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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: ÖZBAY, Ekrem, “Çarlık ve Bolşevik Ruslarına Karşı Türkmenistan Türklerinin Bağımsızlık Mü-

cadelesi”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Yıl: 34, Cilt: 101, Sayı: 201, Kasım-Aralık 2012, s. 25-60.

Not: Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi'ne göndereceğiniz makalelerinizi makale.turan.org.tr ad-

resine girerek gönderebilirsiniz.

ISSN: 0255-0644

«TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI»
Bakanlar Kurulu'nun 20.7.1980 tarih ve 8/1307 sayılı kararıyla kamu yararına hizmet veren vakıf olarak kabul

edilerek vergi muafiyeti tanınmış olan 
«TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI VAKFI»nın hakemli, uluslararası, süreli ilmî yayın organıdır.
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Öz 

Milliyetçilik olgusu, tarih boyunca ulusları birleştiren veya ayıran bir 

güç olmuştur. Geçmişten günümüze milliyetçilik ülküsünün evrimini, Türk 

milleti ve cumhuriyet açısından önemini bilmek ve bu ülküye hizmet eden-

leri tanımak, bilinçlenmek adına büyük önem teşkil etmektedir. Prof. Dr. 

Turan Yazgan bu uğurda savaşan, yakın geçmişteki en önemli aktörler-

den biridir. Hayatı boyunca Türklük olgusu için çalışmış, Türk dünyasını 

bir arada tutmak için elinden geleni yapmıştır. Bilimsel bir akademi niteli-

ğinde olan Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı da Turan Yazgan’ın bu ba-

şarılarından biridir. 

Anahtar kelimeler: Milliyetçilik Olgusu, Türk Milleti, Türklük Olgu-

su, Turan Yazgan. 

Abstract 

Important Social Actor of our Recent Cultural History:  

Prof. Dr. Turan Yazgan 

The phenomenon of nationalism is a power that unites or separates 

nations throughout the history. It is important to know evolution of the na-

tionalism from past to present, significance for the Turkish nation and re-

public and people who commit themselves on this target in order to beco-

me more consciously. Prof. Dr. Turan Yazgan is one of the most important 

actor in recent history who had struggled for this idea. He had worked for 

phenomenon of Turkishness and expended all his energy to hold together 

Turkic World. The Charity Of Researches Of Turkic World, as an academy, 

is one of the most important successes of Turan Yazgan in this sense. 
                                                           
* Emekli Öğretim Üyesi. 
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Key words: Phenomenon of Nationalism, Turkish Nation, Phenome-

non of Turkishness, Turan Yazgan. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin bir kuruluş felsefesi vardır. Yüzyıllarca 
Türklük kimliğini yitirmiş, tamamen yabancı soyluların egemenliği altın-
da varlık alanını sürdüren bir kozmopolit Osmanlı toplum düzenine kar-
şı, Türklük bilincini kazandıran ve Anadolu’yu Asyatik kökenlerine bağ-
layan bir Cumhuriyet ideolojisi toplumsal bir tepki olarak tarihsel kimli-
ğini gerçekleştirmiştir. Bu nedenle, Cumhuriyet dönemi, altı yüzyıl koz-
mopolit bir süreç içinde yaşamını sürdüren Osmanlı düzenine, kavim 
asabiyesi (community feeling) yönünden bir tepkidir de. 

Batı Dünyası, yüzyıllarca süren bir Karanlık Çağın (Dark Age) dogma-
tik kalıplarına karşı tavır alarak -aklın egemenliğinde- aydınlanmacı Ye-
niden Doğuş (Rönesans) felsefesini kurmuş ve ulus-devlet inşasını ger-
çekleştirmişlerdir. Bu nedenle, 16. yüzyıldan itibaren Batıda başlayan 
Reform ve Rönesans gibi iki önemli tarihsel atılım, Hıristiyanlık ütopya-
sından “ben kimim”, “varlık alanım nedir” gibi gerçekçi sorgulamaları 
toplum katlarına yaymış ve ulus-devlet inşasının köklerine dönüşünü 
gerçekleştirmiştir. 

Dinsel bir dogmatizmden aklın aydınlatıcı-eleştirici ve denetleyici et-
kenleri sonucu, Rönesans ve Reform hareketleri Batı dünyası için dev-
rimsel dönüşümleri hazırlamıştır. Ulus-Devlet olgusu, bu tarihsel izdü-
şümün Batı değerler sistemindeki bir yansımasıdır. İmparatorluktan 
Cumhuriyete yöneliş, dinsel dogmatizmden özgürlükçü seçkinciliğe geçiş 
de Batı toplumlarının bağımsızlığı platformunu hazırlamıştır. 

Türk toplum geleneğinde antik Osmanlı’dan Cumhuriyete kadar As-
yatik kültür tamamen devre dışı kalmıştır. Ortadoğu-Yakın Şark-Bal-
kanlar-Kafkas Kültür Alanları Osmanlı toplum düzeninin yerleşkesi ko-
numunu korumuştur. Asyatik düzen tamamen dışlanmış, Türk milleti-
nin varlık alanları devre dışı bırakılmıştır. Aynı tarzda, patrimonial yöne-
tim sistemi yabancı soylulara bırakılmış, kurucu toplumun insanları 
merkezden uzaklaştırılarak, çevreye itilmişlerdir. Osmanlı’nın altı yüzyıl-
lık toplum düzeni, alt ve üst yapısıyla, tamamen bu tür bir düzeni temsil 
etmiştir. 

18. yüzyıldan itibaren Batı ülkelerinde gözlenen ulus-devlet oluşumu, 
özgürlük ve bağımsızlık bilinçlenmesi, yörüngesinden çıkarak Balkanlar-
dan itibaren hak arama duygusunun yükselişine neden olmuştur. Aynı 
atılımlar bu defa Osmanlı’nın Afrika ve Ortadoğu hegemonya alanlarına 
sıçramıştır. 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Jön Türk hareketleri-
nin doğması ve ümmet felsefesinin hegemonyasına karşı Türklük bilinci-
nin yükselişi önemli bir kutuplaşmanın nirengi noktalarını oluşturuyor-
du. Bu defa İslamcılık ile Türkçülük ayrışımı, resmi görüş ile aydın ide-
allerinin boy hedefi oluşumunu meydana getirmiş, bu da Osmanlı düze-
nini yeni çatışmaların eşiğine getirmiştir. 
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Büyük düşünür, Gökalp tam bu sularda ulus-devlet inşasının alt ya-
pısını temsil eden Türkçülük akımına yeni boyutlar kazandırıyordu. As-
yatik kültüre dönüş ve Turan ideolojisine anlam kazandırış bu dönemin 
yeni ufuk açıcı sistematiğini meydana getiriyordu. Gökalp’in: 

“Vatan, ne Türkiye’dir Türklere, ne TÜRKİSTAN 
Vatan, büyük ve müebbet bir ülkedir: TURAN.” 

şiiri, Asyatik kültürü sembolize eden TURAN mefkûresini coğrafi alan-
dan çıkarıyor, sonsuza yani düşünceye indirgiyordu. Cumhuriyet’te “Tu-
ran” ütopyası artık, sanıldığı gibi emperyalist bir varlık alanının simgesi 
değil, tamamen sonsuzu algılayan düşünce sistemimizin bir ürünüdür: 

“Türkiye büyüyüp TURAN olacak. 
Düşmanın ülkesi viran olacak.” 

Gökalpçi bu yaklaşım tarzı, Asyatik köklerimize coğrafi alan kuşat-
malarıyla değil, düşünce boy hedefleriyle ulaşabileceğimizi belirliyordu. 

Türk tarihine dönüş, Türk uygarlıklarına yönelik -Türk Ocağı gibi- ör-
gütlü kuruluşlar ve akademik içerikli yoğun incelemeler, millî kimliğimi-
zin yitirildiği, dışlandığı bir yapılaşmadan aslına dönüşün paradigmaları-
nı ortaya koyuyordu. Gözlendiği üzere, Gökalp, Atatürk’ün “fikirlerinin 
babası” olarak takdim ettiği ulus-inşacı gerçek bir toplumbilimcidir. 

“Türkçülüğün Esasları” adlı kaynak eseri dilde-tarih bilincinde ve kül-
türde birlikteliği temsil eden bir millet anlayışının dokusunu meydana 
getiriyordu. 

Ziya Gökalp ve çevresinin taşıyıcılık rolünü yüklendiği Türkçülük 
akımlarının oluşumunda Yusuf Akçura, Ahmet Ağaoğlu, Hüseyinzade Ali 
Bey, Mehmet Emin Resulzade ve Zeki Velidi Togan gibi ön plânda gelen 
Türk Dünyası’nın düşünürlerinin milliyetçi kökenli tarihsel düşünce sis-
temlerinin rolleri büyüktür. Özellikle, sistemin oluşumunda, Atatürk’ün 
“fikirlerinin babası” olarak kabul ettiği Gökalp’ın doğrudan etkisi güçlü-
dür. Türkçülük akımı (milliyetçilik), çağdaşlaşma veya asrîleşme yanın-
da, Türk tarihinin kendi iç dinamiğinden kaynaklanan ve Osmanlı mo-
deline bir tepki unsuru olarak ortaya çıkan halkçılık ve laiklik gibi döne-
min iki yeni akımının da bunlar arasında olduğu unutulmamalıdır. 16. 
yüzyılın ilk yarısında Balkanlarda yaşayan Karaman soylularının aziz bir 
evladı Mustafa Kemal, ulus-devlet inşasının baş aktörü konumundadır. 
Türk’e dönüş, Türk kimliği ile özdeşleşmiş olması ve Gökalp’i fikirlerinin 
babası olarak kabul etmesi tarihsel çığırın yollarını açıyordu. Artık, Orta 
Asya’dan göç eden ve İran’da Selçukluların, Horasan merkez olmak üze-
re, Büyük Selçuk Devletini kurmaları, resmi dili Farsçaya ve yönetimi de 
Farisilere terk etmeleri millî Türk kimliğinin bir başlangıcı olmuştur. Bu 
zihniyet, Anadolu Selçuklu Devleti’nde de geleneğini sürdürmüş, Os-
manlı’da ise merkezi yönetim veya aydın sınıf (entelijansiya) tamamen 
yabancı soyluların hegemonyasına terk edilmiştir. 
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Dönemin Türk Ocağı, İttihat Terakki ve benzeri kuruluşlar Kemalist 
sistemin yapı taşlarını oluşturacaktır. Artık, ulusal kimliğini dışlamış, 
kozmopolit ve çok kültürlü bir akvaryuma dönüşmüş bulunan altı yüz-
yıllık Osmanlı düzeni yerini Anadolu coğrafyasında Türklüğe dönüştürü-
yordu. Artık, Turan Anadolu veya Türkiye oluyordu… Köklerden kopma 
da (hollenomani) yerini kimliğine yeniden dönüşte buluyordu… Cumhu-
riyetin kurulmasıyla 1923 yılında Mustafa Kemal Anadolu’nun Türklü-
ğünü şu sözlerle dünyaya duyuruyordu: “Bu memleket tarihte Türk idi, 
halen de Türk’tür ve ebediyen de Türk olarak yaşayacaktır.” 

Mustafa Kemal, CHP’nin temel konfigürasyonunu oluşturan “Altı Ok”-
tan birinin Türk Milliyetçiliği olduğu tezini, 1930’da yayınlanan Türk Ta-
rihinin Ana Hatları adlı eserine yazdığı önsözünde aynen şu gerçeği ka-
muoyuna ilan ediyordu: “Ziya Gökalp’in Türklük ideali, milli tarih görüşü-
müzün temel felsefesini oluşturur.”1 Bu veriler, Gökalp’le Atatürk arasın-
daki Türklük bağlarının ne denli güçlü olduğunu belirtmeye yeterli olsa 
gerek. 

Osmanlı’da Halil İnalcık’ın saptamasıyla 16. yüzyılın ilk yarısından 
itibaren dışlanan Türklük olgusu, 20. yüzyılın ilk yarısından itibaren ta-
rihsel kimliğine kavuşuyordu. 

Nitekim, 1930’lu yıllarda Mustafa Kemal, “Kurucu Kültür” veya “Bü-
yük Toplum” olarak “Türklüğü” ön plana çıkarmakta, “vatandaşlık” kav-
ramını red etmektedir: 

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

günkü Türk Milleti siyasal ve toplumsal yapısı içinde kendilerine Kürt-

lük düşüncesi, Çerkezlik düşüncesi ve hatta Lazlık düşüncesi veya 

Boşnaklık düşüncesi propaganda edilmek istenmiş ve vatandaş ve 

millettaşlarımız vardır. Fakat mazinin istibdat devirleri ürünü olan bu 

yanlış adlandırmalar birkaç düşman aleti mürteci, beyinsizden başka 

hiçbir millet ferdi üzerinde elemden başka bir etki yaratmamıştır. 

Çünkü bu millet efradı da tüm Türk topluluğu gibi aynı ortak geçmi-

şe, tarihe, ahlaka, hukuka sahip bulunmaktadır.”2 

Şu anda günümüz Anayasası hazırlanırken Büyük Toplum veya sos-
yolojik deyimi ile Kurucu Kültür konumunda bulunan “Türklük” gerçeği-
nin akıbeti ne olacaktır, bilemiyoruz. 

Etnisiti ayrışımlarına yönelik sapkın davranış ve tutumların, Türk 
toplumunun bir akvaryuma dönüştürülmesine zemin hazırlamasından 
korkulmaktadır. 

Kemalist sistem, Ziya Gökalp ve Atatürk’ün ortak algılama sürecinin 
bir yansıması olarak, Türklük olgusuna dönüşümü ve tamamen siyaset-
                                                           
1 Enver Ziya Karal, Atatürk’ün Tarih Tezi, Atatürk Hakkında Konferanslar, s. 62, Ankara 
1946. 
2 Osman Nuri Ergin, Türk Maarif Tarihi, Cilt: V, s. 1792. 
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ten arınmış, maceradan uzak, sadece millî devlet anlayışına dayalı bir 
eğilimi ve güçlü bir yapılaşmayı ortaya koyuyordu. Dankwart A. Rustow, 
Mustafa Kemal’deki bu coşkulu milliyetçilik anlayışının kaynaklarına 
inerken şu görüşleri ileri sürüyordu: “Sürgüne giden Ruslar komünizm ya 
da anarşizmi benimserken, Türkler milliyetçilik ve anayasalcılığı çekici 
bulmuşlardır. Bu tutuma iş başındaki Jön Türklerle Cumhuriyetin kurucu-
ları arasında da rastlanmaktadır.” 

Aynı şekilde tanınmış tarih felsefecisi Arnold Toynbee de, Atatürk’teki 
bu milliyetçilik duygusunun psikolojik kaynağının, “Bağımsızlık mücade-
leleri denilen milliyetçi hareket içinde geliştiği” inancındadır. Gözleneceği 
üzere, Kemalist sistem, Hanedan-ı Osmanî’ye bir tepki unsurudur ve te-
melinde, aynı coğrafyada yaşayan, aynı dil, duygu ve kültürü paylaşan 
insanların ortak bir paydada birleşimini temsil eden Türk Milliyetçiliği 
bulunur. Bu açıdan bakıldığında milliyetçilik bir hayat hamlesidir. Mus-
tafa Kemal bu hayat hamlesinin dokusunu şöyle belirliyordu: 

“Bizim neslin gençlik yıllarına Osmanlılık telkin ve etkileri hâkimdi. 

İmparatorluk halkını meydana getiren Türk’ten başka milletlere, bu 

arada yanlış bir telkine dayanarak, ırkdaşlarının tesiriyle Araplara 

ve Arnavutlara özel bir değer veriliyor, onlardan söz edilirken ‘kavm-i 

necip’ gibi sıfatlar kullanılarak bu duygularının belirtilmesine çalışılı-

yor, memleketin sahibi ve devletin kurucusu olan biz Türkler, ikinci 

plânda gelen önemsiz halk yığınları sayılıyorduk. Artık bu yanlış gö-

rüşe son vermek, Türklüğümüzü bütün asalet ve necabeti ile tanımak 

gerekmekteydi. Bu gerçeğe bütün Türklerin inanmasını, bununla övü-

nüp kendine güvenmesini ülkü bildim.” 

Mustafa Kemal’in ileri sürdüğü bu hedefler, çözüm yolları ve geleceğe 
yönelik yeniden diriliş diyebileceğimiz atılımlar tamamen rasyonel, an-
lamlı ve yarına dönük bir mimarîyi ortaya koyuyordu. Artık, yüzyıllarca 
kurumlaşmış, fitne ve komplo teorileriyle büyümüş, soylu Türk halkını 
İdraksiz Türk (Etrak-ı bi idrak) tarzında algılanmış yabancı kökenli bir 
tabakanın yerini, “sınıfsız-kaynaşmış” ve birlikteliği temsil eden yeni bir 
sistem alıyor, imtiyazlar yıkılıyordu. Artık Türklük, “kavm-i necip” veya 
“sarayın sadık hâdimi” gibi unsurlara terk edilmiyor, tarihsel rolünü biz-
zat kendisi oynuyordu. Bundan doğal bir şey olabilir mi? Günümüzde 
“Osmanlılık” veya “Yeni Osmanlılık” modelini isteyenlerin latent olarak 
kavim bilinci taşımadıklarını veya “Türklük” olgusunu arka plana atmak 
istemediklerini kim bize söyleyebilir? 

1900’ler sosyolojisine damgasını vuran Kültürel Milliyetçilik, resmî 
ideolojinin temsilciliğinde yeni bir kimlik kazanıyordu. Tarih ve Dil tetkik 
cemiyetleri, aynı mahiyette kurulan fakülte ve öğretim kurumları yolu ile 
“köylü efendimizdir” diye anılan reaya çocuklarına toplumsal hareketlilik 
kazandırmanın yollarını açıyordu. Kemalist sistemin, tarih bilinci, dil, 
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kültür ve duyguda aynı ortak paydada buluşma diye tanımlanmakta 
olan Türk Milliyetçiliği artık halkçılık, köycülük gibi ilkeler doğrultusun-
da Orkun anıtlarındaki kimliğine yeniden kavuşturulmanın heyecanı 
içindeydi. Köklerden kopma (hollenomani) olgusu, yerini tarihsel sürekli-
liğini koruyarak, yerlilik (nativistic) dönüşümünün yollarını açıyordu. 

Ancak, Pareto, hattâ İbn Haldun’da rastlanılan yönetici (aydın) taba-
kanın kokuşması süreci, ne yazık ki, Atatürk’ün erken vefatı nedeniyle 
“tarihin çöplüğüne” atılamamış, yeniden kimlik kazanarak -çok yönlü 
komplo teorilerini kullanarak- tarihsel misyonlarını sürdürmek istemiş-
tir. Bu süreçte, Atatürk’ün ulus-devlet inşası, milliyetçilik tezi ve Türk-
lük duygusu arka plana itilmiş, Sovyet modeli Köy Enstitüleri kurulmak 
suretiyle Proletarya devrimini kırsal alanlardan başlatmanın yolları açıl-
maya çalışılmıştır. Atatürk’ün: Paralardan, pullardan, Tarih ve Dil Ku-
rumları’ndan, hatta ders kitaplarından resimleri kaldırılmış, bir “millî 
şef” modeli oluşturularak “Hanedan-ı Cumhuriyet” diye belirleyebileceği-
miz bir yapılaşmaya sistem dönüştürülmeye çalışılmıştır. 

Dönemin Başbakanı Şükrü Saraçoğlu, kendine özgü kişiliği ve Batı-
dan aldığı değerler sistemiyle gidişata dur demenin yolunu açmış ve 
1944 yılı 19 Mayıs günü kürsüye çıkarak Türk gençliğine şöyle seslen-
miştir: 

“Biz Türk’üz, Türkçüyüz ve daima Türkçü kalacağız. Bizim için Türk-

çülük bir kan meselesi olduğu kadar ve laakal (o kadar da) bir vic-

dan meselesidir. Biz azalan, azaltan Türkçü değil, çoğalan ve çoğal-

tan Türkçüyüz.” 

                                                                   Başbakan Şükrü Saraçoğlu 

Bu tarihsel konuşma, İnönü dönemi sapkın teorilere karşı, sorumlu 
ve milli duygusu yüksek bir başbakanın gidişata rest çeken bu davranı-
şı, Kemalist sistemin yeniden ihyası ve dönemin sapkın zihniyetine karşı 
Gökalpçi Türkçü akımın gündeme taşınmasının yeniden ihyasının yolu-
nu açmıştır. 

Türk kültür tarihinde, Kemalist sistemin Türklük imajına dayalı milli-
yetçilik anlayışı, 1950’ler sonrası dönemlerde Sosyalist akımlarla kutup-
laşmaların ve sosyo-politik zıtlaşmaların arenası haline dönüşmüştür. 
1968’ler kuşağı toplumsal şiddet olayları tamamen Marksist-Leninist 
ideolojilerin belirli üniversitelerde yeşermesine, kangrenleşmesine yol aç-
mıştır. Bu dönemde Türk toplumu sosyalist şiddetin içindedir, siyasal 
Kürtçülük akımları da çekirdekleşme haline dönüşmüştür. 

Bu kaotik ortam içinde Türk toplumu, yeniden Türklük olgusunun 
ötekileştirilmesine, millet inşasından sosyalizmin kaotik ortamında eritil-
mesine doğru yönlendiriliyordu. Bir başka deyimle, Cumhuriyet ideoloji-
si ODTÜ, izdüşümündeki bazı Üniversiteler, akademik kuruluşlar ve si-
vil toplum örgütlerinin kızıl ışığında sürüklenip gidiyorlardı. 1980’lere 
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kadar Türk toplumunun bu anatomik yapısı kozmopolit ideolojilerin bir 
arenasına dönüşmüş bulunuyordu. Türk milliyetçiliği, Faşizm-Nazizm 
gibi sapkın akımların bataklığına sürükleniyor, lanetleniyordu. 

Türkçülük akımı, Kemalist sistem ve Gökalp’ten kaynaklanan prima 
mobila hareketleri Nihal Atsız’ın terki hayatiyle daha da yalnızlaşmaya 
itilmiştir. 

Böyle bir ideolojiler paradigması ortamında, İslami norm ve değerleri, 
asli yörüngesinden çıkarılarak kendi kişisel perspektiflerine yönelik bir 
ortamın içinde yükseltilmeye çalışılıyordu. 

Türkçülük-Komo-sosyalizm ve İslamcılık triumviri artık kutuplaşma-
nın da dışına taşıyordu. 

Gözleneceği üzere, gelenekli Türkçülük akımı, Beyaz Türkler karşısın-
da Öz Anadolu çocuklarının bir savunma mekanizması idi. Cumhuriyet, 
bir yanda sol ideolojilerle, öte yanda yeni sağla beliren akımların hedef 
tahtası haline gelmişti. Bu nedenle 1980’ler üç akımın -deyim yerinde 
ise- döl yatağını oluşturuyordu. Siyasal Kürtçülük ise, tarihsel yuvasın-
dan üstlenerek yeni norm ve biçim kazanmanın çabası içinde idi. 

Cumhuriyet ideolojisi, böyle bir çelişkili ve kaotik bir ortam içinde 
iken bir Turan Yazgan profili ile karşılaşıyoruz. Tesis ettiği Türk Dünyası 
Araştırmaları Vakfı adı gibi Türklük olgusunu gündeme taşıyarak, karşıt 
akımların curcunası içinde, yeni görüş açıları ve çözüm yolları misyonu-
nu yükleniyordu. 

Türk Dünyası’na Yazgan taşıyıcılığı, öyle gözlendiği tarzda yüzeysel, 
gelip geçici ve biçimsel olmayan hayal ürünlerinin ötesinde; tamamen 
kendine özgü bakış ve davranış açılarıyla yeni bir perspektife damgasını 
vuruyordu. 

Bunlardan misyon yüklü birkaçını sıralamak suretiyle ileri sürülen 
tezin ufuk açılarını Türk kamuoyuna sunmak istiyorum. 

I. TDAV, yeryüzündeki tüm Türklere sahip çıkıyordu. Bu kutsal giri-
şimin bilimsel hedefi de: Asyatik Türkler, Balkanlar ve Anadolu idi. Tu-
ran Yazgan’ın, dönemin böyle bir trajik ortamında yüklenmiş olduğu bu 
kutsal misyonerlik davranışı, tarihsel sürecin boyutlarını açıklaması ba-
kımından takdire şayandır. 

Asyatik kültürümüz, artık gelenekli ideolojisi ve sempatik görünü-
münden soyutlanarak Turan Yazgan’ın atıf sisteminin bir arenasını dö-
nüşmüş bulunuyordu. Yıllarca Sovyet Rejimi ve Maocu görüşlerin hedef 
tahtası konumuna getirilmiş olan Asya Türklerimiz yeni bir sahabet ka-
zanarak güçleniyordu. Bu tür bir yaklaşım, aynı zamanda TDAV’nın ta-
rihsel atılımlarının kuşatıcı kutsal girişimlerinden biridir. 

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, dönemin aynı zamanda anarşik or-
tamlara kadar sürüklenen sağ-sol akımlarının ötesinde Türkçülük ideo-
lojisine sahip çıkmak suretiyle, bilimsel açıdan Kurucu Kültürün -deyim 
yerinde ise- Rönesans’ını sağlamaya çalışıyordu. Artık Türkçülük-Turan-
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cılık, ne bir Faşizm ne de bir ütopyadır. Asyatik Türk toplumları, bağım-
sız cumhuriyetleriyle 200 milyon insanımızı Anadolu birlikteliği misyo-
nuna yükleme çabası içinde bulunan kutsal bir davanın taşıyıcısı olan 
kutsal bir aydın hareketi, bir Rönesans idi. Demek ki, yüzyıllarca unutu-
lan, ancak 19. yüzyılın ilk yarısından itibaren Patrimonial yönetime kar-
şı doğmaya başlayan milliyetçilik hareketinin bir savunma mekanizması 
oluyordu. Böylece, Türklük düşüncesinin Turan ideolojisi, bir ütopyanın 
ötesinde, Anadolu kültürü ile beklentisi olan bir atılımın içinde kimlik 
kazanıyordu. Yazgan Hocamız, adı gibi kutsal TURAN olan idealini uygu-
lama alanına aktararak, Asyatik kan kardeşlerimizle birlikteliğin yolunu 
açıyordu. 

Bu tarihsel dönüşüm, Gökalpçi Turan idealinin Asyatik odak noktala-
rından Anadolu’ya taşınarak, realizmin yolunu açıyor, artık TÜRKİYE 
gerçekleşerek TURAN oluyordu. Asyatik Türk toplulukları; Azerbaycan, 
Kazakistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Kırım’ı da kapsa-
yan bir coğrafyadan, Balkanlara -Makedonya ve yörelerine kadar- uza-
nan haşmetli bir kültür alanı YAZGAN projesiyle artık birbirleriyle ku-
caklaşabiliyor ve Kırımlı Gaspıralı İsmail’in Dilde, Fikirde, İşde Birlik an-
layışı sonucu Türklük bir proto-tip olarak karşımıza çıkıyordu. Benzeri 
bir yaklaşımı Mustafa Kemal de benimsiyor ve “Bizim tıpkı Kıbrıs gibi, 
Batı Trakya gibi Musul ve Kerkük de Misak-ı Millî sınırlarımız içindedir” 
diyordu. Tüm yaklaşımları aziz Hocamız, Tarih Dergisi’nin 1 Ekim 2012 
günlü sayısında yine de yeterli görmeyerek, bizzat şöyle dile getiriyordu: 

“Dil birliğinin sağlanması tabii olarak fikir birliğidir. Aynı kaynaktan 

beslenirseniz birlik olur. Biz bu imkândan mahrumuz. Ne yazık ki, 

mahrumuz. Türk Dünyası ile münasebetlerimiz ortada. Bizim yöneti-

cilerimiz Türk Dünyası ile ilişkiden deri alıp ayakkabı satmayı anlı-

yorlar maalesef. Sevgili dostlar bunun işbirliği ile alakası yoktur. Bu-

nun adı ticarettir. Bunu Türk Dünyası ile Fransa da yapıyor. Yuna-

nistan da yapıyor. Bunlar çok olan şeyler. Bu bir ticaret meselesi. Bi-

zim işbirliği dediğimiz husus, daha doğrusu Gaspıralı’nın ortaya attı-

ğı iş birliği ideal Türklerin Allah tarafından kendilerine bahşedilmiş 

iktisadi kaynaklarının tamamının Türkler tarafından Türkler için ve 

Türklere göre kullanılmasıdır. İşte varmak istediğimiz hedef budur.” 

Yazgan Hocanın gerçekleştirmek istediği tarihsel yapılaşma, bir zaman-
lar teorik olarak dilimizden düşürülmeyen Turan ideolojisinin ne tarzda uy-
gulama alanına aktarılarak toplumsal birlikteliğin sağlanması atılımıdır. 

Gözleneceği üzere, Yazgan teoriden pratiğe geçişin izdüşümünü orta-
ya koymaktadır. Bu oluşum, kültür coğrafyamızda tarihsel bir aşama 
olarak yerini alacaktır. 

II. Aziz Hocamızın, ikinci başarısı da Türk Dünyası Araştırmaları 
Vakfı denilen bir kültür yuvasını tesis etmesi, burayı da Asyatik toplum-
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lardan Balkanlara kadar uzanan tüm Türk soylu insanlarımızın birlikte-
liğini sağlayan bilimsel bir akademiye dönüştürmüş olmasıdır. Bu önem-
li bir aşamadır. Asyatik Türk temsilcilerimiz ve Balkan Türk kardeşleri-
miz, artık Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı’nın haftalık sohbetlerinde, 
dertleşmelerinde, konferanslarında ve kütüphanelerinde birlikteliklerinin 
muhabbetlerini yaşıyorlardı. 

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, bir zamanların “Türkiye büyüyüp 
Turan olacak” esprisini gerçeğe dönüştürmüştür. 

Bunun için de bir yanda aylık, öte yanda iki aylık olmak üzere iki bi-
limsel dergiyi kültürel yaşantımıza armağan etmiştir. Dergilerin her ikisi-
nin de kırk yıla yaklaşan 311. ve 201. sayıları yanında, 300 kadar ba-
ğımsız ulusal dava güden müstakil bilimsel yayınlar yanında, konferans-
lar, halk müzikleri, Türk Dünyası festivalleri gibi Türklük duygusunu 
kucaklayan misyonlarını sürdürmektedir. Böylece, Balkan-Asyatik ve 
Anadolu coğrafyasındaki insanlarımız, Türk Dünyası Araştırmaları Vak-
fı’nın sorumluluğunda hem dergileri hem de müstakil yayınları yolu ile 
bir ve bütün olmaya çalışmaktadır. Özellikle yedi yıldan beri dijital dergi 
konumunda yayınlanan Akademik Bakış da unutulmamalıdır. 

Ayrıca, bölgelerarası ziyaretler, konferanslar, akademik toplantılar ve 
yoğun kültürel yayınlar da birlikteliğimizin en etkin kanıtlarını ortaya 
koyuyorlardı. Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, şu anda 311.ci sayısı 
ile 51 ciltlik bilimsel bir ürünü ortaya koymuştur. Keza, Türk Dünyası 
Araştırmalar Dergisi ise, hemen her sayısının 240 sayfalık bir kapasitesi 
ile 100. cildini tamamlamış bulunmaktadır. 

TDAV’nın; Balkanlar-Asyatik Türk Toplulukları ve Anadolu coğrafya-
sına yönelik bir de gerçekten muhteşem bir atılım simgesi olan Üniversi-
teler, Yüksek Okullar ve benzeri eğitim kurumlarıdır. Türklük dünyası-
nın bu kutsal yörelerinde bizleri birbirine bağlayan, kültürel kenetleşme-
yi sağlayan akademik kuruluşlar Turan Yazgan’ın takdire şayan başarı-
sıdır. Eğridir ilçesinin mütevazı bir aile evladının bu yüksek kapasiteli 
projeleri uygulamaları öyle kolay kolay kabul edilebilecek basit atılımlar 
değildir. 

Günümüz öncesi, Gökalp’ten 1980’lere kadar uzanan “Turan”a yöne-
lik Türkçülük akımları, ütopik niteliklerini sürdürmüş, bitmeyen Sağ-Sol 
çatışmaları içinde ömrünü tamamlamaya çalışmıştır. Ancak, bu gidişe 
akılcı ve metodolojik yaklaşımlarla farklı boyut kazandıran Yazgan’ın dü-
şünce sistemi, tekliğini korumaktadır. 

III. Gözleneceği üzere, farklı coğrafyalara yayılmış bulunan Türk top-
luluklarını, hem Anadolu ve Balkanlarda hem de Asyatik kültürde bir 
araya getirme ve soy bağlılığı-kültürel eylem biçimlerinin tesisi ve alame-
ti farikası, artık TURAN’cılık değil, Türkçülük oluyordu. Bu tarihsel bir 
atılım idi. Deyim yerinde ise, İsmail Gaspıralı’nın “Dilde, Fikirde, İşde Bir-
lik” anlayışı Ergenekon’dan çıkışımızın yaklaşık 4650.ci yılında üçlü 
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norm ve kurallarını artık uygulama alanında başlatmalı idi. TDAV, Türk-
çülük olgusunu dil-fikir ve aksiyon gibi üç içerikli alanda sistematize et-
mek suretiyle yolunu belirlemeli idi. 

Yazgan’a göre, Türkçülük bir hayal veya sol ideolojiler karşısında bir 
savunma mekanizması değildi, tamamen sosyolojik içerikli yönelim biçi-
mi olacaktı. Bu çizgide böyle bir Türkçülük anlayışı, aynı zamanda tarih-
sel süreçten Cumhuriyete kadar uzanan İmparatorluklarımızın kimlik 
yapılarının bir tartışılması oluyor idi. 

Bu gerçeği Sayın Hocamızdan dinleyelim: 

“Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı olarak, kurulduğumuz 1980 yılın-

dan beri, Kırımlı fikir atamız Gaspıralı İsmail’in “Dilde, Fikirde, İşde 

Birlik” özdeyişiyle ifade ettiği Türk Ülküsü istikametinde, Türk Dün-

yasına ulaşıyor, her yönüyle araştırıyor ve yayımladığımız ve yayım-

lamakta olduğumuz üç yüzden fazla ilmî eserle sizlerle paylaşıyoruz. 

Daha Sovyetler Birliği dağılmadan 1989 yılından başlayarak Genel 

Başkanımız Prof. Dr. Turan YAZGAN öncülüğünde bilfiil girdiğimiz 

Sovyetler Birliği egemenliğindeki Türk ülkelerinde açtığımız kültür 

merkezleri, eğitim kurumları vasıtasıyla kardeşlerimizle aramızda 

dostluk köprüleri kuruyoruz. 

Türk Dünyasının birliği yolunda başlattığımız ilklerle Türklüğü, Ata-

türk’ün “Türk Birliğine İnanıyor ve Onu Görüyorum!” buyruğuyla be-

lirlediği hedefe ulaştırmaya gayret ediyoruz.”3 

Gözleneceği üzere, Türkçülük teorisyeni Gökalp’ten başlayarak, 
1944’lere kadar, kökenlerini tanıma, dil ve kültür paydaşında birleşme 
anlamında milliyetçilik akımı, bir toplumsal nirengi noktası olarak Ke-
malist sistemin yapı taşını oluşturuyordu. “Türk yaratılmak medarı ifti-
harımdır.” diyordu, Atatürk. Yazgan bu standart kültür değerini Türk 
toplumunun kalkınma sürecinin itici gücü-motivatörü konumuna getiri-
yordu. Yukarıda belirttiğimiz kadarıyla ekonomik kalkınma Türklerin Al-
lah tarafından kendilerine bahşedilmiş ekonomik kaynakların tamamı-
nın Türkler tarafından, Türkler için ve Türklere göre kullanılmasıdır. İşte 
varmak istediğimiz hedef budur. 

Yazgan’ın toplumsal manifestosu, Türk yaratılmayı milletimiz için en 
güçlü bir yapı taşı olarak kabul etmekte, Türkçülük zihniyetini de günü-
müzün tüm sağ-sol akımlarının ötesinde, püritan bir ahlak anlayışı ola-
rak ileri sürmektedir. 

Bu çizgide Yazgan’ın parolası Gaspıralı atıf sisteminin norm ve değer-
lerinin bir yalın kat formüle edilmesidir: “TÜRK demek Türkçe demektir. 
İnsanlar bilmezler mi ki DİL giderse, İL de gider DİN de gider...” 
                                                           
3 Turan Yazgan, “Sevgili Okuyucular”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Sayı: 310, s. 1, 
Ekim, İstanbul, 2012. 
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Gaspıralı’nın 19. yüzyıl üçlü teorisi, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı 
tarafından pratiğe aktarılarak, Dil-Fikir ve İş de kalkınma sürecinin 
anahtarı kabul ediliyor ve benimseniyordu. Bu üç unsur aynı zamanda 
Türkçülük olgusunun biricik ideolojisidir. 

Türkçülük, artık saf bir kan, üstün bir ırk veya fetiş unsuru değildir. 
Sosyolojik anlamda kimliği tanıma ve bilme duygusu özdeşleşme aşkıdır. 

TDAV, Osmanlı döneminin standart kültür konumunda bulunan 
Türklüğün devreden çıkarılarak, kozmopolit bir yapılaşmaya dönüştü-
rülmüş olmasını kabul edilir bir süreç olarak görmüyor, açık ve kesin 
olarak belirlediği gibi Türklüğe dönüşü ameloriasyon olarak karşılıyordu. 

Çünkü, Selçuklulardan beri yürütülen Kurucu Kültür kalıp yargıları-
nın yabancı soylulara devredilmesi, Türklük kimliğinin silinmesine yol 
açmıştır. 

IV. Asyatik Türk Devletleri, uzun süre Klasik Osmanlı ve Cumhuriyet 
dönemlerinin stratejik alanlarından uzak kalmaları ve Sovyet dönemi 
Marksist-Leninist hegemonyasından ötürü aralarındaki birliktelik bilinci 
yozlaşmıştır. Bu sürecin, yakın zamanlara kadar siyasal yaşantımızda 
“Turancılık” adı altında adli kovuşturmaların odak noktalarına kadar 
uzandığına tanık olmaktayız. Bir ulusun kökenlerine, tarihsel değerleri-
ne, soydaşlarına ve insanlarına “Irkçılık-Turancılık” davası açılmasının, 
44 Olayları ve 12 Eylül Askeri mahkemelerinde akademisyenlerin, düşü-
nürlerin ve gençlerin elem verici tarzda yargılanmaları, tutuklanmaları, 
tabutluklara konulmaları unutulmaz faciaların resmi geçididir. 

TDAV kuruluş felsefesi olarak, tüm yasak kültürüne rağmen, Anayur-
dumuzu suçlama kampanyasının odak noktasına dönüştüren bu ketum 
zihniyete karşı çıkmış, Vakfın TURAN simgesine sahâbetlik yapmıştır. 
Artık, TURAN ideali, bir zamanlar “ATSIZ” profilini meydana getiren EM-
PERYALİZM ve IRKÇILIK gibi yakıştırmalarla YABANCILAŞTIRMAKTAN 
uzaklaşıyor, sevginin ve muhabbetin kaynağına dönüştürülüyordu. 

Yukarıda belirttiğimiz gibi, bu süreç tüm sosyo-kültür yaklaşımları ile 
TDAV’nın en dikkat çekici başarılarından bir diğeri olarak kültür tarihi-
mizdeki yerini almıştır. 

V. Asyatik kültüre yönelik TURAN teorisinin; devlet yöneticilerine-hü-
kümetlere, Sivil Toplum Kuruluşlarına, iletişim organlarına ve akade-
misyenlere benlik kazandırması gerekmektedir. 

Bayrağında Ararat (Ağrı) Dağı simgesini yaşatan, bir KARABAĞ OLAYI 
durup-dururken devlet yöneticilerinin kan kardeşi-can kardeşi Azerbay-
can’ı dışlamak suretiyle Ermenistan’ı ziyaret etmeleri, onlarla kucaklaş-
malara kalkmaları birliktelik-soydaşlık ruhuna indirilmiş en büyük dar-
bedir. 

Asyatik kültürümüzün paradigmalarını temsil eden Azerbaycan-Kaza-
kistan-Kırgızistan-Türkmenistan-Özbekistan hatta Uyguristan ve öteki-
leri günümüz Anadolu Türklüğünün kan kardeşleri, can kardeşleridir. 

19



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 12 

Bu ilişkiler düzeninin gerçek temsilcisi de TDAV kuruluşudur. Şöyle 
yola çıkmıştır: “Tohum ek, bitmezse toprak utansın”4 demiştir. 

Böylece, kültürel bir katalizatör olarak TDAV, Atatürk’ün: “Türk Birli-
ğine İnanıyor ve Onu Görüyorum” sözünü gerçekleştiriyordu. 

VI. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti, Asyatik kökenleri ile beş Türk 
Cumhuriyeti’nin birlikteliği içindedir. Bu yönelim soydaş olmanın, ülkü-
daş olmanın tarihsel bir gereğidir. Ancak milletimizin bir de Ortadoğu ül-
keleriyle olan DİN kardeşliği vardır. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetleri, 
bu iki kutsal yörüngeyi büyük bir titizlikle sürdürmenin endişesi içinde 
olmalıdırlar. 

TDAV hemen her kaynak araştırmalarında Milliyetçilik ile İslâmcılığı 
birbirinin tamamlayıcısı iki kutsal alanı olarak kabul etmektedir. 

Yazgan’ın dünya görüşü, felsefesi ve Türklük olgusuna bakış açısını 
aşağıdaki özdeyişleriyle paylaşabiliriz: 

“...Türk Dünyası’nın birliği yolunda başlattığımız ilklerle Türklüğü, 

Atatürk’ün “Türk Birliğine İnanıyor ve Onu Görüyorum!” buyruğuyla 

belirlediği hedefe ulaştırmaya gayret ediyoruz. İşte, bu ilklerden biri 

de, her ne kadar Türkiye kırsalındaki Türk boyları tarafından türlü 

adetlerle yaşatılsa da, genel anlamda gündemimizden uzaklaşmış 

Türk Dünyasının Ulu Gün’ü Ergenekon / Yeni Gün, bir diğer ifadeyle 

Nevruz’dur. Millî birliğimizi bozmak isteyen malum çevrelerce sahip-

lenilmeye çalışılan Ergenekon / Nevruz’umuza, 1990 yılından beri 

sahip çıktık. Devletimizi sahiplendirdik. O yıldan beri bu sevince or-

tak olan ve sayısı her yıl artan siz dostlarımızla bu Şöleni kutladık. 

Gururluyuz, mutluyuz.” 

“Ergenekon’dan Çıkışımızın 4647. Yılı Şölenimize, Türk Dünyası 

Araştırmaları Vakfı Gençlik Eğitim Toplulukları’nın oluşturduğu, ba-

ğımsız Türk Cumhuriyetleri, Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgı-

zistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Özbekistan ve Türkmenistan; 

özerk cumhuriyetlerimiz, Altay, Tuva, Hakas Eli, Saka Eli, Başkur-

distan, Tataristan, Kırım, Balkarya, Karaçay, Nogay, Kumuk, Gaga-

vuz Yeri, Romanya, Bulgaristan, Kosova, Makedonya, Batı Trakya, 

Suriye, Irak, İran, Afganistan ve Doğu Türkistan Türklerinin giyimleri 

ve bayraklarıyla donanan ve Türk Kağanını, hanlarını, beylerini tem-

sil eden tören kıtasının yerini almasıyla başladık. 

Binlerce yıldır hürriyet yolunda Uçmağ’a varan atalarımızı yâd ve 

şâd edip Atatürk’ün “Hürriyet ve istiklâl benim karakterimdir.” özde-

yişinde ifade ettiği ruhumuzdaki istiklâl ateşini bir kere daha alev-

lendirerek Türk’ün Allah’tan başkasına kul olmayacağını “İstiklâl 

Marşı”mızla bir kere daha ilan ettik!” 
                                                           
4 Necip Fazıl Kısakürek’in bir şiirinden. 
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Yazgan sonuç olarak şöyle diyordu: 

“Ülkemizde çok uzun zamanlardan beri uygulanan pek çok politika-

lar ve sosyal ve iktisadi bünyemize aykırı kanunlar ayıklanmalıdır. 

Avrupa’yla aynı bünyeye sahip olmayan ülkemiz, Avrupa’nın mües-

seseleri ve kanunlarıyla ne medenileşebilir, ne kalkınabilir ne de de-

mokratikleşebilir. Allah Müslüman Türk’ü Korusun.” 

Açıkça gözlenebileceği üzere TDAV, İSLÂM ve TÜRKLÜK gibi iki evren-
sel inanç sisteminin, kutsallığına olan saygınlığını sürdürerek, dünya 
görüşünü, analitik yaklaşımlarını en seçkin deyimlerle formüle etmiş bu-
lunmaktadır. Her iki değerler sistemi de, Asyatik Türk toplulukları ve 
Balkan ulusları ile Anadolu Türklüğünü ortak dinsel bir temelde birleşti-
rerek varlık alanını belirliyordu. 

Kaynaklar 
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TÜRK TOPLUMUNDA AYDIN ÖZDEŞLEŞMESİ 
VE 

ULUSAL DEĞERLERİN DIŞLANMASI 

Prof. Dr. Orhan TÜRKDOĞAN* 

Öz 

Türk toplumunda aydın sınıfın; yenileşme-çağdaşlaşma ve Batılılaşma 

sürecine bakış açısı günümüze değin algı alanları, kognisyonları ve atıf sis-

temleriyle derinlemesine ele alınmış değildir. Batılılaşma veya çağdaşlaşma 

olgusu, dış etken olarak kabul edilmiş ve bir alıntı tarzında algılanmıştır. Bu 

tür bir yaklaşım tarzı, toplumsal yararlılık olgusu ile yenilikçi grupların özdeş-

leşmesi sürecinin tamamen ötekileşmesi konumuna getirilmesi demektir. 

Yeniliğin kabulü süreci, gözleneceği üzere kendine özgü niteliğini yüz-

lerce yıl aynen sürdürmektedir. Hiçbir yenilik, “aldım ve kabul ettim” tar-

zında bir “Bohemian” hareketiyle kabullenilemez. Bu durum, yenilik olgu-

sunun alıcı ile verici arasındaki irdeleme ve uyum armonisi ile bağlantılıdır. 

Toplum yaşantımızda, son yıllarda giderek artan modernleşme, Batılı-

laşma tartışmaları alt yapıdan kaynaklanan sosyo-psikolojik gerilimlerin 

bir patlaması olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle, sosyal yapı di-

namikleri Türk aydınları arasında, bu kavramların arka planında yatan 

temel felsefelerin, düşünce kalıplarının yeniden irdelenmesi hususunu 

gündeme getirmektedir. 

Anahtar kelimeler: Aydın Sınıf, Batılılaşma, Çağdaşlaşma, Toplum-

sal Yapı. 

Abstract 

Intelligentsia of Turkish Society and National Values 

The vision of the innovation-modernization and westernization pro-

cess of intelligentsia in Turkish society has not been discussed elabora-

tedly before. The phenomenon of westernization and modernization has 
                                                           
* Emekli Öğretim Üyesi. 
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always been accepted as external factor and percepted as an adaptation 

style. This kind of vision, otherise the integration process of the phenome-

non of social benefit and innovative groups. 

The process of accepting the innovation, maintains the characteristic 

features. Not any innovation accepted as Bohemian way like “took and 

accepted.” This situation is related with the harmony between the recei-

ver and transmitter of the innovation phenonenon. 

In social life, the discussions about modernization and westernizati-

on, which has been incrising day by day, by its socio-psychological side. 

That’s why social structure dynamics need to be redicuss by Turkish in-

telligentsia. 

Key words: Intelligentsia, Westernization, Modernization, Social Structure. 

Giriş 

Türk sosyoloji geleneğinde, Modernleşme sürecinin ayrıntılı bir biçim-
de ele alınış dönemi, Tanzimat sonrası bir seri yenileşme hareketleri, Ba-
tıyla yakın ilişkilerimizin başlangıç safhasıdır. Ancak, Osmanlı İmpara-
torluğu, Batı uygarlığı adını verebileceğimiz kültür bütünüyle hiçbir za-
man ilişkisini kesmemiştir.1 Gerçekte, konunun edebiyata yansıyan yö-
nü üzerinde yapılan araştırmalar göstermektedir ki, Orta Çağ Avrupa 
medeniyetinde ve 2. Haçlı seferleriyle ilgili edebiyatta Türklerle temaslara 
geniş yer verilmektedir.2 Özellikle, 15. ve 16. yüzyıl Avrupa’sı; Türk dev-
letinin azametini, Türk âdetlerinin inhirafsızlığını, Türk maliyesinin ideal 
seviyede bulunuşun, Türk hükümetinin dayanışmasını, Türk padişahı-
nın halk sevgisini, Türk milletinin intizamperver, kanaatkâr, merhametli 
oluşunu anlatan bir edebiyata sahiptir. Yine bu yüzyıllarda, İtalyan ta-
rihçisi Spanduagino Fatih’in birçok Hıristiyan kitapları okuduğunu; Se-
zar ve İskender’le ilgili Frenk kitaplarının Türkçeye çevirisini emrettiğini 
bildirir. Bütün bu bakış açıları bir noktada toplanırsa, 15. ve 16. yüzyıl-
larda Batıyla temasta, daha ziyade Osmanlı toplumunun Batıyı cezbeden 
yönleri belirtilmeye çalışılmıştır. Bu hususta, 1522-1592 yıllarında yaşa-
yan Avusturya elçisi Ogier G. Busbecq’in 1555-1560 yılları arasında ka-
leme almış olduğu mektupları dikkat çekici olsa gerek. Osmanlı bürok-
rasisinde yeteneğe dayalı kadrolaşmadan tutunuz da askerî disiplin, te-
mizlik, ordunun sükûnete dayalı yapısı, güçlü harp oyunları, üste itaat 
gibi birçok nitelikleri veciz bir şekilde kaleme alınmıştır. Busbeck, bu-
nunla da kalmamış, izlenimlerini Türk sosyal hayatının öteki alanlarına 
da aktarmıştır. Türk halkının dostluk idesi etrafında birleşen özellikleri, 
yüksek karakter ve kişilik yapıları en ince ayrıntılarına kadar bu mek-
tupta yer almıştır. Avusturya elçisinin Türklerde gördüğü konukseverlik, 
                                                           
1 Şerif Mardin, “Türk Modernleşmesi”, Makaleler, İletişim Yayınları, s. 11-12, Ankara 1991. 
2 Kaya Bilgegil, Rönesans Çağı Cihan Edebiyatında Türk Takdirkârlığı, s. 8-22, 1973. 
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cömertlik gibi hasletleri yanında, “Selim’in İran hükümdarı İsmail’e ait 
meşhur muharebesinin mozaikle yapılmış pek canlı bir resminden de” söz 
açmaktadır. “Türkler”, diyor Busbeck “gül yapraklarının da yere düşme-
sine hiç meydan vermezler. Çünkü itikatlarınca gül Hz. Muhammed’in te-
rinden peyda olmuştur.” Türklerin dini yaşantılarındaki sadelik, ticari 
alandaki tasarrufa dayalı tutumları asketik bir hayat hamlesi içinde 
açıklanır: “Her şey öylesine ucuzdur ki bizim memlekette bir adamın bir 
günlük geçinme masrafı bir Türk’ün on günlük masrafından ziyadedir di-
yebilirim.” Büyük elçinin, öteki yabancı gözlemcilerde gördüğümüz gibi, 
Türk ailesi hakkındaki yargıları hiç de şaşırtıcı değildir: “Şimdi Türk ka-
dınlarındaki yüksek ahlâk seviyesinden bahsedeceğim. Türklerin karıları-
nın iffetine öteki milletlerin hepsinden ziyade ehemmiyet verdiklerini bili-
yoruz!” Örtünme hususunda da Busbeck, Türk kadını hakkındaki takdirleri 
son derece olumludur. Kısacası, büyük elçi; “Türk devletinin azameti, Türk ordu-
sunun disiplini, Türk hayatının düzeni hususunda büyük saygı duymuş; hatta 
bu durum karşısında Avrupa’nın akıbeti için endişeye düşmüştür.”3 

Bu yüzyıllarda Türklerin Avrupa içindeki nüfuzu arttıkça, İslâm’a 
olan tutumlarda da değişmeler başlamıştır. Luther, Türklere karşı koru-
nabilmek için onları tanımanın lüzumuna inanıyordu. Halka bu yönde 
telkin ve öneride bulunması birçok kişinin Müslüman olmasına da yol 
açmıştır. Luther’in nezaretinde Hümanistlerden Buchmann Kur’an’ın La-
tince çevirisinden yararlanarak basımına çaba gösterdiler. Calvin de 
maddi katkıda bulundu. Hatta bu faaliyet o zamanlar “sahte prensiplerin 
yayılmasına sebep olur” diye bazı kimseler tarafından iyi karşılanmamış-
tı. Alman ıslahatçılarının vaazları ve hemşerileri arasındaki Türk mu-
habbetini aksettirmeleri bakımından anlıyoruz ki, o devrin basit halkı 
içinde “Türklerin gelmesini ve memleketi idare etmesini isteyen birçok in-
san vardı.” Nitekim, Luther, 1541’de bu konu ile ilgili daha belirgin açık-
lamalarda bulunuyor: 

“Öğreniyoruz ki Alman halkı Türklere açıkça azizler nazarıyla bak-

maktadır. Türkler kuvvetli ve daima muzafferdir, onların kudreti ta-

mamıyla artıyor. Bu hali insanlar şuurlu bir şekilde izahtan çekine-

rek, her şeyi, Türklerin kutsiliğine atfediyor ve hem onlara ait dinin, 

hem de hayat tarzının Allah indinde mergup olduğuna inanıyorlar.”4 

Avrupa’nın, 15. ve 16. yüzyıldaki Türklere olan tutumu bu tip kaynak 
çalışmalarla daha da zenginleştirebiliriz. Gerçek o’dur ki, devlet büyük 
olduğu vakit gücü çevreyi etkileyebilmektedir. Aslında bu, antropolojik 
dilde bir akültürasyon vetiresini ortaya koymaktadır. Hakim kültür zayıf 
kültürü tesir sahasında tutabilmektedir. 
                                                           
3 Kaya Bilgegil, a.g.e., s. 164. 
4 Kaya Bilgegil, a.g.e., s. 177. 
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Avrupa’nın Türk toplumunu tanıması, aydınlarının, militarist kadro-
nun, din adamlarının politik temsilcilerinin, seyyahlarının Osmanlı top-
lumu ile yakın temasları, bu yüzyıllar için hiç de küçümsenecek değer 
yargıları taşıdığı iddia edilemez. Bu durum, daha sonraları Batıda Türk-
leri (Turquerie) hareketinin doğmasına neden olacaktır. Batının Türklere 
her alanda yaklaşımı ve yakından tanımaları anlamına gelen bir akımın 
ilk filizleri bu yüzyıllarda böylece atılmış oluyordu. Antropolojik dilde bu 
yaklaşım, yenilik (innovation) kavramını ilk kez algılama ve onunla ya-
kından ilgilenme diye belirlenebilir. Farkına varmak (awarereness) süreci 
herhangi bir iletişim yoluyla ortaya çıkmaktadır. Bu da, bizzat yeni bir 
şeyi görerek farkına varması, duyması veya öğrenmesi yoluyla gerçekle-
şir. 15. ve 16. yüzyıllarda Türklerin Viyana’ya kadar dayanmaları milita-
rist alanda teması yoğunlaştırmıştır. Buna ek olarak elçiler, seyyahlar ve 
benzeri yollarla yürütülen kültürel temaslar yeniliklerin farkına varılma-
sı sürecini başlatmış olabilir. Bu husus, tamamen bir zihinsel yönelim 
biçimidir. Sonraki safha, alâkalanma veya iletişimin devreye girmiş ol-
masıdır. Bu durum, daha ziyade yeni olarak algılanan o nesneler üzerin-
de fazlaca zihinsel yorumda bulunma ve onu yakından tanıma gibi 
önemli zihinsel değerlendirmeyi gerektirir. 

Türkleri tanımada, kültür ve değerler sistemi, sosyal norm ve inançla-
rı hakkında Batıya bilgi aktaranlar, genellikle bizzat Osmanlı toplum ya-
pısı içinde görev alan aydın kişilerin rolü büyük olmuştur. Turkquerie 
hareketi böyle başlamıştır. Ancak, unutmamak gerekir ki, yeniliğin be-
nimsenmesi ve yayılması (diffusion of innovation) sürecinde daima farklı 
iki kültürün karşılaşması ve birinin diğerinden daha fazla şeyleri alabile-
cek eksikliği hissetmesi gibi bir psikolojik kimliğin ortaya çıkması gere-
kir. Çünkü, yeniliğin kabulünü kolaylaştıran birçok faktörlerden biri de 
o şeyin değeri veya fiyatıdır. Biz, 15. ve 16. yüzyılda Batılı insanın Türk 
kültür ve değerlerine yaklaşımını analiz ederken, bugün bu tür bir zihin-
sel süreci yaşamış olabilecekleri kanısındayız. Turquerie hareketi bu ih-
tiyaçtan doğmuştur. Batının doğuya yaklaşımı, bir batılı için önemli bir 
algı alanını teşkil etmektedir. Bu da temelde bir ihtiyaçtan doğmaktadır. 
İhtiyaçlılık yenilik için itici gücü oluşturmaktadır. Daha sonraları Turqu-
erie hareketi bir çeşit Türk hayranlığına dönüşecek ve Lale Devri (1715-
1730) boyunca bu yenilik yönelimi yoğunluk kazanacak ve iki kültür 
arası etkileşimi hızlandıracaktır. 

Sosyal antropoloji bize açıklamaktadır ki, her kültürün bir sert (hard) 
bir de yumuşak (soft) yönü vardır. Değişme süreci içinde ortaya çıkan 
tutum ve davranışlar kültürün bu niteliklerini belirler. Batıda Rönesans, 
farklı uygarlık alanlarının uzun tarihi süreç içinde oluşumudur. Bu se-
beple, 15. ve 16. yüzyıllar arasında meyvelerini veren yenileşme hareket-
leri bu Rönesans olgusunun başlangıcını teşkil eder. Bu nedenle Batı, 
kültür biçimi ile yayılan, arayan ve yeniliğe açık (herodian) bir özelliğe 
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sahiptir. Rönesans, bazı tarih felsefecilerine göre, Orta Çağ ile Yeni Çağ 
arasında bir geçit dönemidir.5 Bir anlamda Rönesans Antik Çağın yeni-
den doğuşudur. Böylece, ilkçağ ile ortaçağın kültür alanında oluşturdu-
ğu değerler, Rönesans’ta yeni bir biçimde, yeni bir birleşimi ortaya koy-
muşlardır. Rönesans -dil ve edebiyattaki gelişmeler göz önüne alınırsa- 
on dördüncü yüzyılda başlamıştır denilebilir. Çünkü, bu yüzyıldaki bir-
takım gelişmeler, Batı ve Orta Avrupa toplumlarını Orta Çağ düzeninden 
artık yavaş yavaş ayırmaya başlamıştır. Bu süreç, 15. ve 16. yüzyılda 
doruk noktasına ulaşacaktır. Rönesans kültürü, kendisini en olgun biçi-
mi ile bu yüzyıllarda gösterecektir. Aynı şekilde, Nef de düşünce hareket-
lerinin 1570-1660 civarında oluştuğunu ileri sürmektedir.6 Dil ve edebi-
yata dayalı gelişmelerin ardında, dinî reform hareketlerinin izlenilmesi 
geniş çapta düşünce çağının gündeme gelmesi demektir. Bu düşünce bi-
çiminin temelinde, reform hareketlerinin özellikle Luther ve Calvin’le 
başlatılan Püritan gelişiminin büyük etkisi olmuştur. Artık, fert Tanrı ile 
kendisi arasında bir üçüncü kişiye ihtiyaç duymaksızın Tanrısıyla baş 
başa kalabilmektedir. Böylece reform ferdi, Tanrı karşısında özgür kıl-
mıştır. Ferdi sorumluluk, ferdi özgürlüğün gelişimini sağlamıştır. Bu öz-
gürlük anlayışı, giderek “millet” dediğimiz sosyal ferdiyetin oluşumunu 
da etkilemiştir. Millet olgusunun belirlenmesiyle, felsefi sistemlerde millî 
özellikler kendini göstermeye başlamıştır. Bu arada Orta Çağın tek kül-
tür dili olan Latince yerine milli diller (İtalyanca, Fransızca, İngilizce vb.) 
kültür dilleri olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu da, Batının -deyim 
yerindeyse- “ümmet”ten (bir dinin mensubu olmaktan) “millet”e geçiş sü-
recini oluşturuyordu. 

Kanuni’nin Protestan politikası bu dönemde ortaya çıkmaktadır. Lut-
her’e bu amaçla mektup yollamış olabilir. Batı ile Türk toplumu arasın-
da karşılıklı bir yaklaşım var. Ancak, Batı başlatmış olduğu yenileşme 
süreci içinde Zilotoist olmaktan ziyade Herodian bir kimliğe dönüşmüş 
bulunuyordu. Bu kimlik değişimi, temelde, milletleşme ve püritanizmin 
ortaya çıkarmış olduğu zihniyet farklılaşmasının, yeni danışma çerçevesi 
(frame of referanca) kazanmasının bir yansımasıdır. Dil ve düşüncede 
beliren bu yenileşme, aslında Antik Çağı canlandırmak için özgür kişili-
ğin bir girişimidir. Böylece, Batı, askerî fetih gücüne sahip, üstelik Haçlı 
Seferleri gibi uzun süren dini savaşların da acı deneyiminden esinlene-
rek, Osmanlı toplum yapısını anlamaya, tanımaya çalışıyordu. Tutum-
larda beliren bu zihniyet değişimi, Doğu kültürünün bir uzantısı olan 
Osmanlı toplumunun yakından tanınması, sert ve yumuşak kültür un-
surlarının tespitini de başlatmış bulunuyordu. Bu eğilim, aynı zamanda 
Batı toplumunda yenileşme olgusunun arka planını oluşturmaktadır. 
                                                           
5 Macit Gökberg, Felsefenin Evrimi, s. 37, İstanbul 1979. 
6 Ü. John Nef, Sanayileşmenin Kültür Temelleri, s. 1-8, Ankara 1970. 
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15. ve 16. yüzyıl, bir yanda Osmanlı toplumunun gelişme ve yükseliş 
çağıdır, öte yandan ise batının 12. ve 13. yüzyıldan beri başlattığı Doğu 
ve İslâm kültürü ile yoğun temasları dönemidir. Bu bir bütüncül (holis-
tik) görüş açısının ürünüdür. Bir bakıma, Haçlı seferleri süresince Batı-
nın, zaaf noktalarını anlaması ve askerî alanda güçlenmenin şartlarının 
ancak İslam’la temasın sağlanması sonucu mümkün olabileceğini idrak 
etmesidir. Bu durum, bir çelişki olarak tüm kalkınma modellerinin nite-
liğini ortaya koyar. 

Batı, Haçlı seferleriyle, aynı zamanda büyük bir çeviricilik kampanya-
sı içine girmek suretiyle, hem İslâm’a hem de Greko-Latin kültürüne ait 
mevcut eserleri toplumuna mal ediyordu. Böylece, sistemler arası yakla-
şımın (paradigma) ilk örnekleri veriliyordu. Doğu-Batı sentezini gerçek-
leştiren İslâm, Bağdat’ta ilk fabrikasını 800 yılında kurmuştur. Batı, kâ-
ğıdı Araplardan ancak dört yüzyıl sonra öğrenecektir. O sırada kütüpha-
neler bütün Arap dünyasına yayılmış bulunuyordu. Halife el Mem’un’un 
815’te Bağdat da “Dar’ül Hekme” adında kurduğu kültür yuvasının ki-
taplığında bir milyon kadar kitap mevcuttu. Meraga Rasathanesi’nin 
müdürü Nasreddin Tusi 400 bin ciltlik bir kütüphane meydana getirmiş-
tir. Müslüman İspanya’da ise (Kurtuba) Halife el Hakem X. yüzyılda 400 
bin ciltlik bir koleksiyonu bir araya getirmişti.7 Cundişapur, Bağdat ve 
Kurtuba önemli bilim merkezlerini oluşturuyordu. Çoğu Süryani, Nestu-
ri, Monofist olan ve hem Arapça hem de Yunanca-Latince bilen çeviriler 
yoluyla Antik kültürün bütün miraslarına İslam sahip olmuş bulunuyor-
du. Böylece, İslâm eğitim modeli Afrika’dan Endülüs’e kadar yayılıyordu. 
Bu nedenle modern bilimin, temelde yeni olmakla beraber Batılı olduğu tezi 
savunulamaz. Bu bir anlamda: “Doğu ile Batıyı birleşebilecekleri tek noktaya 
(güneşin doğduğu yere de, battığı yere de nispeti olmayan) eriştiriyordu.” 

Hıristiyan dünyası, Haçlı politikası (sonucu) gerçekleştirdiği çeviricilik 
yoluyla doğu kültürünü batıya aktarırken Endülüs, Sicilya, Kurtuba ve 
Güney İtalya’da kurulan İslâm medresesiyle de yakın temas sağlama im-
kânını elde ediyordu. O kadar ki, Yahudi ve Hıristiyan öğrencilerle Müs-
lüman çocukları buralarda birlikte okumak suretiyle eğitimlerini sürdü-
rüyorlardı. Nitekim, İspanya’nın Müslüman üniversitelerinde öğrenimini 
tamamlayan Roger Bacon, “Opus Majos” adlı perspektif çalışmasının V. 
bölümünü İbn Haytam’ın “Optik”ini kopya etmek suretiyle tamamlamış-
tır. Bacon’u Batıda deneysel bilimin öncüsü ve modern bilimin yaratıcısı 
olarak tanıtan eseri işte bu kitaptır. Roger Bacon’ın kendisi dahi, en az 
felsefe dalında, yaptığı alıntıları itiraf etmekten çekinmemektedir: “Felse-
fe Arabistan’dan getirilmiştir. Bu kitapların çevrildiği dili bilmeyen hiçbir 
Latin, bilgelik (hikmet) ve felsefeyi gereği gibi öğrenemez.” diyordu.8 
                                                           
7 Orhan Türkdoğan, Değişme, Kültür ve Sosyal Çözülme, s. 51-91, İstanbul 1988. 
8 R. Gaurody, Modern Dünyanın Bunalımı, s. 120, 1979. 
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Bazı bilim tarihçilerine göre, 

“12. yüzyıl bir geçiş yüzyılıdır. İslâm, Hıristiyan ve Yahudi dünyaları 

Akdeniz’de, önceki yüzyıllara onunla çok daha sıkı bir ilişki kurmuş-

lardır. Bunların içinde en önde olanı İslâm dünyası idi; diğerleri sü-

rekli olarak onu sömürmeye ve bu taze bilgileri kendi bünyeleri içinde 

sindirmeye çabalıyorlardı. Bütün bu uğraşılar öylesine canlıdır ki, bi-

lim tarihçileri 12. yüzyıl Rönesans’ından söz ederler. Bu Batı dünya-

sının zaferi, Yunan-İslâm dünyası biliminin Batıya geçişidir. Doğu 

kültürü ile Batı kültürünün karşı karşıya gelişi yeni bir Avrupa’nın 

doğmasının nedeni olmuştur.”9 

Böylece, Goethe’nin Westöslichet’de dile getirdiği gibi, “Bilen adam 
o’dur ki, kendisini ve ötekilerini tanımanın ötesinde şunu da bilir: Bundan 
böyle Doğu’yu Batı’dan, Batı’yı Doğu’dan görmek suretiyle de olsa, ikisi-
nin ayrılmazlığı yanında birbirlerini sadece tamamladıkları noktadan öte-
ye gidilemeyecektir.” 

“İslâm’ın etkisiyle ortaya çıkan 12. yüzyıl Rönesans’ı, Batıda modern 

bilimin temelini oluşturmuştur. İtalyan Rönesans’ı sanat, dil ve ede-

biyata yönelirken, öteki Avrupa Rönesans’ı bilime ağırlık vermiştir. 

Her iki koldan yürütülen sistematik Doğu kültürü ile temaslar Batı 

toplumunun öğrenme-anlama ve yeni sentezler oluşturmak suretiyle 

güç kazanma güdüsünün devreye girmesi, her şeyden önce kazanıl-

mış yeni bir dünya görüşünün eseridir. Bu bir kültürel yumuşama, 

Apolonian (barışçıl) bir yaklaşımdır. Doğu’nun yükselişi, niteliğe dayalı 

kültür yapısı karşısında, Batının hayranlığı ve çabalama güdüsüdür.” 

Hunke’nin yerinde teşhisiyle: 

“…Doğu ile Batı arasında düzenli ilişkilerin kesilmesi, vahim ve 

meş’um sonuçlar doğurmuştur. İslâm dünyasına karşı zihnen kendi 

içine kapanma, Avrupa’nın ekonomik ve kültürel gelişmesini yüzyıl-

larca gerilere atmıştır.” “Yasaklara ve resmî husumetlere rağmen Ba-

tı, İslâm Dünyasına ve “Doğu Ticareti”ne açıldığı ilk andan itibaren 

ekonomik gelişmesine başlamıştır. Bu esnada Batı teknik, sağlık, hij-

yen ve devlet organizasyonu bakımından İslâm medeniyetinin genel 

kültür varlıklarına yakınlık peyda etmiştir. Yavaş yavaş onun zihin-

sel mirasını eline geçirmiştir. Bu sayede, yüzyıllarca süren bir uyuk-

lama ve uyuşukluk devresinden kurtularak, nihayet kendi kanatla-

rıyla emsalsiz bir yükselişe doğru harekete başlamıştır.”10 

Kısacası, Batıda yenileşme hem akılcı hem de psikolojik eğilimlerin 
sonucu ortaya çıkan kültürel yumuşamanın, tutum ve davranışlardaki 
                                                           
9 Sevim Tekeli, Modern Bilimin Doğuşunda Bizans’ın Etkisi, s. 41, Ankara 1975. 
10 Sigrid Hunke, Avrupa’nın Üzerine Doğan İslâm Güneşi, s. 475, İstanbul 1972. 
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olumlu yansımanın bir ürünüdür. Batıda kalkınmanın temelleri rasyo-
nalizasyona, hesaplama tekniğine ve metoda dayanmaktadır. Doğu ve İs-
lâm mirasını temsil eden Osmanlı toplumu 16. yüzyılda Avrupa’nın için-
dedir. Rönesans ve dinde reform hareketleri, temelleri 12. yüzyılda atılan 
kültür değişmesi süreciyle güç kazanan Batı toplumuna yeni bir direnç 
ve atılım sağlamak içindi. Bunda da başarı elde edildi. Mümtaz Tur-
han’ın “serbest kültür değişmeleri” başlığı altında topladığı olaylar bu çiz-
gide gelişmiştir. Bu süreç, aynı zamanda Turhan’ın kültür değişmeleri ve 
yenileşme hareketlerine farklı bir bilim adamı bakışıdır. Bunun için de 
metodoloji bakımından biricilik ilkesini korumaktadır. Turhan, iki uy-
garlık veya kültür karşılaşmalarını kötüleyen bir reddi miras olarak ele 
almamakta, aksine olguların temelinde yatan nedenlerin tahlilini yap-
maktadır. Turhan, Lale devrinden İkinci Mahmut dönemine kadar (1808) 
geçen süreyi serbest kültür değişmeleri adı altında toplamaktadır. II. 
Mahmut döneminden sonra Cumhuriyete kadar sürüp giden merhaleyi 
ve mecburi kültür değişmeleri arasında kalan III. Selim dönemini de 
(1789-1807) geçiş aşaması olarak belirtmektedir.11 

Görülüyor ki Turhan, Lale Devri’yle başlattığı yenileşme hareketini 
sosyal antropolojinin konusunu teşkil eden “kültür değişmesi” olgusu 
çerçevesinde incelemektedir. Bu alanda artık klasikleşmiş bulunan Lin-
ton, Kardiner, Ogburn, Herskovits, Barlett, Thurnwäld, Malinowski ve 
Rivers gibi ünlü antropologlara temas etmektedir. Bu nedenle Turhan, 
toplumların değişmesi sürecini “kültüre ait değişme” kategorisi içinde 
düşünmektedir. Onun için temel hareket noktası kültür değişmesidir. 
Değişme de: “...Birbirinden farklı iki kültürü temsil eden ilk grupların kar-
şılaşmasıdır.”12 

Yenileşme veya kültürel değişme sürecinin örnek bir toplumsal aktö-
rü olarak Mümtaz Turhan, serbest kültür değişmesi sürecini toplumsal 
yatkınlık ve gereksinimler çerçevesinde algılamış olması önemli bir atı-
lımdır. Ancak, Cumhuriyet ile başlayan mecburi kültür değişmesi, arkaik 
toplum norm ve kognisyonlarının ötesinde, tamamen Batı fetişizmine 
yatkın bir taklitçi girişimin ürünü olarak aktarılmıştır. Gelenekli toplu-
mun değerler sistemi ve kültürel alt yapılarını dışlayan tepedekilerin 
kozmopolit girişimleri yeniliğin anahtarı haline dönüşmüştür. 

Kültür değişmesi, ister kültürleştirme (acculturation), isterse kültür 
aktarması (Culture transfer) veya sosyal kültür karışması (Social cultu-
ral diffusion), hatta kültür alıntısı (cultural borrowing) türünde olsun, 
sürekli olarak iki farklı toplumun maddi ve manevi olmayan kültürlerin-
deki farklılaşmayı ortaya koyarlar. Bu anlamda, serbest kültür değişme-
sinden Turhan’a göre: “...Bir sosyal grup veya toplumun, yabancı bir kül-
                                                           
11 Mümtaz Turhan, Kültür Değişmeleri, s. 138, İstanbul 1989. 
12 Mümtaz Turhan, a.g.e., s. 9. 
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türe sahip grup veya toplumla temasa geldiğinde hiçbir iç veya dış baskı-
nın altında kalmaksızın münferit unsurlar veya o kültürün belirli bir kısmı-
nı alıp benimsemesi sonucunda yapısında ortaya çıkan dönüşümler” kast 
edilmektedir. Günümüzde bu olgu, modernleşme/çağdaşlaşma çizgisin-
de izlenebilir ve yorumlanabilir. Ancak, Batıyla temas doğu-batı karşılaş-
masında dengeli gitmiyor. İlkin, Batının Doğuya olan hayranlığı diye be-
lirleyebileceğimiz 12. yüzyıldan itibaren başlayan çeviricilik, anlama, al-
gılama ve özümleme dönemi. Nihayet Greko-Latin uygarlık çevresiyle İs-
lâm’dan etkilenen kültür değerlerinin sentezini sembolleştiren Rönesans 
çağı. Batı, bu noktaya kabuğuna çekilerek bir Zilotoist (Zealotoist) kültür 
kimliği ile gelmemiştir. Aksine, Doğu kültürünü savaş, ticaret, siyasî te-
maslar ve sosyo-ekonomik yaklaşımlarla algılamaya çalışmıştır. İlk to-
humları 15. ve 16. yüzyıllarda filizlenmeye başlayan Batının Doğuya 
yaklaşımı, Lale Devriyle dengelenmeye, hatta zaman zaman Osmanlının 
tersine bir hayranlığa dönüşmektedir. Bu yüzden Lale Devri, Osmanlı 
toplumu için bir uyanma çağı olarak kabul edilir. Böylece, Turquerie de-
diğimiz hareketin sınırları kalın çizgileriyle daha da belirlenmiş olmakta-
dır. Damat İbrahim Paşa döneminden Avrupa’ya gönderilen elçiler, Paris 
ve Viyana gibi Batı kültürünün en duyarlı merkezlerinden sağlanan bir-
çok yeniliklerin, Osmanlı elitleri tarafından ülkeye transferine neden ol-
muştur. Özellikle Sadabad kasırlarının inşasında rastlanılan Fransız 
zevk ve üslûbunun görünmesi bu kültürel temasların ilk örneklerini teş-
kil eder. Viyana bozgunundan (1683) Lale Devrine kadar olan dönemde 
Osmanlı toplumu, Turhan’ın ifadesiyle bir “bocalama” durumuna girmiş-
tir. Devletin kuruluşundan bugüne kadar, Batı karşısında sürekli zafer-
ler peşinde koşan Osmanlı toplumu, bu defa önemli bir yenilgi ile karşı-
laşmaktadır. Lahbabi’nin ifadesiyle Doğu toplumu ilerleyen bilime (akli 
bilimlere) yöneleceği yerde, kazanılmış bilgilerle (nakli bilgilerle) yetin-
mek zorunda kalıyordu. Bu, Batının karşısında Doğunun/İslâm’ın geri-
leyişidir. 

Batının sistematik Doğuyu anlama, algılama ve özümleme yapma gibi 
bir planizasyona dayalı yöneliş biçimlerine karşılık, Osmanlı toplumun-
da, Turhan’ın teşhisiyle Batı toplumu ile temasa “bir plan, bir sistem ara-
mak beyhudedir. Bunlar tamamı ile gelişi güzel rastlantılara bağlı olarak 
meydana gelecektir. Bu durum, Babıalinin (idare-i maslahatçılık) ve (vazi-
yeti kurtarma) namı ile meşhur karakteristik siyasetinin başlangıcıdır...” 
Bir aşağılık duygusu biçiminde ortaya çıkan bu psikolojik durum, Os-
manlı toplum yapısında anlama, algılama, tanıma ve sindirme diye belir-
lenen bir zihinsel süreç yerine, taklit mekanizmasını ortaya çıkarmıştır. 
Türk toplumunun Batılılaşma karşısındaki bu tutumu, daha sonraki 
kültür değişmelerinde de yaratıcılık yerine taklitçiliğin sürdürülmesine 
neden olmuştur. Lale devriyle Fransız zevk ve üslûbunun taklit edildiği-
ne tanık olmaktayız. Fransızların yaşayış tarzı, tezyin, tefriş biçimi tümü 
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ile algılanmıştır. Bu tablo, Toynbee’nin teşhisiyle Zealotluktan Herodian-
lığa geçiştir. Böylece, kendisinden hünerli ve daha iyi silâhlanmış olan 
biriyle karşılaştığında, geleneksel savaş tekniğini unutarak, düşmanın 
taktik ve silâhıyla savaşmayı öğrenen insan Herodinadır. Toynbee’ye göre: 

“Herodianlığın iki zayıflığı kendini ele veriyor. Birincisi, Herodianlığın 

yaratıcı değil de taklitçi olması... Bu yüzden bir başarıya ulaşsa bile, 

insani bir yaratıcılığı geliştirmek yerine, taklit ettiği toplumun makine 

yapımı maddelerini geliştirmeye mahkûm. İkincisi, Herodianlığın bu 

yolu seçenlerden ancak bir azınlığı kurtuluşa erdirebileceği gerçeği-

dir. Çoğunluk, taklit edilen bir toplumun yönetici sınıfının emrine gir-

meyi göze alamaz. Bunların kaderi, taklit ettikleri toplumun işçi sını-

fını arttırmaktan ibaret... Herodianlığın etkisiyle bu insanlar ülkeleri-

ni Batının milli devletlerinden biri haline getirip, Batılı kardeşleriyle 

aynı derecede eşit, özgür ülkeler haline gelseler bile bir şey değişme-

yecektir.”13 

Batılılaşma karşısındaki bu psikolojik teslimiyet, bu defa toplum ya-
pısı içinde karşıt güçlerin başkaldırmasına da neden olacaktır. İslâmcı 
Zealot’un ilk örnekleri bu aşamada ortaya çıkacaktır. Dış zorlama ile, es-
ki değerlerin diriltilmesi biçiminde belirleyebileceğimiz bu girişimler daha 
sonraki çağlarda ilerici-gerici/sağ-sol farklılaşmaların odak noktasını 
oluşturacaktır. Toynbee’ye göre, “Zealot”, artık ölmüş bir medeniyetin fo-
sili haline gelirken, “Herodian” kaybolmaktan kurtulup taklit ettiği top-
lumun içinde erimektedir. İki Grup da içine girdikleri medeniyete yeni 
bir şey eklememe durumundadırlar. Bir çeşit Proleter milletler haline dö-
nüşmektedirler. Ülkemizde, İslâmcı Zealotlar ile Batıcı Herodianların 
karşılaşmasının köklerini bu noktalarda aramak gerekir. 

“Batı medeniyetinin, bütün insanlığın büyük bir toplum halinde birleşti-
rilmesini ve modern Batı tekniği sayesinde kullanabildiğimiz yerdeki, gök-
teki, denizdeki her şeyin kontrolünü isteyen büyük tutkusunun bir parçası 
olduğu” tezini algılama, tanıma ve anlama süreci içine giremeyen Os-
manlı toplumu, Batının sadece askerî tekniğini benimseyen San’a İmamı 
Seyyit Yahya’nın durumuna düşeceği kanısındadır. Toynbee14 Tanzi-
mat’ın da hatası, hatta Turhan’ın deyimi ile kabahatı, “bugünkü zihniyet-
le cezri hareket etmemesinde değildi; gerektiği gibi hazırlıklı, planlı ve sis-
temli bir şekilde belirli bir gayeye göre faaliyetlerini düzenleyememesinde 
ve tasavvur ettiği şeyleri yapacak, bunları tahakkuk ettirecek insanları ye-
tiştiremeden teşebbüs etmesindeydi.”15 
                                                           
13 Arnold Toynbee, Medeniyet Yargılanıyor, s. 190, 1980. 
14 Orhan Türkdoğan, Bilimsel Değerlendirme ve Araştırma Metodolojisi, s. 98-100, İstanbul 
1989. 
15 Mümtaz Turhan, a.g.e., s. 10. 
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Batılılaşma tezi, aslında Turhan’a göre bir kültür değişmesi sürecidir. 
Ancak, bu sürecin kuralları bilimsel olarak tespit edilmiş değildir. Bu-
nun da nedeni: a) Görüş darlığı, b) cehalet ve c) her şeyden önce Batı 
medeniyetini anlayamamaktan, onun esas unsurlarını kavrayamamak-
tan kaynaklanmaktadır. Gözleneceği üzere bu bir metodoloji meselesidir. 
Yoksa, “yarım yamalak Fransızca öğrenerek gençlerin Batıyı gülünç bir 
tarzda taklit etme hevesi değildir. O zamanın adınca alafrangalık/sivilize 
olmak” hiç değildir.16 Alafrangalık/veya sivilize olmak barbarlıktan kur-
tulmak, Batılı gibi davranmak oluyordu. 19. yüzyılın ilk yarısında Os-
manlılara yönelik bütün savaşların anlamı, barbarlığa karşı insanlık ve 
sivilazasyonun savaşıdır.17 Nitekim, 1828-29 Rus-Türk savaşı sonucu 
“Rus elçisi artık hapsedilmedi, hatta harp esirleri de tersane zindanına 
konmadı. Üstelik Osmanlı ordusu, savaşa artık mehter marşıyla değil, Mo-
zart ve Rossini’den parçalarla gitti...” Bütünü bu çabalar Osmanlıların 
artık bir barbar olmadığı noktasında toplanıyordu. Batılı gibi davran-
mak, değerler sistemini Batıya göre ayarlamak bir çeşit alafrangalık veya 
sivilize olmak anlamına geliyordu. İşte Tanzimat da sivilizasyon yolunda 
atılan ilk adım oluyordu. Bu bir taklit mekanizması idi. Oysa, “bir kültür 
değişmesinde esas mesele, eskinin yanında -yani o tamamı ile yıkılmadan 
yeninin kurulmasında değil-, yeninin hakikaten bütün şartlara uygun dü-
şecek bir şekilde tam olarak alınmamasındadır…” Çünkü, taklit yolu ile 
Batıdan aktarılan yeniliklerin batı medeniyetiyle olan alâka ve ilişkileri ne 
kesin bir biçimde belirlenebilmiş, ne de ona göre hareket edilebilmiştir. 

Bu tür kültür iktibaslarının tehlikeli sonuçlarına, bizzat Batılı düşü-
nürler de dikkatlerimizi çekmişlerdir. “Fakat bugün hemen herkesçe bili-
nen bir gerçektir ki, bir uygarlık tarafından bir diğerinin uygulamaların-
dan yapılan iktibas sınırlı ve tecrit edilmiş olamaz; dışarıdan alınan her 
unsur, bir dizi sonucu da beraber getirir.”18 Bazen, 

“maskeyi insan, kabuğu da meyve diye alabiliriz. Çünkü, batılılaş-

mayı yönlendiren mihrak noktalarının planlı ve hedefli oldukları hu-

susunda Lewis kesin kararlı idi. Böylece, reformlar, Avrupa kaynaklı 

uygulama ve yöntemlerin, Avrupa devletlerinin ısrarıyla değilse bile, 

teşvikiyle ve Avrupalı uzman ve danışmanların yardımıyla, Müslü-

man bir ülkeye zorla kabul ettirilmesi idi.” 19 

Çünkü, Tanzimat öncesi-sonrası Batıya yönelirken, medeniyet ve kül-
tür değerlerimizi oluşturan İslâmi ve Doğulu bir bakış açısıyla yenileşme 
hareketlerini açıklamaya çalışacağımız yerde, kendi kültür ve değerler 
                                                           
16 Agâh Sırrı Levent, Edebiyat Tarihi Dersleri, 3. cilt, s. 9, İstanbul. 
17 Tuncer Baykara, Osmanlılarda Medeniyet Kavramı ve Ondokuzuncu Yüzyıla Dair Araştır-
malar, s. 9, İzmir 1992. 
18 Bernard Lewis, Modern Türkiye’nin Doğuşu, s. 7, Ankara 1984. 
19 Bernard Lewis, a.g.e., s. 127. 
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sistemimizin oluşturduğu zihni kategori ve düşünce kalıplarımızı Batı 
standart norm ve değerlerine indirgemek suretiyle, bir başka medeniye-
tin zihni kategori ve düşünce kalıplarına uyarlama yoluna gitmişizdir. 
Böyle bir metodoloji biçimi, kendi düşünce özelliklerimizin Batılı kalıpla-
ra dökülerek imâline izin verdiği için yaratıcılığını yitirmiş, taklitçi bir 
duruma düşmüştür. Oysa kendi bakış açımız ve değer-inanç sistemleri-
mizin oluşturduğu bir metodoloji, olayları yorumlamada daha isabetli 
sonuçlar doğurabilirdi. Doğurabilirdi ne demek? Bizi bizde bulan, yerlilik 
kimliği yüksek bir milli kalkınma politikası gerçekleştirebilirdik.20 Bu 
gerçeği Tanzimat’ın yeni aydınlarından İslâmcı akım temsilcisi Şehben-
derzâde’de görüyoruz. O şöyle diyordu:  

“Eğer biz tarihi ve ırsî hallerimizi ve millî fikirlerimizi hiç nazarı dik-

kate almadan Avrupa’yı körü körüne taklide kalkışırsak, sosyolojinin 

katı kanunlarıyla çatışacağımız için muvaffak olacağımız son derece 

meşkuk olmakla beraber şayet muvaffak olursak, millî ve manevi si-

mamızı kaybetmemiz, diğer bir şekle isithale etmemiz icap eder.”21 

Şehbenderzade’de rastladığımız, bir toplumu ötekinden farklı kılan 
“tarih, ırsî ve millî” türünden kavramlar günümüz sosyal psikolojisinde 
fertlerde algı alanlarını oluşturan danışma çevreleridir (frame of referen-
ce). Bu danışma çerçevesi, bir toplumun inanç, norm ve kültür önerme-
lerinin ürünü olması sebebiyle, aynı zamanda olayları anlamlı bir biçim-
de kavramamızı da etkiler. Oysa, biraz önce açıkladığımız gibi, Batı me-
tot ve tekniklerinin geliştirdiği model, Batı toplumlarının ihtiyaçları için 
üretilmiş ve büyük ölçüde Hıristiyan değerleriyle yüklü normları taşır. 
Batı “sınıf” olgusuna dayalıdır, buna karşılık Doğu-İslâm toplum yapısı, 
özellikle Osmanlı toplumu “kişilik ilişkilerini” yansıtmaktadır. 

Gözleneceği üzere, değişme veya modernleşme algı alanı Şehbender-
zade’ye göre tamamen yenilikçi aktörlerin algı alanları ile özdeşleşmiştir. 
Bu nedenle, Şehbenderzade o dönemlerde kültür değişmesi sürecini-tak-
litçiliğin ötesinde tamamen alıcı toplumun kognisyonları ve düşünce sis-
temleriyle yakından bağlantılı olduğunu vurgulamış bulunmaktadır. 

Kültür değişmesi olgusunun 19. yüzyılda Batıda uygarlık çevresinde 
ağırlık kazanması, sosyoloji çalışmalarının izlenmesi neticesi kimliğine 
kavuşmuştur. İlkel kabileler üzerindeki antropolojik ve etnolojik incele-
meler din, aile, evlenme, mülkiyet ve benzeri kurumların belirli teoriler 
altında yorumlanmalarına imkân sağlamıştır. Bizde antropolojik ve etno-
lojik çalışmalar ise 1924’te gündeme gelmiştir.22 Bu sebeple, bu alanda 
                                                           
20 Orhan Türkdoğan, a.g.e., s. 148-149. 
21 Filibeli Ahmet Hilmi Şehbenderzade, İslam Tarihi, s. 15-26, zik. İsmail Kara, Türkiye’de 
İslamcılık Düşüncesi, 1986. 
22 J. Paul Magneralla and Orhan Türkdoğan, The Development of Turkish Social Anthropo-
logy, Current Anthropology, Vol. 17, Nr. 1, s. 263-273, June 1976. 
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gerekli bilgi ve deneyimi bulunmayan ve Batının yayılma politikasına ya-
bancı kalan imparatorluk, uzun süren bir bocalama dönemi geçirmiştir. 
Batı, özellikle Fransa Turquerie denilen “Türk hayranlığı” ideolojisini 15. 
ve 16. yüzyılda başlayan biçimi ile bırakmamış, her yüz yıl pekiştirerek 
bütüncül (holistik) yayılma stratejisine uygun bir biçimde kullanmaya 
başlamıştır. Bu süreç, Türkoloji gibi bilimsel görünümün de ötesinde, bir 
Oryantalizm ruhu içinde yönlendirilmiştir. Nitekim, Fransız Katolikliğin-
den ayrılıp Protestanlığı tercih eden De Rochefort’un hazırladığı iktisadi 
ve sınai kalkınma projesi -ki bu aslında İbrahim Müteferrika’nın Risale-i 
İslâmiyesi’nde ileri sürülen yeniliklerin temelini oluşturur- o zamanki 
Fransız elçisi (1716-24) Merquis de Bonnac tarafından uygulamadan 
kaldırılmıştır. De Bonnac’ın raporlarından anlıyoruz ki, kendisi Fransa 
politikasının bir parçasını teşkil eden kapitülasyonlar ve Katolik misyo-
nerlerin faaliyetlerini durdurmaya çalışan Sadrazam Ali Paşa’yı krala: 
“Sadarette iki üç yıl daha kalsaydı belki de bu haklarımızı kaybedecektik” 
diye şikâyet eder. Aynı raporunda elçi niyetini açık bir şekilde dile getir-
mekten çekinmemektedir: “Benim ödevim Yakın Doğu'da ki Katolikliğin 
yayılması (Ermeniler ve Rumlar arasında) imkânının sağlanması ve Fran-
sız ticareti için elverişli ortamın yaratılmasıdır.”23 

Görülüyor ki, Oryantalizm sadece sömürgeciliğin yasallığı anlamını 
taşımıyor, aynı zamanda Batının Doğuyu kucağına alması ve onu oryan-
talize etmelidir de.24 Ancak, unutmamak gerekir ki, oryantalizm, Batının 
Doğuya bakış açısının bir parçası, hatta iç dinamiğidir. Bu nedenle, Or-
yantalizm; Turquerie ve Türkoloji hareketleri gibi 19. yüzyıldan önceki 
iki yüzyıl içinde ortaya çıkmamıştır. Hıristiyan Batıda oryantalizmin res-
mi varlığı 1312’de Viyana Kilise Konseyi’nin Paris, Oxford, Bolonya, 
Avinyon Salamaka’da Arapça, Yunanca, İbranice ve Süryanice hakkında-
ki bir dizi kürsü kurulmasına ilişkin kararı ile ortaya çıkmıştır.25 Bu olu-
şuma dikkatleri çekmek isterim. Batının Doğuya bakışı, bir temasa ve 
hayranlık değil, onun da ötesinde sistematik bir planizasyon ve yönlen-
dirmenin ürünüdür. Edward Said’e göre: 

“Oryantalizmin daha geniş bir anlamı vardır, o da Doğu ile Batı ara-

sındaki ontolojik, epistemolojik ayırıma dayalı bir düşünce biçimidir. 

Günümüzde ise Yeni Oryantalizmin hedefi kültür düşmanlığı yap-

maktadır. Bu eğilim, Amerikan Sosyal Bilimler çerçevesine kadar 

uzanmıştır. İngiltere’nin Doğu deneyiminin hakim felsefesi ise, libera-

lizm ve kilise kalıntılarına eklenmiş faydacılıktır. Bu faydacılık, or-

yantalist müessese ve muhtevadaki ilerleme devresi -ki Avrupa’nın 

misli görülmemiş genişleme devresiyle çakışır- olan 1815’ten 1914’e 
                                                           
23 Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, s. 46, Ankara 1973. 
24 Said Edward, Oryantalizm, s. 72, 1969. 
25 W.R. Souther, Ortaçağlarda İslâm Üzerine Görüşler, s. 72, 1962. 
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kadar Avrupa’nın sömürge hakimiyetini yeryüzü karalarının % 35’in-

den % 85’ine çıkarmıştır.”26 

Kısacası, Batıda Oryantalizmin hedefi, 

“Batı bilgisi ve gücü ile Doğuyu abluka altına almaktır.” “Doğunun is-

tilâ edilişi de öyle yıllar süren çalışmaların sonucu değil, tersine çok 

uzun süre -örgütleşmesi 1312 Viyana Kilise Konseyine dayanabilir- 

devam eden bir iktisaptır (sadece 1800-1950 yılları arasında Doğu 

ile ilgili olarak 60 bin kadar kitap yayınlanmıştır). Batıda, Doğuya 

yönelik her eylem bu plana göre yürütülür. Nitekim, I. Dünya Sava-

şından önce ve sonra Anadolu’nun paylaştırılması, İngiltere ve Fran-

sa arasındaki ortak bir projeye dayanır. Sırf bu gaye ile 1914’de Pa-

ris’de muazzam bir basın kampanyası başlatılmıştır. Böylece, “örtülü 

oryantalizm” zamanla “açık oryantalizme” dönüşmüştür.”27 

Görülüyor ki, Osmanlı toplumunun Batıyla olan kültür temaslarının 
arka planında 1312 Viyana Kilise Konseyi’nin kuruluşundan beri oryan-
talizm ideolojisinin izlerine rastlamak mümkündür. Gerek Tanzimat ön-
cesi, gerekse Tanzimat sonrası girişilen kültürel iktibas veya kültürleştir-
me (acculturation) esnasında “verici” (donner) toplumun “alıcı” (receiver) 
toplumun tutum ve zihniyetini etkileyici istikamette değişmeyi yönlen-
dirdiği tezi ileri sürülebilir. Tanzimat Fermanının ilânıyla daha o zaman 
Le Temps Gazetesi: “...Müslüman milletinin siyasî ve sosyal rejimini, Batı 
devletlerinin istinat ettiği esaslar üzerine bina ettiğini” ve bu fermanın: 
“Büyük Avrupa ailesinin bir nevi katılma delili” olduğunu yazıyordu.28 Ay-
nı şekilde, Le Siecle gazetesi 9 Kasım 1839 tarihli sayısında Tanzimat’ın 
“Batı Medeniyetinin Zaferi” olduğunu ileri sürüyordu. 

Netice olarak, modernleşme tezi Türk toplumunda yaklaşık iki yüzyıl-
dan beri tartışılmasına rağmen, henüz belirli standartlara ulaşılmış de-
ğildir. Bunun nedeni, konuya bakış açımızda değişiklik yapılmamasıdır. 
Tarihi, antropolojik, askerî, politik açılardan getirilecek yorumların bir 
bütüncül görüş içinde yorumlanması gerekmektedir. Bu nedenle; çağ-
daşlaşma veya Batılı ifadesiyle modernleşmeyi, yeni dönemin bir ürünü 
olarak kabul edenler kadar, onu evrensellik, rasyonalizm ve pozitivizm 
çerçevesi içinde düşünenler de belirli bir bakış açısından konuya yaklaş-
mış olmaları nedeniyle bütüncüllükten uzaklaşarak Batının oltasına 
düşmüş sayılabilirler. Çağdaş Türk eğitimini “kültür Atatürkçülüğü” biçi-
minde yorumlayan görüşler yanında, çağdaşlaşmayı püritan kimliği ile 
“evrensellik” boyutuna oturtan tezler de eleştiriye son derece açık tutula-
                                                           
26 Said Edward, a.g.e., s. 72. 
27 Jukka Nevakivi, İngiltere, Fransa ve Arap-Ortadoğu: 1914-1929, s. 13, 1969. 
28 E. Sabri Siyavuşgil, “Tanzimat: Fransız Umumiyesinde Uyandırdığı Akisler”, Tanzimat I, 
s. 752, 1940. 
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bilir. Çağdaşlaşmayı (ferdi açıdan tüm yaşantımızdaki değişme) biçimin-
de yorumlayan, modernleşmeyi ise toplumun dönüşümü olarak analiz 
eden ve bundan toplumun iktisadi ilerleme paradigmasını savunan gö-
rüşler de sonunda “Batının yaşadığını yaşamak zorunluluğuna” bizi gö-
türmektedir. Bunun gibi, Batılılaşma modeli üzerinde Greko-Latin kökle-
re dönüş biçiminde özetleyebileceğimiz Türk Hümanizma akımı da son 
derece radikal bir kimliği yansıtır. Çünkü, bu teoriye göre: “Tanzimat Ba-
tı kültürünün köklerine inmesini bilmemiştir. Bilseydi işler düzelirdi. Tanzi-
mat daha ilk gününden batı kültür ve batı medeniyetine geçmek kararını 
verecekti.”29 Yeryüzünde “tek medeniyet ve tek kültür vardır” diyen bu gö-
rüş taraftarları, İslamcılar ve Türkçüler gibi “Batının tekniğini ve somut 
kuruluşlarını kabul etmekle yetinmeyip, onun iç evrenini de, içeriğini de 
benimsemekle mümkündür” tezini savunuyorlardı. 

Oysa, adı ne olursa olsun yenileme -Turquerie-, sivilizasyon, Alafran-
ga, Tanzimat, ıslahat, medeniyet, modernleşme, çağdaşlaşma gibi dönem 
dönem toplum yaşantımızda yer alan bu kavramlar, temelde Doğu ve 
Batı karşılaşması sonucu ortaya çıkan kültürel temasların dalgalanma-
larıdır. Nasıl ki, Mezopotamya uygarlığı Sümer, Eti, Asur ve Akat gibi yö-
rede yaşayan milletlerin etkileşimi sonucu ortaya çıkmışsa, çağdaşlaşma 
gibi oluşumlar da iki uygarlığın karşılaşmasının bir ürünüdür. Ancak, 
bu etkileşimde Batının payı doğuya nazaran “aslan payı” olmuş ve Doğu 
kültürü üzerindeki etkinliğini korumuş, hatta onu biçimlendirmiştir. 

Batı toplumları, Orta Çağ boyunca Doğu kültürünü anlamaya, tanı-
maya ve kavramaya çalışmışlar. Bunun için de planizasyon ve akılcılık 
yolunu izlemişlerdir. Kilisenin öncülüğünde İslam’ın Batıdaki en yakın 
odak noktaları olan Endülüs, Kuzey Afrika ve Osmanlı imparatorlukla-
rıyla geniş çapta bir çeviricilik kampanyası başlatmışlardır. Bu çeviricilik 
Batıda bilimsel araştırmanın ilk çözüm yollarını ortaya koyacaktır. 

Batı Greko-Latin köklere inerek, İslam’dan aldıkları malzemeleri bir-
leştirmiş, yeni sentezlere ulaşmıştır. Dinde reform, özgür insanın tabiatı 
araştırmayı hedeflemesinde rol oynamıştır. Hepsinin üzerinde Rönesans 
ve Reformun sağladığı ortam “insan”ı hareket merkezi haline getirmiştir. 
Bu da dilde ve edebiyatta, estetikte milli benliklerin tanınması gerçeğini 
desteklemiştir. Milli devletler; hümanizma, Rönesans ve reform ile başla-
tılan üçgenin içindedir. Milletleşme veya millet kimliğine kavuşma aynı 
zamanda Batının bütünleşmesine giden yolu açmıştır. Modern bilimin 
doğuşu, demokrasinin ortaya çıkışı, insan hakları hepsi Batıda gelişmiş 
bulunmaktadır. Max Weber “Protestan ahlâkı ve kapitalizmin ruhu” adlı 
1905’de yayınlanan eserinde bu unsurların özellikle Protestanlığın malı 
olduğu tezini ileri sürüyordu. Bu görüşlere günümüzde R. Merton da ka-
tılmıştır. O da bilimin Pietizmin eseri olduğunu iddia ediyordu. Bunun 
                                                           
29 Hilmi Ziya Ülken, Millet ve Tarih Şuuru, s. 41, İstanbul 1948. 
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gibi, evrensel kültür ve hümanizma da Batının malı oluyordu. “Batı da 
dünyayı Avrupalılaştırırken aynı zamanda Avrupalılığı da evrenselleştir-
mektedir.”30 Edgar Morin, bu tezini güçlendiren görüşlerini şu şekilde 
özetliyordu: 

“Ve yine belirtilmesi gereken bir başka nokta da, Avrupa’nın tek ev-

rensellik olmadığıdır. Hıristiyanlık gibi Budizm ve İslâm da, dünya-

nın neresinde olursa olsunlar bütün insanlara seslenen evrensel din-

lerdir. Ama yalnız Avrupa dünyaya din dışı bir evrensellik verebil-

miştir ve hümanizmin içinde gerçekten de ne enternasyonallerin ne 

de dünya çapında başka hareketlerin tam olarak yakalayabildikleri 

gizli bir evrensel din saklıdır.”31 

Böylece, Morin’e göre, “Avrupa’nın ürettiği ne kadar orijinal şey varsa, 
bugün bunların hepsi, iyisiyle kötüsüyle evrenselleşmiştir.” Bu da bir çe-
şit Avokrasi -yani Avrupa damgalı yönetim- modelidir. Aynı şekilde Ar-
mand: “Dünyanın her yerini çıldırmış Avrupa düşünceleri sarmıştır”, di-
yordu. “Hümanizma, akılcılık, bilim, teknik, millet, özgürlük, demokrasi 
halkların hakları, yeryüzünde kurtuluşu vaat eden din, evren çapında giri-
şilen kültür hareketi, önce kapitalist, sonra sosyalist sömürü, bunların 
hepsi dünyaya Avrupa’dan yayılan düşünceler ve çılgınlıklardır…” Eliot 
da, Büyük Avrupalı idealini şöyle belirliyordu: “Bir şair büyük bir şair ol-
madıkça Büyük Avrupalı da olamaz.”32 Her şeyin fiyatı Batıya göredir. Bu 
ünlü düşünür ve şair hümanizmi de eleştiriyordu: 

“Hümanist dünya görüşünün tek başına kurduğu hiçbir değer ve 

alışkanlık yoktur... Hümanizm, ya dinin yerini alacak bir sistem ol-

muş veya herhangi bir dinin desteğinde varlığını sürdürmüştür. Bu 

nedenle hümanizm, geleneksiz, yani dine dayalı bir gelenek olmaksı-

zın yaşayamaz. Dinsiz hümanizm yıkıcı olmuştur. Hümanizm ve din, 

birbirinin eşliğinde gelişmiş iki olgudur.”33 

Kısacası, evrensel kültür gibi hümanizma kavramı da Batının malıdır. 
Batı değer ve kurumlarının bir ürünüdür. Dinin yerini alması, aşırı laik-
liği pompaladığı, hedonistik kültür ve pozitivizmi desteklediği için günü-
müzde Avrupa tarzı yönetim (Eurocracy) diye ifade edilen Batı-merkezli 
düşüncenin de eleştirisine uğramaktadır. Bugün, bazı çevrelerin diller-
den düşürmediği evrensel kültür ve hümanizma, görüldüğü üzere, Batı-
nın ego-santrik düşüncesinin bir ürünüdür. Karl Marx da bu gerçeği şu 
şekilde dile getiriyordu: “Bunlar, yani Doğulular kendilerini temsil edemi-
                                                           
30 Edgar Morin, Avrupa’yı Düşünmek, s. 130, İstanbul 1968. 
31 Edgar Morin, a.g.e., s. 132. 
32 Thomas Eliot, Edebiyat Üzerine Düşünceler, Kültür Bakanlığı Yayınları, s. 230-31, Anka-
ra 1988. 
33 Thomas Eliot, a.g.e., s. 58-61. 
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yorlar; temsil edilmeleri gerekir.” Bu bir çeşit oryantalizmdir, yani sömür-
geciliğin beşinci koludur. “Batının Doğuyu kucağına alması ve onu sömür-
mesidir.” 

Buraya kadar ileri sürülen görüşleri bir noktada toplamak gerekirse, 
yaptığımız şey Batının kendi açısından Doğuya bakışıdır. Yoksa, Batıya 
ait bir serzeniş değildir. Şerif Mardin’in “Çağdaşlaşma” adlı eserinden 
ötürü Berkes’e yöneltmiş olduğu “Batı-Emperyalizmden önce ve sonra 
“hunhar” ve “küstah” Batıdır” türünden bir serzenişe burada yer verilmiş 
değildir. Batının ego-santrizmi; Batının inanç sistemi, kültür ve değerler 
normu kadar tarihi gelişimin de bir ürünüdür. Bu oluşumda, İslâm-Do-
ğu kültürü karşısında, 12. ve 13. yüzyıllardan itibaren bozulan medeni-
yet dengelerini yeniden düzenleme gibi planlı, anlamaya dayalı, akılcı, 
sistematik, parçadan ziyade bütüncüllüğü (holistik) amaçlayan bir zihni-
yet hakimdir. Bunu, çeviricilik, kültürel taşıyıcılık gibi yollarla ülkelerine 
nakletmişler, yeni kültür merkezleri oluşturmak suretiyle yeni sentezler 
meydana getirmişlerdir. Rönesans, Reform hareketleri bu sistemli çalış-
manın bir yansımasıdır. Sosyal antropoloji diliyle bu süreç bir akültü-
rasyon olayıdır. Hakim olan Doğu kültürü Batıyı büyük çapta etkilemiş-
tir. Fizikte, kimyada, astronomide, aritmetikte, mekanikte ve tıp alanın-
daki Doğu kültürüne ait yenilikleri ülkelerine aktarılmak suretiyle bilim-
de Gazali şüpheciliği, deney ve gözlem metotları yolu ile, modern bilimin 
ilk sentezleri oluşturulmuştur. 

Batı, Bizans’tan ziyade İslâm’ın etkisiyle bilimsel gelişmenin yollarını 
açmıştır. Rönesans, İslâm-Doğu kültürü ile Greko-Latin diye belirlenen 
Antik kültür çevrelerinin Batı düşünce ve zihniyetine göre yoğrularak bi-
çimlendirilmesidir. Rönesans’ın ilk safhasını oluşturan dil, edebiyat, sa-
nat ve estetikte meydana getirilen yeniden doğuş hareketi, daha ziyade 
Katolik dünyasına ait olduğu halde, daha sonraki bilimsel düşünce ve 
oluşumun hareket noktası Protestan dünyasına yönelik olmuştur. Pro-
testanlığın kilise babalarını ortadan kaldıran ve ferdi, Tanrısı ile baş ba-
şa bırakan özgür ve bağımsız dünya görüşü modern bilimin yaratılma-
sında en önemli itici gücü teşkil etmiştir. Aynı şekilde haklar ve özgür-
lükler, devlet topraklarının bütünlüğünün sağlanması, tek bir para biri-
mi, tek bir milli dilin yerel dillere ve lehçelere üstün kılınması, kentlerin 
siyasetle uğraşmaları, feodal imtiyaz sahipleri ile bölgesel hükümdarlar 
arasındaki güç dengesinin bölgesel hükümdarlara geçmesi, imtiyaz sa-
hiplerinin bölgesel yönetime katılım şartlarının değişime uğramış olması 
ve standarttın ortaya çıkması, sivil toplumun doğması gibi bir seri deği-
şimler, Batıda milletleşme (millet-inşası) sürecini desteklemiştir. Bütün 
bunlar, son derece Herodian bir kültürün ürünüdür. Ve bu kültür Doğu-
Batı sentezini başarmıştır. Bu oluşumda dinin rolü unutulmamalıdır. P. 
Hazard’ın belirttiği gibi, Aydınlanma Çağının başlangıcını oluşturan 17. 
yüzyılın ikinci yarısına kadar (1650) “Avrupa’da eğitim görmüş kişilerin 
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çoğunun kültürel ufkuna sorgulanamaz iki otorite kaynağı hâkim olmuş-
tur. Kutsal kitaplar ve klasikler.”34 Descartes’in: “Tanrının bildirdiği, baş-
ka her şeyden daha kesindir” sözü modern bilim çağını açıyordu. Böyle-
ce, “Felsefenin İlkeleri” adlı eserinin son sözlerinin ulaştığı her yerde, ge-
rek tarih, gerek felsefe, gerekse teolojide, İncil’in otoritesi mutlaktı. Bu 
zihniyet, Batıda “konaklazm”, daha sonraki dönemlerde aydınlanma çağı 
ve pozitivizmin doğuşunu hazırlayacaktır. Artık, bağımsız bilim araştır-
maları, bilimin güçlülüğü bayrağını yükseltmeye başlamıştır. J. Lock 
(1632-1704), aklın bu zaferi için şöyle diyordu: “Zihnimizde başkalarının 
fikirlerinin yüzmesiyle bir milim daha fazla bilgilenmiş sayılamayız. Çün-
kü önemli olan onlara bu saygınlığı kazandıran işi, gerçekleri anlamamız 
gerekir. Bu da ancak kendi aklımızı kullanmakla mümkündür. Bilimde 
herkes kendi anladığı kadar bilir.” Aydınlanma çağının bilime yönelik fel-
sefesi “bilimin güç olduğu” ilkesine dayanır. Bilim çağını açan Descartes, 
Bacon ve Newton gibi Lock da görüşlerini “Hıristiyanlığa uygun bir çerçe-
veye oturtmuştur.” Hoşgörü doğal zekânın dışında insanların eşit olduğu 
fikri bu çizgide gelişmiştir. Ancak, bütün bu gelişmeler Viyana Kilise 
Konseyi’nin felsefesinden sapmayarak bir ve bütün Avrupa fikrini oluş-
turmaya yönelmiştir. Uzun süren din savaşları ve milli birlik mücadele-
leri bu yüzyılın (18. yüzyıl) ikinci yarısından sonra Batı Avrupa’nın birliği 
düşüncesini de pekiştiriyordu. Rousseau: “Artık biri Fransa, Almanya, İs-
panya, hatta İngiltere yok, yalnızca Avrupalılar var. Hepsinin zevkleri, he-
yecanları, yaşam biçimleri ayni” diyordu. Sterne ise Sentimental Journey 
adlı kitabında hemen hemen aynı düşünceleri ele alıyordu. İslâm da, bü-
yük kültür ve uygarlığını Greko-Latin ve Doğu kültür odaklarıyla oluş-
turduğu sentezle gerçekleştirmiştir. İslâm, “ilim müminin yitiğidir, nerede 
bulursa oradan alır” ilkesini getirmiştir. Bu büyük bir hoşgörü ve zihni-
yet meselesidir. Bu yüzden, Greko-Latin kültürle sentez yapabilmiş ve 
Hunke’nin deyimiyle “Avrupa’nın üzerinde doğan güneş” olabilmiştir. Ba-
tının bilimsel düşüncesinin temelinde İslâm vardır. İslâm, Kur’an’ın hik-
metiyle, İslâm-Helenistik sentezi, Allah’ın birliği ilkesinde yeni bir yapı 
kazanmaktadır. Böylece, Helenistik kültür İslâmlaştırılmıştır. Aristoteles 
kozmolojisi, İbn Sina yoluyla İslami inançlarda birleştirilmiş ve tamamı 
ile İslamî olan bir kimliğe dönüştürülmüştür. Böylece, Aristoteles koz-
molojisini Yeni Eflatuncu şekliyle İslamî perspektife uyarlamakla İbn Si-
na, İslâmî düşüncenin temel yapısına kalıcı bir katkıda bulunur. İslâm 
eğitim, bilgi teorisi ve kozmolojisinde tümü ile Helenestik kültür karşı-
sında dogmatik ve sert bir kültür yaklaşımında bulunmamış, tamamıyla 
yumuşak, açık ve yaklaşımcı bir akültürasyon sürecine katılmıştır. Bu-
nun için de “tevhid” ilkesinden hareket eden bir İslâmi metodoloji geliş-
tirmiştir. Batı da; İslâm’la karşılaşmasında hemen hemen aynı ilkelerden 
                                                           
34 Norman Hampson, Aydınlanma Çağı, s. 15-16, İstanbul 1991. 
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hareket etmiş, Hıristiyanlıkla aklın birleşimine dayalı metodoloji ve felse-
fi düşüncesini kurmuştur. Helenistik paganizm yerine Hıristiyan üçleme 
(trinity) modelini getirmiştir. 

Günümüzde, İslâmcı görüşlerin bir modernizm anlayışı vardır ki, 
bunlar içinde geleneksel metodoloji bize İslâm’ın klasik yapısına dönme-
nin kurallarını da açıklamaktadır. Bu yöntem, bizim modernleşme/Batı-
lılaşma tezimize de ışık tutması bakımından zikredilmeye değer. Gele-
nekçilere göre: “Gelenek kavramı, hem vahiy yoluyla insana bildirilen kut-
sal olanı, hem de insanlık tarihinde bu kutsal mesajın açılması ve kendini 
göstermesi anlamında kullanılmaktadır. Öncelikle gelenek, kavramın tam 
anlamıyla dinî ve onun bütün yönlerini kapsayan “el-din”dir, olağan anla-
mında bir gelenek haline gelen ve ilâhi modellere dayanan “el-sünnet”tir. 
Gelenek, tasavvufta da görüldüğü gibi geleneksel dünyadaki düşünce ve 
hayatın her devri, her aşaması ve her asrını “lasl”a bağlayan zincir, yani 
el silsiledir.35 Böyle bir metodoloji, Nasr’a göre, geleneksel İslam’ı sadece 
modernizmden değil, aynı zamanda onu Batılı araştırıcılar tarafından 
fundamentalist veya öze dönüşçü İslâm olarak adlandırılan his, hareket 
ve bazen düşünce spektrumundan da ayrılmasını gerektiren yeni bir an-
layıştır. Görülüyor ki, geleneksel İslâm bir metodolojik yaklaşım olarak 
Kur’an-ı Kerim, Allah’ın ezeli ve ebedi kelâmının dünyevi bir açıklaması-
dır. Böylece, fundamentalizm bir yapay gelenek ise, hâdis ve sünnet ge-
leneksel olandır. 

Gelenekselcilere göre, İslâm bilimi modern bilimden doğası ve özü iti-
bariyle farklıdır. Modern bilim (Batı bilimi)in temelini Hıristiyanlık oluş-
turur. Eğitim sisteminin İslamileştirilmesi, bilginin İslamileştirilmesi gibi 
tezler bu metodolojinin bir parçası olarak düşünülmelidir. Gellner’e göre 
günümüzde bu tür İslâmcı akımlar, fundamentalist görüşler ortaya çıkı-
yorsa bunun da nedeni teknolojinin ilerlemesi ve sanayi devriminin etki-
leyici durumudur. Bunlar, eski toplumun dayanışmacı yapısını yıkarak 
yerine kültürü geçiriyordu. Temenni ederim ki bu yaklaşım biçimleri, İs-
lam’a özgü bir metodolojinin sınırlarını çizerken, ülkemizin de, Batı kar-
şısındaki durumuna bir çözüm getirebilmiş olsun. Çünkü, Gökalp’ten 
beri modernleşme ile Batılılaşmayı birbiriyle eşdeğer görmek bir gelenek 
halini almıştır. Bu husus Batı için de geçerlidir, hatta yaygınlık arz eder. 
Nitekim, modernleşme teorisinin en güçlü temsilcisi olan Eisenstadt da: 
“Modernleşmeyi Batı Avrupa’da veya Kuzey Amerika’da geliştirilmiş olan 
sosyal, iktisadi ve siyasî sistemlere yönelik bir değişme olarak” tanımla-
maktadır. Evrensel kültür, hümanizma gibi, modernleşme süreci de Ba-
tının malı olarak görülür. Aynı şekilde, D. Lerner de “Geleneksel Toplum-
ların Geçişi” adlı eserinde modernleşmenin, geleneksel toplumdan geçişli 
topluma, oradan da modern topluma olmak üzere üçlü bir modeli yan-
                                                           
35 Hüseyin Nasr, Modern Dünyada Geleneksel İslam, s. 14-15, İstanbul 1989. 

41



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 20 

sıttığı inancındadır. Ona göre modernleşme çok bataryalı bir değişken-
dir. Okuyup yazma oranının yükselmesi, kozmopolitlik derecesinin art-
ması, kitle iletişim araçlarının yoğun bir biçimde kullanılması ve nihayet 
empatinin yüksekliği. Bütün bunlar bir bataryalı mekanizma gibi birbiri-
ni içten etkileyerek modernleşme sürecini başlatır. Modernleşme tek bo-
yutlu değildir. Böylece, modern bilgi, siyasî katılımın genişlemesi, eğiti-
min yaygınlaşması ve kişisel değerlerin değişmesi, bütün bunlar aynı za-
manda iktisadi büyümenin de temellerini oluşturur. Bu da Batılılaşma-
nın modernleşme ile eşdeğerliği anlamını taşımaktadır. 

Geleneksel İslamcılar, bu anlamda modernleşmeye karşıdırlar. Onlar 
modernleşmenin Batılılaşma ile olan eşdeğerliği karşısında Kur’an meto-
dolojini işletmektedirler. Bunlara göre; İslâm’ın ilk ortaya çıkışı ve sat-
vetli yükselişi “Asr-ı Saadet” diye ifade edilen “kutlu yüzyıl” Kuran’a göre 
oluşmuş insanın eseridir. İslâm, geçmişte Kur’an rehberliğinde bilim, sa-
nat, mimari, edebiyat, siyaset, iktisadi alan da dahil olmak üzere, hemen 
her hususta, büyük bir medeniyetin temsilcisi olmuştur. Onu yükselten 
nedenleri aramak, algılamak, günümüz şartlarına göre yorumlamak ta-
mamı ile Batıdan farklı bir metodolojiyi ortaya koymak demektir. Bu da, 
İslami metodolojiye bir farklı açıdan yaklaşan Fazlur Rahman’ın: “Dinde 
yenilik değil, dinin yorumunda yenilik esastır” dediği biçiminde özetlene-
bilir. Rahman, çağdaşlığı (modernity) bir yenileme olarak kabul etmekte-
dir. Bu nedenle çağdaşçılık (modernizm) zorunlu olarak yenilikçiliği (re-
formizm) ve değişmeyi içerir. Yenilenmeden çağdaşlık düşünülemez.36 O 
halde, Fazlur Rahman’a göre, böyle bir ortamda gerçekçi ve gelecek va-
deden bir İslâm iki yönlü hareket etmek durumundadır: “Birincisi, nazil 
olduğu zamanın konu ile ilgili mevcut toplumsal şartlarını göz önünde tuta-
rak, Kur’an’ın somut olayları işleyişinden, bir bütün olarak Kur’an’ın he-
deflediği genel” ilkesinden hareket ederek, Greko kültürü ile İslami dü-
şünce arasında birleşim yapabilmiştir. Öyle ki, Batı Protestanlığın Tanrı 
karşısında ferde sağladığı özgürlüğü bir başıboşluluk biçimine dönüştür-
düğü halde İslâm, tasavvuf yoluyla yükselen ferdi özgürlüğü evrenselle 
bütünleştirmiştir. Oysa, Batı yenileşme ve değişmenin odak noktasını 
oluşturmuştur. Bu yüzden Batı gerçeğinden kazılamaz, Hıristiyanlık da 
batmış değildir. Batıdan etkilenmenin iki yönü vardır. Bunlardan ilki, 
fikri ve sosyal bir varlık olarak bizzat Batının kendisi; ikincisi de Batıda 
bilim ve teknolojinin gelişmesi. Görülüyor ki, Rahman; Kur’an’ın hedefle-
diği genel ilkelere doğru giderken gelenekçilerle uyum sağlamakta; reddi 
miras türü çağdaş yenilik ve değişmeyi reddeden görüşlere de karşı ol-
mak suretiyle, dinde yenilik değil de, dinin yorumunda yani metodoloji-
sinde yenilik getirmektedir. O buna tarihi metot diyordu. Sanıyoruz, bu 
metodoloji önemli ölçüde Batının 12. ve 13. yüzyıllarda uygulama alanı-
                                                           
36 Fazlur Rahman, İslâm ve Çağdaşlık, s. 71-82, Ankara 1990. 
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na aktardığı metodolojinin bir benzerini bize hatırlatmaktadır. Batı da 
anlamaya, kavramaya ve planizasyona dayalı bir yaklaşım biçimini be-
nimsemiş, Hıristiyanlık ilkesinden hareket ederek, döneminin büyük ye-
nilik ve değişme sürecine yönelmiştir. Reddi miras ederek veya “Doğunun 
hunharlığı” biçiminde reel gerçeklere olumsuz tepkide bulunmamış, onu 
bütüncül yapısıyla anlamaya ve kavramaya çalışarak metodolojisini kur-
muştur. Böylece, Coomarasywamy’nin ifadesiyle, “Batıyı doğululaştırmak 
için değil, fakat, Batıya kendi hayatının, köklerinin bilincini getirmek için 
Doğuya dönmeyi Batı kabul etmiştir.” 

Biz de, günümüz modernleşmesinin getirmiş olduğu yenileşme ve de-
ğişmeye karşı Zealotoist bir yaklaşım içinde hareket edemeyiz. Aynı şe-
kilde, bilim metodolojimizi sağlamadan, Herodian bir kimlikle her türlü 
yenilik ve değişmeyi bir taklit mekanizmasıyla sürdüremeyiz. Metodoloji-
mizin hareket noktası “asl”a dönmektir. Oysa taklit “asl”ın kopyasıdır. 
Her kopya da “aşl”ı yansıtmadığı için çirkindir. Ülkemiz, giderek küresel-
leşen bir dünyada yaşamaktadır. Batı bilimi ve teknolojisi de güçlü iler-
leme çizgisindedir. AET-AGİG ve NATO’su ile AVO-AMERİKAN bir çembe-
rin içindeyiz; güçsüzüz, kifayetsiziz ve bilimsiziz. Bu nedenle, yapılacak 
iş ne geçmişimize dönmek ne de reddi miras etmektedir. Yapılacak şey, 
hem İslâm’ın Greko-Latin’le, hem de Batının İslam’la karşılaşmasında 
tutulan yolları izlemektir. Yani metodoloji de yenilik yapmaktadır. Bu-
nun için de “akıl ile iman”ın uyumunu gerçekleştirmek, birini diğeri için 
harcamamaktır. Psalm III’de yer alan: “Tanrı korkusu hikmetin başıdır.” 
sözü, Yeni Ahit’in 150 kutsal şarkısından biridir. Tevrat ve İncil kadar 
Kur’an da aynı ortak kırsal yaşantı müesseseleşmiş bir dayanışmayı 
oluşturuyordu. Oysa, sanayileşme ve teknoloji bu eski yapıları yıkarak 
yerini kültüre bırakıyordu. Böylece, yapısal dayanışma zayıflıyordu. Bu 
da fertler arasında gevşek bir ilişkiler sistemini ortaya koyarken, kültürel 
bilinci de yükseltiyordu. Milliyetçilik ve dinde modernleşme (fundamen-
talizm) böyle bir ortamda yükseliyordu. Gellner’e göre modernleşme di-
nin gerilemesi değil, aksine canlanması anlamını da taşımış bulunmak-
tadır. Bu durum, Batı veya modernleşme karşısında İslam’ın vaziyet alışı 
gibi önemli bir yaklaşım biçimine de ışık ilkelere doğru hareket etmektir. 
İkincisi, genelleme düzeyinden günümüzde geçerli olan konu ile ilgili 
mevcut toplum şartlarını göz önünde tutarak, şu anda uygulanmak iste-
nen özel yaşamaya doğru hareket etmektir. İşte genel ilkeler ancak bu 
tarzda elde edilebilinir. Böylece Kur’an metodolojisi Teo-santrik (Tanrı-
merkezli) bir toplumu hedef almış oluyor. Kur’an’ın Hermeneutic yaklaşı-
mı, Rahman’a göre bu çizgide yorumlanmalıdır. Böylece, İslami moder-
nizmin merkezi tezi: Temel kaynakları oluşturan Kur’an ve sünnete da-
yanan ve onların ışığında oluşan topyekûn tarihi miras, ilmi ve rasyonel 
süzgeçten geçirilerek anlaşıldığı ve yorumlandığı takdirde günün prob-
lemlerini çözmeyi başarabilir. İşte İslâm’ı saf “haliyle üç asır önce günde-
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me getirmeye çalışan İbn Teymiyye’nin öncülük ettiği ihyacılık hareketi-
nin” Rahman’a göre yanılgısı, ciddi bir düşünce kısırlığı içinde bulunma-
ları, değişme gerçeği sembolleştirmektedirler. Akıl ve imanın uyumuna 
dayalı bir metodoloji, yenileşme ve değişme sürecinde iz bırakabileceği-
mizi -tarihi miraslar göz önüne alınırsa- bize göstermektedir. 

Bilimin ilerlemesi, doğanın sırrını çözmekle başlamıştır. Bu da ancak 
değerler sistemi ve inançla mümkündür. Bu nedenle bilimle değerler 
arasında çatışma değil uyum vardır. Nef, daha önce de belirttiğimiz gibi, 
“Rönesans’la başlayan sanayileşme ve bilimsel gelişmenin temelinde ma-
nevi, estetik ve ahlâki unsurların etkisi olduğunu” belgeleriyle göstermiş-
tir. Hatta, Nef’e göre: “Medeniyetin asıl kültürel temellerini ne modern bili-
min ne de modern ekonomisinin doğuşunda bulabiliriz. Bu temellerin baş-
lıca kaynağı Hıristiyan ahlâkını geçici dünyaya sokmak ve kendini hazza 
vermiş bir cemiyete güzellik ile fazileti bir araya getirmek üzere kısmen 
başarılan çabalarıdır.”37 Aynı şekilde, daha önce Weber, günümüzde de 
Merton ve Hill, Protestanlık ile bilimin gelişmesi arasındaki yakın alâka-
ya dikkatlerimizi çekmişlerdir.38 Bu araştırmalar, ortak nokta olarak “as-
ketik Protestanlığın bilimsel ilerlemeye yönelik sosyal tutum ve özellikle 
değerleri hazırladığı” görüşündedirler.39 Rölativite teorisinin en güçlü 
temsilcisi büyük bilgin Einstein da aynen dini önemi hakkında şöyle di-
yordu: 

“…Bilimsel düşünce alanında başarılı ilerlemeler elde eden herke, var-

lığın yapısındaki akla uygunluk karşısında derin bir saygı duymakta-

dır. Anlama yoluyla kişisel umut ve arzuların çalkantılarından çok ge-

niş ölçüde kurtulmayı başarmakta ve varlıkta cisimleşen aklın büyük-

lüğü önünde alçak gönüllü bir tutum kazanabilmektedir. Bu akıl, en 

derin yanlarıyla insanın kavrayamayacağı bir şeydir. Ancak böyle bir 

tutum, bana göre kelimenin en yüksek anlamında bir dindir.”40  

Yine “bilimsiz din kör, dinsiz bilim topaldır” sözü de Einstein’a aittir. 
Bugün, ülkemizde hakim olan görüş, bilimsel yaşam sekülariza edil-

miş, Anıtkabir haline dönüşmüştür. Bu yüzden aydının bilimsel hayatı 
güdükleşmiş, kalkınmamızda itici gücünü yitirmiştir. Günümüzde Pasi-
fik Kuşağının başarısında Naisbitt “Budizmin itici gücünü” bulmaktadır. 
Mega Trends 2000’de bu belgeleri gözlemek mümkündür. 

Türkiye’nin kalkınma ve gelişme felsefesi, bilim-din veya değerler sis-
temi arasındaki uyuma dayanmadığı sürece taklitçi olmaktan kurtula-
                                                           
37 Ü. John Nef, a.g.e., s. 198, Ankara 1970. 
38 Chrisopher Hill, Puritanism, Capitalism and Scientific Revolution: Past and Present, 
1964. 
39 Howard Becker, Pietism and sicience: A Critique of Robert K. Merton’s Hypothesis, AJS, 
vol. 89, Nr. 5, s. 23-55, March 1984. 
40 Albert Einstein, Science and Religion, Science News Letter, s. 182, Sept. 1940. 
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maz. Orta Asya uygarlıklarına nazaran Selçuklular ve Osmanlıların kül-
tür ve uygarlık alanlarında yükselişinde Türk-İslâm sentezinin önemi 
büyüktür. Kültürel varlıklarımız, Amerika’ya kadar taşımaya çalıştığımız 
maddi ve manevi değerlerimiz böyle bir sentezin ürünüdür. İlerleyen bil-
giye ulaşabilmemiz için “akıl ile imanın uyumunu” sağlayan bir metodolo-
jiyi elde etmemiz gerekir, yoksa taşıma su ile değirmen dönmez... 

İslâm Asri Saadet’te ve daha sonraki dönemlerde Doğu uygarlığının 
en son verilerini temsil etmek üzere Batı bilim dünyasına önemli katkıda 
bulunmuştur. Bu da, İslâm’ın bilime açık-uyumcu (Apollonian) ve (Hero-
dian) özelliklerini gösterir. Aksi takdirde İslâm’da bilimin başarısını baş-
ka türlü açıklamak mümkün değildir. Nef’in isabetle belirttiği üzere, Rö-
nesans’la başlayan sanayileşme ve bilimsel gelişmenin temelinde nasıl 
Hıristiyan ahlâkı rol oynamışsa, Doğu’da da İslâm uygarlığının temelinde 
İslâm dininin bilimi destekleyici gücüne belirli sınırlar içinde değinmiş 
bulunuyoruz. 

Amerika ve Türkiye üzerinde dini ve siyasi modernleşme ve dünyevi-
leşme konusu ile ilgili 1970’lerde bir araştırma yapan Palmer Play çok 
dikkat çekici sonuçlar ortaya koymuştur. Jay’e göre, Japonya’da bir milli 
yapı veya millî devlet anlamına gelen bir “kokutai” kavramı vardır ki, bunu 
Türkiye için “ümmet” kavramıyla karşılayabiliriz. Japon mitolojisinde sık 
sık rastlanan bu, kokutai olarak bilinmektedir. Ümmet, Allah’ın birliğine 
ve peygamberin müjdecisi olduğuna inananların cemaati oluyordu.41 

Japon modernleşmesinde, “kokutai” gibi, “ümmet” de Jay’e göre, 

“Türkiye’nin siyasi modernleşmesinde rol oynayabilirdi. Çünkü, üm-

met, insanların bir dayanışması, sosyal birliği idi. Ancak, İslâm dini-

sembolik farklılaşma, ferdileşme ve rasyonalizasyon anlamında 

“mit” ve “büyü” yapısına dayalı Japon dininden daha modern olma-

sına rağmen Türkiye, modernleşme enerjisini Japon Şintosunda rast-

lanıldığı gibi, başarılı bir biçimde değerlendirememiştir. Zira, “koku-

tai” uygun bir sembol olarak, siyasî alanda umumileşmeyi sağladığı 

halde, “ümmet” Türkiye’nin modernleşen elitleri tarafından, özel bir 

alan olarak, reddedilmiştir.”42 

Bu tür örnekler, bize, İslâm dininin iş ahlâkını, fertlerin dünya görü-
şü ve davranış biçimlerini etkilemede bir güç kaynağı olduğunu göster-
mektedir. İslâm dini, tıpkı F. Benjamin’in Püritan norm düzenine benzer 
iş ahlâkı kurallarıyla toplum katlarında İslâm püritanizminin belirli sı-
nırlar içinde artık gündeme gelmesi gerekir. Nasıl Weber’de Protestan İş 
Ahlakı Batıda bilimin doğmasına ve gelişmesine neden olmuşsa aynı şe-
kilde İslâm İş Ahlâkı da bilimsel gelişmenin itici gücü olabilir. Japon kal-
                                                           
41 Jay, a.g e., s. 174-175. 
42 Jay, a.g.e., s. 200. 
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kınmasını Şinto dini, Meiji döneminde birtakım milli mitler hazırlamış, 
Budizm aile ve devlete sadakati, Konfüçyüzm ise ahlâkı dayanışmayı 
sağlamıştır. Kalkınmada bu tarz manevi destek unsurlarının kullanılma-
sı, iş ahlâkının verimliliğini arttırmakta ve bireyi, emeği kutsallaştıracak 
biçimde yabancılaşmaktan kurtarmaktadır. Bu nedenle, İslâm’ı devreden 
çıkarmak büyük yanılgı olmuştur. Uzun süre, ülkede bilim-din çatışması 
biçiminde bir sofizmanın gündeme gelmiş olması ve karşıt dinci akımla-
rın devletin ve akademik kuruluşların Ortodoks felsefesi olarak yaygınlık 
kazanması, Türk pozitivizminin sancılarını meydana getirmiştir. Oysa, 
Guenon, Northrop, Garaudy, Lings gibi çok sayılı Batılı araştırmacılar 
yanında, modern fizik alanında ünlü bilim adamları, özellikle Fritjof 
Capra doğu mistisizmi ile modern fizik arasında son derece yakın ilişki-
ler bulunduğuna dikkatlerimizi çekmişlerdir.43 

Gökalp, “bir milletin kültürel şuuru, yani milli kültürü kazanmadıkça 
medenileşmenin mümkün olamayacağını” belirtmek suretiyle millet -olma 
sürecinin önemine- dikkatlerimizi çekiyordu. Ona göre, millet: “Terbiye-
de, harsta (kültür) yani duygularda iştiraktir.” Tanzimat’ın başarısızlıkla 
sonuçlanmasını Gökalp henüz millî kültürü kazanmadığımız olgusuna 
dayandırır. Gökalp’ten sonra bu sosyal gerçek üzerinde duran ikinci dü-
şünürümüz M. Turhan’dır. O da, ilerlemenin ve “garplılaşmanın” temel 
ilkesini “millet inşası” (nation-building) gerçeğine dayandırmaktadır: 

“…Batıda millet olma beş asır süren içtimai ve siyasî oluş sonunda 

kültür bütünlüğü, millî şahsiyet ve benlik şuurunu ilk olarak idrak 

eden İngiltere ve Fransa olmuştur. Onun için milliyetçilik bu memle-

ketlerde kültür bütünlüğünden, içtimai tesanütten, demokratik ve mil-

lî iradeden gelen bir benlik şuuru ahlinde tecelli etmiştir.”44 

Tarihte kurulmuş Türk devletleri, Karpat’a göre: “Türklüğü bir şuur ola-
rak ifade edemedikleri için millî devlet sayılamazlar...” Toplumumuzda 
“millî” kavramı ilk kez resmen 1912 yılında (Müdafaa-i Milliye Cemiye-
ti)nde kullanılmıştır. “Bu cemiyet, halkçılık akımını bir adım daha ileriye gö-
türüyor ve daha “millet” kelimesi Türk anlamına gelmese de, eski Osmanlılar 
ve İslâmlık kavramının yerine “millet” kavramını getirmeye çalışıyordu.”45 

Milletleşme süreci üzerinde büyük titizlikle duran Gökalp sosyoloji-
sinde, milli devlet düşüncesi, ancak siyasi egemenliğin milli irade yolu 
ile halkın eline geçtiği parlamentarist bir sistem içinde daha çok kimliği-
ne ulaşabilmektedir. Böylece, bir kavimi ancak kendini milli bir parla-
mento ile idare eden hakik biri millet haline geldikten sonra yüksek ve 
samimi bir cemiyet hayatı yaşayabilir. 
                                                           
43 Fritzof Capra, Fiziğin Tao’su, Arıtan Yayınevi, s. 14, 1991; Keza, P. Capra, Batı Düşünce-
sinde Dönüm Noktası, İstanbul 1989 ve Yeni Bir Düşünce, İstanbul 1992. 
44 Mümtaz Turhan, a.g.e., s. 410. 
45 Feroz Ahmad, İttihad ve Terakki, s. 239, 1971. 
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Batı uygarlığının temelinde bulunan iki ilke vardır ki, bunlar: 1) Hı-
ristiyanlık, 2) milletleşme sürecidir. Her ikisi de, Batının ilerlemesinde 
önemli sıçrama taşını teşkil etmişlerdir. Biz, açıkladığımız nedenlerle İs-
lam’ı 17. yüzyılın başlarından itibaren devreye sokamadığımızdan, hatta 
Cumhuriyet döneminde 1924 Tevhidi Tedrisat yasasıyla eğitim ve öğreti-
min adı altında dini dışlamamız sonucu, bu önemli güç kaynağından 
uzak kalmışız. Milletleşme süreci ise ancak 1932’lerde Türk Tarih ve 
Türk Dil Cemiyetlerinin kurulması neticesinde gündeme gelmiştir. An-
cak, bu milletleşme süreci de; Atatürk’ün ölümünden sonra, Türk Hü-
manizması denilen Greko-Latin kültürün resmileşmesiyle heyecanını 
kaybetmiştir. Günümüzde, eğitimdeki bu ikilik (milli köklere yönelik ta-
rih teziyle, Helenistik dünyanın biricikliğini bir fetiş haline getiren Türk 
Hümanizması görüşleri) yanında, Doğu bölgesindeki PKK’ya dayalı geril-
la savaşları, aşiretleşme, etnikliğin bilinçlendirilmesi tarzındaki Ortodoks 
felsefeler milletleşme gerçeğimizi engelleyen unsurlardır. 

Modernleşmenin boyutları tartışılırken, ana tezimiz, modernleşme ne-
dir ve ne değildir veya Batılılaşma ile ilişkileri nedir tarzındaki sorulara 
eğilmeden diyebiliriz ki, konu tamamı ile bir kültür değişmesi sürecidir. 
Ülkemiz, bu değişme ortamında güçlü bir sosyal yapıyı oluşturamadan 
etkinlik rolünü oynayamaz. Egemen kültür, sürekli olarak -akültürasyon 
süreciyle- yayılma alanlarını zorlayacak ve zayıf bulduğu kültürleri tesir 
sahası altına alacaktır. Türkiye, bu açmazdan kurtulmak istiyorsa yapa-
cağı tek şey, revitalizm diye ifade edebileceğimiz, geçmiş değerlere döne-
rek -gelenekçi ve modernist İslamcı yorumcularda rastladığımız gibi- İs-
lam’ın yeniden sosyal dayanışmacı ve bilimci doğrultuda canlandırılması 
ve milletleşme olgusunu gerçekleştirmesiyle mümkündür. 

Üçüncü İzmir İktisat Kongresi, öteki iki kongre gibi, ne kadar Liberal 
sistemlere yönelirse yönelsin, devlet ne kadar küçültülürse küçülsün, 
gelecek kuşaklara bugün; yüz elli yıl sonra eleştirdiğimiz 1839’lu Tanzi-
mat Fermanı sonuçları üzerine yoğunlaştırılacak bir tartışmalar paketin-
den başka miras bırakacağımız hiçbir şey kalmayacaktır. Üçüncü İzmir 
İktisat Kongresi de Batı anlamında iktisadi sistemimizin manevi zihniye-
tine yer vermemiş, kalkınmanın itici güçlerini saf dışı etmiştir. Bu da, 
kalkınma olgusunun holistik değil, atomize edilmiş bir biçimde görülme-
sinden kaynaklanmaktadır. Liberal ekonomik sistemin Batıdaki kaynak-
ları, eşitlik, özgürlük ve bireyci (individualist) ilkelere dayanır. Oysa, 
halk katlarında yaşayan İslam ise parçalanmaya, atomize edilmeye kar-
şıdır. O, bütünleştirici, dayanışmacı, cemiyet içinde “cemaatçi” kimliğin 
korunması felsefesini yansıtır. Bu farklılaşma, aslında Doğu ve Batı uy-
garlıklarının görüş açıları ve dünya görüşlerinden kaynaklanmaktadır... 
Batı bireyin zaferini kolektifin çöküşünde bulmaktadır. Bireyselleşmenin 
evrenselleşme ile eşdeğer tutulması Batının inanç ve değerler sisteminin 
bir ürünüdür. Bu nedenle, Batılılaşma veya modernleşme süreçlerinin 
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standart ve üniter kültür oluşturması tipindeki hegemonyasına dikkat 
etmemiz gerekmektedir. Biz dikkat etmezsek bile, yine Batılı düşünürler 
bu noktalarda bizleri uyandırmaktadırlar. Nitekim, bugün Amerikalı sos-
yologların da katıldığı modernleşmede üç ortak yanlış kavrama vardır. 
Bu da yapıcı modernleşme yanında yıkıcı modernleşmenin önemine dik-
katlerimizi çekmektedir: 

“1) Bunlardan ilki, modernleşmenin Avrupalılaşma veya Batılılaşma 

ile eşitleştirilmesidir. Böyle bir görüş, değişme için kaynak ve uyarıcı-

ların sadece Avrupa veya Batılı milletlerden geldiği ilkesine dayanır. 

Oysa, modernleşme eski ve yeni yolların bir sentezidir. Bu sebeple, 

yeni unsurların zaruri olarak Batıdan gelmesi beklenemez. 2) Mo-

dernleşmede ikinci hata, sanılmıştır ki tüm modernleşme sadece fay-

dalı olanları değil, fakat aynı zamanda çatışma, acı ve zararları da 

ortaya koyabilir. Az gelişmiş ülkelerde AİD uzmanları, Birleşik Dev-

letlerdeki görevlerine döndüklerinde modernleşmenin çift standartlı 

korkusunu yaşarlar. Ne zaman ıslah edilmiş bir sınai ve tarım tekno-

lojisini uygulamaya kalktıklarında geniş aile grubunun yıkılmasını 

sağlayan güçleri harekete geçirmekten de korkarlar. Günümüzde aşı-

rı çevre kirlenmesi, yeşil sahaların tüketilmesi, Ozon tabakasının de-

linmesi, radyasyonlu gıda maddelerinin üretimi, Çernobil faciaları, 

Hiroşima Katliamı bunlar arasındadır. Bu bakımdan, modernleşmeye 

yeni yaşam biçimlerinin bireyleri zaruri olarak daha “iyi”ye yönelt-

meyen sonuçlarını da kabule zorlar. Black’in de ileri sürdüğü gibi, 

modernleşmeye, aynı zamanda insan ıstırabı ve felâketi bakımından 

yüksek fiyata mal olan yeni fırsatlar ve umutlar için yaratıcı ve yıkıcı 

bir süreç olarak düşünülmelidir.”46 

Modernleşme sürecinde üçüncü yanlış da modernleşme sürecinin tek 
boyutlu olarak düşünülmüş olmasıdır. Oysa modernleşme tek boyutla 
ölçülemez. Bir insanın yüksek hayat tarzına sahip olması veya modern 
biçimde giyinmesi, onun zaruri olarak modern veya modernleşme yolun-
da olduğu anlamına gelmez. Tersine böyle bir kimse tamamen gelenekli 
bir kimliği de yansıtabiliriz. Bu bakımdan modernleşme birçok unsurla-
rın karşılıklı etkileşiminin bir ürünüdür. Lerner’in deyimi ile modernleş-
me çok bataryalı bir değişkendir. Bu değişkenler; okuyup-yazma oranı-
nın yüksek seviyede oluşu, kozmopolitlik derecesinin (yani sık sık seya-
hatler yapma özelliği) artması, kitle iletişim araçlarının yoğun bir biçim-
de kullanılması ve empatinin yüksekliği tarzında özetlenebilir. Görülüyor 
ki, Batı modernleşmeyi sürekli olarak kendine ait yeteneklerin bir ürü-
nü, bir yansıması olarak algılamaktadır. Nitekim, Eistenstadt’da mo-
dernleşmeyi: “Tarihi olarak Batı Avrupa’da ve Kuzey Amerika’da geliştiril-
                                                           
46 E.C. Black, The Dynamics of Modernization: A Study in Comparative History, 1966; Aynı 
yazarın, Çağdaşlaşmanın İtici Güçleri, s. 56-74, 1986. 
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miş olan sosyal, iktisadi ve siyasî sistemlere yönelik bir değişme süreci 
olarak tanımlamaktadır…” Black’da modernleşmenin dört aşamalı oldu-
ğu hususunda ısrarlıdır: “1) Modernleşmenin zorlaması, yani yeniliğin ilk 
kez görülmesi ve algılanması, böylece fertte bir ihtiyaçlılık duygusunu 
meydana getirmesi; 2) modernleştirici liderliğin sağlamlaştırılması; 3) ikti-
sadi ve sosyal değişmelerin gerçekleştirilmesi; 4) toplumun bütünleşmesi-
dir.”47 Black’de tıpkı Lerner gibi modernleşme olgusunu belirli aşamalara 
göre analiz etmektedir. Türk modernleşmesinde bu tür bir bakış açısı 
bugüne kadar ortaya konulamamıştır. Modernleşme, adeta batıya bir ba-
kış açısı tarzında algılanmıştır. Black’a göre, “modernleşme her toplumun 
kendi gelenekli mirası, kaynakları ve liderliği açısından değerlendirilmelidir.” 

Görülüyor ki, modernleşme, gelenekli yapısal sistemi anti-etik değer-
ler olarak görmemektedir. Bir toplum, gelenekselliğini koruyabilmek 
kaydıyla, modernleşmeyi gerçekleştirebilir. Japonya ve Asya Pasifik Ku-
şağı (Dört Kaplan), buna ek olarak Malezya zikredilebilir. Malezya, İslâmi 
bir perspektif içinde, Pasifik kuşağı ülkelerine kısa zamanda katılabile-
cek ilk İslâmi kimliğe sahip bir topluluk durumundadır. Bunda da, İs-
lâm’ın kalkınmanın Modus-Operandi’sini teşkil etmesi önemli rol oyna-
maktadır. 

Genel Değerlendirme ve Sonuç 

Gözlendiği üzere, Türk toplum yapısı Daniel Lerner’in geliştirdiği; ge-
leneksel-geçişli ve modern toplum üçlü sınıflandırılması dışlanmış, 
üçüncü aşama doğrudan benimsenerek yayılma eğilimi göstermiştir. Mo-
dernleşmeyi gelenekselliğin karşıtı olarak gören düşünce tarzı eleştiriye 
açıktır. Yüksek ölçüde dinsel yönelim ya da dindarlığın Türkiye’de kuv-
vetli bir gelenekçilik sembolü olarak gösteren bu grup, “din ile genel ola-
rak modernleşme arasında ters bir ilişki bulunduğu” kanısındadırlar.48 
Magnarella’ya göre, 

“modernleşme geleneksel halka yeni yaşam biçimleri getirmesine 

rağmen, gelenek ile çağdaşlığı “anti-etik” zıt kutuplar olarak görme-

miz hususunda çok uyanık bulunmamız gerekir. Çünkü, geleneksel 

değerler ve sosyal yapılar her zaman modernlik ile çatışma halinde 

olamaz. Bazı hallerde bu ikisi birbirine uygun olabilir, hatta birbirleri-

ni karşılıklı olarak pekiştirilebilirler.”49 

Günümüz Antoropogları, yerinde deyimi ile modernleşmenin genel 
olarak benimsenilen bir sosyo-kültürel algı alanı olmadığı kanısındadır-
lar. Ancak, Smelser bu hususta, Max Weber’in geleneksellik perspekti-
                                                           
47 E.C. Black, a.g.e., s. 56-74. 
48 Çiğdem Kâğıtçıbaşı, Sosyal Değişmenin Psikolojik Boyutları, s. 23. 
49 J. Paul Magneralla and Orhan Türkdoğan, a.g.e., s. 8, June 1976. 
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finde modelini sunmak suretiyle, Üçüncü Dünya ülkeleri için de geçerli-
liğini kanıtlamıştır. Smelser’e göre modernleşme; a) Geleneksel güçler, b) 
Farklılaşma güçleri ve c) Yeni bütünleşme güçleri arasındaki “üç-karşıt” 
yönde düşünülebilen bir süreçtir. Bu üç unsur düşünülmeden, Smel-
ser’e göre modernleşmeyi anlamak mümkün değildir. Gerçekte, Max We-
ber’de de, “aklî” olana karşıt “gelenek-eylem”dir. Bu tür bir gelenek, akli 
olana karşıt olmakla beraber değişmeye zıt olarak düşünülemez. Çünkü, 
Weber’e göre, gelenek, dışa yönelik davranış görünümlerinde bir stero-
tipten ibaret değildir; tersine tutumların ve zihinsel durumların süreklili-
ğini sağlayan bir keyfiyete sahiptir. Modernleşmede -yüksek ölçüde sa-
nayi toplumlarında- birçok uygulamalar geleneğe ve geleneksel normlara 
dayanır. Japon modernleşmesinde “Japon Ruhu ve Batı Bilimi” sloganını 
önemini unutmamak gerekir.50 Böylece, geleneksel değerler ile modern 
değerler arasında her zaman çatışmaların olabileceğini düşünmek hata-
lıdır. Bunu ülkemiz şartlarına uygulayan tanınmış Antropolog Magnerel-
la göstermiştir ki, 

“modernleşme halka artan seçme olanaklarından birini hazırlar. Ör-

nek olarak modern tıp ve büyüsel halk tedavileri, bir toplumda birbir-

leriyle çatışmadan devam edebilirler. Hatta, bir kişi bunlardan birini 

veya ikisini birden tercih edebilir. Bazı hallerde ise modernleşme ger-

çekten gelenekselleşme derecesini arttırabilir. Öyle ki, Türkiye’de, 

ekonomik gelişme gelir artışını sağlamış ve taşıma olanaklarının ıs-

lah etmiş; buna karşılık gelir artışı ve taşıt olanaklarının çoğalması 

da, giderek geleneksel bir eylem olan Hacca gitme eğiliminin Türk 

Müslümanları arasında yayılmasını sağlamıştır.”51 

Aynı şekilde, Susurluk araştırması Magneralla’da şu görüşlerin de 
canlanmasına neden olmuştur: “Susurluk’ta geleneksel geniş aile ve bu 
ailede akrabalık bağlarının yayılması, modern perakende satış işlemi ve 
başarılı parasal faaliyetler için etkin bir sosyal grup oluşumuna yol açmış-
tır.” Bu durum, bize açıkça göstermektedir ki, yenilik objesi ile alıcı un-
sur arasındaki korelasyonun yeniden kurulması gerekmektedir. 

Aynı şekilde Ernest Gellner de: “Nations and Nationalism” adlı eserin-
de, sanayi öncesi toplumlarda daha ziyade sosyal yapının hakim olduğu-
nu, ancak sanayileşme ile bu yapıların yıkıldığını, yerini kültür kavramı-
nın aldığını ileri sürer. Çünkü, hızlı değişmeye ancak kültür cevap vere-
bilirdi. Bu oluşum, yani gelenekli kurumların yerini kültürün alması, 
toplumda yabancılaşma ve kimlik kaybına neden olmuş; bunun da ön-
lenmesi için milliyetçilik ve dinin ön plana çıkması gerekliliğini görmek-
                                                           
50 Makoto Aso-İkuo Armano, Japon Eğitim Sisteminin Kültürel Kaynakları, s. 67, 1986; Ke-
za, Ruth Benedict, Krizantem ve Kılıç, s. 157-168, 2. Baskı, Ankara 1968. 
51 J. Paul Magneralla and Orhan Türkdoğan, Tradition and Change in a Turkish Town, p. 8, 
1974. 
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teyiz. Böylece din ve milliyetçilik, sanayi öncesi yapının sağlam rolünü, 
sanayi sonrası toplumda kültüre enjekte etmek suretiyle, yeni güven ve-
rici odak noktalarını belirlemektedir. Kısacası, modernleşme olgusu Gell-
ner’e göre, kültürü ön plana çıkarmakta, bu da fertlerde kimlik arayışı 
bakımından milliyetçilik ve dinsel duyguların -geleneksellik çizgisinde ol-
malarından ötürü- terk edilmesi anlamını taşımaz, tersine güç kazanma-
sını sağlar. 

Öyle ki, geleneksellik ile modernleşme süreçlerini iki farklı kutup gibi 
düşünmek, buna dayalı modeller oluşturmak, Batılı dünya görüşlerinin 
bir ürünüdür. Oysa, kapitalist ekonomik sisteme rağmen, Doğu toplum-
ları ile Batı toplumları arasında önemli sosyal yapı farklılaşmalarını göz-
leyebilmekteyiz. Nitekim, Japonya ve Batı Almanya’da sosyalleşmenin 
bazı görünümleri üzerine Tromsdorf tarafından yürütülen karşılaştırmalı 
bir araştırmada, Protestan İş Ahlâkının (PİA) farklı boyutlarını görmek 
mümkündür. Böylece, sosyo-ekonomik bakımından birbirine benzer (pi-
yasa ekonomisine dayalı) bu iki ülkenin, “hayat tarzları” bakımından 
birbirinden tamamen farklı olduğu görülmüştür. 

Modernleşme hakkındaki bazı teorilere göre: “Sanayileşmenin toplum-
lar arasındaki benzerliği arttırdığı” tezine rağmen52, bugün Japonya’nın 
Almanya gibi post-materyalist değerlere sahip oldukları kanıtlanmamış-
tır. Öyle ki, post-materyalist değerlere yönelik değişmelere günümüz Ja-
ponya’sında rastlamak artık mümkün değildir.53 “Japon hükümeti tara-
fından 20 yılı aşan bir süreden beri “millî Japon karakteri” üzerinde yürü-
tülen son derece titiz bir taramada, Japon temel değerlerinde hiçbir değiş-
me olmadığı gözlenmiştir.”54 

Bu araştırmaların sonuçları yorumlandığında, piyasa ekonomisine 
yönelik liberal bir iktisadi sisteme sahip bulunmasına karşılık, Japonya’-
da “grup saygınlığı ve sadakati gibi merkezi Konfüçuzyan ve Samuray de-
ğerleri hâlâ sosyalleşme sürecinde egemen ve etkilidir.” Bu da Japon top-
lumunda, A. Gehler’in pek güzel ifade ettiği gibi, “kurumsallaşmaktan 
yoksunluk” ve “subjektivitasyon” türü bir yabancılaşmaya, kimlik yitiril-
mesine tanık olmamaktayız. 

Kısacası, modernleşme ana temasıyla Batılı sosyologlara göre, “özel-
den evrenselliğe açılan bir gelişmedir.”55 

“Bu gelişmenin odak noktası, son derece gelişmiş endüstri toplumla-

rında az gelişmiş toplumlar üzerine bir şua gibi yayılmaktadır. Mo-
                                                           
52 R. İnglehart, The Silent Revolution: Cnanging Values and Political Style Among Western 
Publics. 
53 Gisela Trommsdorf, Values Changes in Japon and Germany, İnternational Journal of İnter-
cultural Relations, s. 337-360, 1990. 
54 C. Hayashi, Japanese: Statistical Surveys and Analyses, 1977; Suziki, s. 77-108, 1984. 
55 Talcott Parsons, op. cit., Peter L. Berger Britgitte Berger and H.Kellner, Modernleşme ve 
Bilinç, çev. Cevdet Cerit, s. 130, 1985. 
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dernizasyonun, bugün dünyanın büyük bir kesiminde Batılılaşma 

olarak adlandırılmasının nedeni de budur. Bu süreç, bir sosyal de-

ğişme değil, tamamen bir kültürel empoze etme olayıdır.”56 

Türk toplumu iki yüz yıllık değişme sürecinde, Batıyı fetişist bir odak 
noktası olarak kabul etmiş, inanç ve değerleri ile yoğunlaşmış kültürel 
sistemini tamamen dışlamıştır. “Hayran Çelebi” aforizması Batıya yöne-
lik bu tapınmanın bir tecellisi olmuştur. Batıya yönelme-modernleşme 
Türk toplumunun aynı zamanda bir trajedisi de olmuştur. Bu süreçte, 
Alıcı Kültürün (Cultural Receiver) gelenekli kalıp yargılarını dışlayarak, 
kozmopolit bir rol oynamasında aydınların toplumsal kökenlerinden so-
yutlanmış olmaları düşündürücü olsa gerek… 
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EŞKIYALIK VE SOSYAL DÜZENİ SAĞLAMA 
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Yrd. Doç. Dr. Yaşar BAŞ* 

Öz 

Osmanlılar zamanında Kiğı, kaza ve sancak merkezi idi. Önce Diyar-

bekir eyaletine, Kanuni zamanında Erzurum eyaletine, I. Dünya Savaşı 

öncesinde Harput eyaletine bağlanmıştır. Osmanlı öncesi ve Osmanlı kla-

sik çağında Kiğı, Anadolu’nun pek çok parçası gibi, zaman zaman huzur-

suzluk ve yoksullukla baş başa kalmıştır. Bununla beraber, geçen yüzyıl-

lar boyunca ahalinin eşkıyalık karşısındaki tutumuna bakılırsa, eşkıyalık 

faaliyetleri genellikle mahalli kalmıştır ve düşük oranda vuku bulmuştur. 

Onlar da savaş veya ahalinin hassaslaştığı zamanlarda ara ara gerçek-

leşmiştir. Bu olayların bir kısmı, İran nüfuzunun etkisi ile oluşmuştur. Bir 

kısmı ise, toplumu derinden sarsmıştır. Eşkıya karşısında, bölge ileri ge-

lenleri ve ahali zarar görmüş, kimi yerini yurdunu terk etmiş, kimi karşı 

çıkmış ve şikâyette bulunmuştur. Huzursuzluk anında, muhtelif yollarla 

mahalli idare ve saltanat merkezine başvurular olmuş, meselenin çözümü 

istenmiştir. Buna karşılık, bölgeden toplanan timar sahipleri, hem bu böl-

gede hem başka bölgelerde, Celali isyanlarını bastırmada görev almışlar-

dır. Burada çıkan isyanlar ve eşkıyalık faaliyetleri, sancak beylerinin ta-

yinlerini de etkilemiştir. XVII. yüzyıldan itibaren, sancak beyleri mahallin 

sosyal ve iktisadî huzurunu ilgilendiren olumlu ortamı sağlamak şartıyla 

görevlendirilmişlerdir. İdarî olarak kendilerini güçlü hissetmeleri için, bun-

lar genellikle bölgenin yerli ailelerinden seçilmiştir. Ahalinin güvenliğinin 

sağlanması, şekâvetin önlenmesi, bölgenin şen ve abadan olması şartıyla 

malikane veya yurtluk ve ocaklık sahibi sancak beyi olarak ömür boyu 

görevde kalmak üzere göreve getirilmişlerdir. Ancak bunların bir kısmı 
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özellikle eşkıya ile baş edememesi dolayısıyla kısa süre sonra görevden 

alınmışlardır. Bazen bu görevliler de haksızlığa yol açmışlardır. 19. yüz-

yılın ikinci yarısından itibaren, devletin ve bölgenin bu türden problemleri 

farklılaşmıştır. 

Anahtar kelimeler: Kiğı, Sancak Beyleri, İdari Yapı, Sosyal Durum, 

Eşkıyalık. 

Abstract 

The Kigi Sanjak Officers, Banditry and the Efforts to Provide 

Social Order (1514-1852) 

At the time of Ottoman, Kigi was the center of sanjak and town. First, 

it was a part of Diyarbekir State, and then a part of Erzurum State at the 

time of Kanuni, and before World War II it was a part of Harput State. At 

pre-Ottoman period and Ottoman classical age, like many parts of Anato-

lia, Kigi was a place of uneasiness and poverty from time to time. Howe-

ver, when we consider the public’s previous attitudes against banditry, 

the banditry activities were remained local and generally occurred at low 

rates. They occurred especially at the occasional times when people were 

sensitive like the times of wars. Some of these events were due to the ef-

fect of Iranian. Some of them deeply affected the society. Because of the 

banditry, regional leaders and public were damaged, some of them left 

their country, and some protested and complained the banditry. At the ti-

me of uneasiness, local government and sovereignty were asked to solve 

the issue by different ways. On the other hand, the fief holders of the re-

gion took part in suppressing the rebellion of Jalali both in their regions 

and different regions. The rebellions and banditry activities in the region 

affected the appointment of the sanjak officers. From 17th century on, 

sanjak officers were often selected from indigenous families in order to 

make them feel themselves administratively powerful. The sanjak officers 

that had manor, fief or heritage were appointed lifelong as long as ensu-

ring the security of the public, preventing the bandits, and working for es-

tablishing the peace. However, many sanjak officers were dismissed es-

pecially due to the inability to cope with bandits. Sometimes these officers 

also caused injustice. From the second half of 19th century on, this type 

of problems of region and state were differentiated. 

Key words: Kigi, Sanjak Officers, Administrative Structure, Social Cir-

cumstance, Banditry. 

I. Giriş 

Günümüz idarî, sosyal ve iktisadî şartlarını ve meselelerini daha iyi 
anlamak ve çözümlemek için geçmişten günümüze biriken tecrübe ve 
bilgi birikimini göz ardı etmemek her zaman yararlı olmuştur. Bu açıdan 
incelendiğinde, örnek bir bölge olarak Osmanlılar zamanında Kiğı Sanca-
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ğı’nda yaşanan tecrübe birikiminin, günümüze ışık tutacak önemli veri-
ler sunduğu görülmüştür. Bu durum, aşağıdaki incelemenin yapılması-
na götüren düşüncenin oluşmasında etkili olmuştur. 

Osmanlı klasik çağında sancaklar, askerî, idârî ve şer’î birimleri ile eya-
letlerden sonra en önemli yönetim birimleriydi. Sancaklarda bulunan 
ümera, mülkî idareyi temsil etmekte idi. Bunlar ehl-i örf olarak tanınmış-
lardı. Sancak idaresinde, başta sancak beyleri olmak üzere, kaza idaresiy-
le görevli kadı ve naib gibi görevliler ile askerî görevliler yer almakta idi.1 

Sancak beyleri, askerî ve mülkî kimliğe sahip olup, sancak yöneti-
minde sultanın vekili ve icranın başıydı. Ancak yetkilerini beylerbeyine 
bağlı olarak kullanabilirlerdi. Gerektiğinde sancağıyla ilgili bütün işlere 
müdahale ederlerdi. Dava dinleyip şerî hükümleri icra edebilirlerdi. İdarî 
yargı hakkına sahip oldukları gibi, reayanın şikâyetlerini dinleme ve gü-
venliğini temin etmekle görevliydiler. Harp zamanlarında çeribaşılar ve 
alaybeyleri vasıtasıyla sancağındaki askeri toplar ve eyaletinin beylerbeyi 
komutasında savaşa katılırlardı. Terfi edince beylerbeyi olurlardı. San-
caklara yazılan hükümlerde, konu mahallin diğer yöneticilerine de bildi-
rilecekse, sancak beyinin adı, beylerbeyinden sonra kadılardan önce ya-
zılırdı. Sancaktaki diğer görevliler gibi, görevlerine karşılık sancak gelir-
lerinden kendilerine belli bir hisse dirlik (tımar) geliri ayrılırdı. Aşağıda 
Kiğı örneğinde görüldüğü gibi, Anadolu’nun Güneydoğu bölgelerinde 
sancak beyliği dirlikleri, bazen malikâne2 sancak ya da yurtluk veya 
yurtluk ocaklık3 sancak olarak aşiret beylerine, beyzadelerine verilirdi. 
Bu görev verilirken öne sürülen en önemli şartlar arasında, sancak bey-
lerinin sorumlu oldukları bölgede dirlik ve düzeni koruması ve şenlendir-
mesi yani, nüfus ve ekonomik gelişmesini temin etmek vardı. Dolayısıyla 
bu şartları sağlamayanlar, yurtluk veya ocaklık sancak beyliğinden alı-
nabilirlerdi. Kiğı örneğinde görüldüğü gibi, idarî, sosyal ve ekonomik du-
rumun kötüleştiği ve buna bağlı olarak eşkıyalığın artmaya başladığı dö-
nemlerde bu durum çokça vuku bulmuş; mahalli idarecilerin, özellikle 
sancak beylerinin görev değişiklikleri çok yaygınlaşmaya başlamıştı. İs-
tikrar ve düzeni sağlama adına yapılan bu uygulamalar ise, ortaya çıkar-
dığı bir kısım yan etkileri ile bazen bizzat istikrarsızlığın sebebi olabili-
yorlardı.4 
                                                           
1 Bayram Ürekli, “17. Yüzyılda Osmanlı Taşra Teşkilatında Görevliler”, Selçuk Üniversitesi 
Uluslararası Kuruluşunun 700. Yıldönümünde Bütün Yönleriyle Osmanlı Devleti Kongresi (7-9 
Nisan 1999), s. 707, Konya 2000. 
2 Malikâne mukataa kavramı için bkz. Mithat Sertoğlu, Osmanlı Tarih Lûgati, s. 48, İstanbul 
1986; Mehmet Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, c. 2, s. 395-397, 
İstanbul 1983. 
3 Yurtluk ve Ocaklık kavramı için bkz. Mithat Sertoğlu, Osmanlı Tarih Lûgati, s. 371; Meh-
met Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, c. 3, s. 639, İstanbul 1983. 
4 İ. Metin Kunt, Sancaktan Eyalete, 1550-1650 Arasında Osmanlı Ümerası ve İl İdaresi, s. 
15, İstanbul 1978; Mehmet Ali Ünal, XVI. Yüzyılda Harput Sancağı, s. 42, Ankara 1989; Sof-
yalı Ali Çavuş Kanunnâmesi, Hazırlayan: Mithat Sertoğlu, s. 15, İstanbul 1992; Yusuf Halaç-
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Selçuklu-Osmanlı zaman aralığında Anadolu’nun istikrarı, sosyal-ik-
tisadî durumu ve mahallî idarelerin fonksiyonuyla ilgili birkaç cümle 
söylenecek olunursa, görülen şu ki, Selçuklu fethi sırasında Anadolu, az 
nüfuslu, hareketsiz, geri kalmış bir ülke görünümü taşıyordu. Şehirler, 
sönük kasabalar halindeydi. Bu sebeple yerli halk, yeni gelenlere karşı 
bir varlık gösterememişti.5 Moğollar Anadolu’da büyük bir yıkıma yol aç-
mışlardı.6 

Ardından Timur istilasının olumsuz etkileri hissedildi. Karakoyunlu 
ve Akkoyunlu mücadelesi, araştırma konumuzun coğrafî alanı olan Bin-
göl ve Kiğı çevresinde şiddetle hissedilmişti. Osmanlılar, mevcut insan 
potansiyelini daha iyi kullanabilmek için belli bir istimalet siyaseti oluş-
turmuştu. Fethedilen yerlerin iskânı, imarı; boş yerlerin, geçitlerin ve 
maden bölgelerinin güvenliği; konargöçerlerin yerleşik halka zarar ver-
melerinin önlenmesi, insan potansiyelini daha düzenli ve disiplinli bir 
şekilde askerî bir güç olarak kullanmak üzere Osmanlılar, aşiretlerin 
yerleşik hayata geçmesini arzu ve teşvik etmişti. Yerleşik ahaliye göre, 
farklı ve hareketli bir iktisadi, sosyal ve hukukî düzene sahip olan aşiret-
lerin iskânında, arazi vakıfları oluşturulması, derbentçi, köprücü, su 
yolcu v.b. görevler verilmesi, boş köylere yerleştirilerek kendilerine so-
rumluluklar verilmesi karşılığında belli vergilerden muaf tutulmaları ve-
ya daha yararlı olacaklı yerlere sürgün edilerek iskân edilmeleri, bazen 
de konar göçerlerin kendiliklerinden yerleşmeleri bu sistemin özünü teş-
kil ediyordu.  

Bununla beraber, sistem bütünüyle problemsiz yürütülemiyordu. Zi-
ra belli bir yere iskân edilen ahali, çeşitli sosyal ve iktisadî sebeplerle 
yerlerinden ayrılıyor, başka yerleşim mahallerine zarar veriyor, idareyi 
zor durumda bırakabiliyordu. Bunların faaliyetlerini önlemek ve durdur-
mak için, verdikleri zararlar, kendilerine tazmin ettiriliyor, cezalandırılı-
yor içinde bulunulan şartlara göre eski yerlerine iskân ediliyor veya baş-
ka bölgelere sürgün ediliyorlardı. Devletin en üst tabakası bu faaliyetle-
rin yürütülmesinde söz ve karar sahibi olmakla beraber, sancak beyleri 
ve kadılar, bu işlemlerin taşrada takibinden birinci derecede sorumlu ki-
şiler arasında idi.7 
                                                                                                                                        
oğlu, XVI.-XVII. Yüzyıllarda Osmanlılarda Devlet Teşkilatı ve Sosyal Yapı, s. 7, Ankara 1991. 
Ayrıca bkz. Yusuf Halaçoğlu, XVIII. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğunun İskân Siyaseti ve 
Aşiretlerin Yerleştirilmesi, s. 135-158, Ankara 2006; Orhan Türkdoğan, “Doğu Anadolu’nun 
Sosyal Yapısı”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 41, s. 135-158, İstanbul 1986. 
5 Faruk Sümer, Oğuzlar (Türkmenler), Tarihleri-Boy Teşkilatı-Destanlar, s. 2-6, İstanbul 1992. 
6 Ahmet Zeki Velidi, “Moğollar Devrinde Anadolu’nun İktisadi Vaziyeti”, Türk Hukuk ve İkti-
sat Tarihi Mecmuası, c. 1, s. 1-42, İstanbul 1931. 
7 Cengiz Orhonlu, Osmanlı İmparatorluğu’nda Aşiretlerin İskânı, s. 29-100, İstanbul 1987; 
Mustafa Demir, “Osmanlı Devletinin Kuruluş Döneminde Yerleşim Yapısı ve Şehirleşme”, 
Yeni Türkiye Dergisi Osmanlı Özel Sayısı, 1-12, c. 4, s. 99 vd., Ankara 1999; Coşkun Çakır, 
“Osmanlı Ekonomik ve Sosyal Düzeninde Değişme: Nizam-Buhran-Islahat”, Türk Dünyası 
Araştırmaları Dergisi, Sayı: 135, s. 31-48, İstanbul 2001. 
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II. Kiğı Sancağı’nın İdari, Sosyal ve İktisadî Durumu 

1. İdari Yapı ve Teşkilat 

Kiğı, Doğu Anadolu Bölgesi’nin yukarı Fırat bölgesinde, Bingöl’ün ku-
zeybatısındadır. Önceleri kale içinde küçük bir yerleşim birimi iken, ka-
lelerin önemini kaybetmesiyle daha batıda yer alan Kerek vadisi yamacı-
na taşınmıştır.8 Osmanlı idari yapılanmasında Kiğı, kaza ve sancak mer-
kezi olarak düzenlenmiştir. Yavuz Sultan Selim’in 1514 tarihli İran sefe-
rinden sonra Kiğı Sancağı, Diyarbekir eyaletine bağlanmıştır. Bu bağlan-
ma, kaynaklarda farklı değerlendirilmiştir. Bir anlatıma göre, Yavuz Sul-
tan Selim, Çaldıran’da İran seferini kazandıktan sonra Tebriz, Kars ve 
Pasinler yolu ile geri dönerken 25 Şaban 920/15 Ekim 1514 günü Çer-
mük Ilıcasını geçip Erzurum ovasında bulunan Titkir yurdunda konak-
lamıştı. Bu sırada Bayburd ve Kiğı kalelerinin alındığı haberi gelmişti. 16 
Ekim günü Kiğı yurduna (bugünkü Şekav köyü), 17 Ekim Karur yurdu-
na, 18 Ekim Zernih yurduna (bugün Zırnık köyü), 19 Ekimde Çim-Ağılı 
yurduna varmıştı.9 Hoca Saadeddin’e göre, 1 Ramazan/20 Ekim 1514 
Cuma günü Çin-Ağılı (Çim Ağıllı) köyünde bir gün konakladığı sırada, 
fethine asker gönderilmiş olan Bayburd ve Kiğı kalelerinin fethi haberi 
gelmişti.10 Ancak bu tarihten sonra ertesi sene bölgeye yapılan harekât 
devam etmişti. Bazı tecrübeli beyler, padişahın Amasya’da kışladığı sıra-
da, Kemah kalesi Kızılbaşların elinde kaldıkça Bayburd, Kiğı ve Erzin-
can’da emniyetin sağlanamayacağını, burasının alınması gerektiğini ileri 
sürmüşlerdi. Bunun üzerine padişah, Nisan 1515 tarihinde Kemah üze-
rine yola koyulmuştu. Çıkmadan önce, Diyarbekir Beylerbeyi Bıyıklı 
Mehmed Paşa’ya Kemah kalesinin muhasarasını emretmişti. 5 Rebiül-
ahir 921/19 Mayıs 1515 tarihinde kendisi de muhasaraya yetişmiş ve o 
gün kaleyi teslim almıştı.11 Kemah kalesinin fethinden sonra, bölgede 
muhafaza hizmetine devam etmekte olan Bıyıklı Mehmed Paşa, Nur Ali 
Halife komutasındaki Safevî birliklerinin, kısa bir süre önce Osmanlı 
idaresine girmiş olan Çemişgezek Beyi Hüseyin Bey’in üzerine yürüyece-
ği haberini almıştı. Bıyıklı Mehmed Paşa bazı Kürd beylerinin de desteği-
ni alarak 19 Haziran 1515 tarihinde Harput civarındaki Göksu kenarın-
da, Safevî kuvvetlerini mağlup ve Şah İsmail’in önemli komutanlarından 
Nur Ali Halife’yi katlettirmiştir. Bu başarıdan sonra, Kiğı, Çat Aşkale ve 
Kop Dağı batısı kesin olarak Osmanlı Devleti idaresine geçmiştir.12 
                                                           
8 Şemseddin Sami, Kamusu’l-Alam, c. 5, s. 3939, İstanbul 1314. 
9 Dündar Aydın, Erzurum Beylerbeyiliği ve Teşkilatı Kuruluş ve Genişleme Devri (1535-1566), 
s. 40, not. 149, Ankara 1998. 
10 Dündar Aydın, Erzurum Beylerbeyiliği, s. 40, not. 149. 
11 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, c. 2, s. 271, Ankara 1983. 
12 Dündar Aydın, Erzurum Beylerbeyiliği, s. 41-42. 
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Fetihten sonra hazırlanan 1518 tarihli ilk tahrir kaydına göre oluştu-
rulan Kiğı sancağı, geçici olarak Diyarbekir eyaletine bağlanmıştır. Tah-
rir kaydına göre Kiğı sancağı, sadece merkez kazadan ibaret idi. Sanca-
ğın tahmini sınırları, Karagöl Dağı’ndan başlıyor, Kiğı merkez nahiyesi-
nin köylerini içine alarak Fırat’ın kollarından Aras suyunu takip edip 
Osmanlı doğu sınırının başladığı Bingöl dağlarına, oradan Kiğı ve Ande-
ris nahiyelerini takip ederek Murat suyuna varmakta idi. Sancak, Kiğı, 
Belde, Gevenlü, Anderis, Sancak, Küçük (Göcek), Kortu, Gürzegin (Gür-
zelik), Kızucan (Kuzican) adlı dokuz nahiyeye taksim edilmişti.13 Tahrir 
defterinin 853. sayfasında Gürzegin ve Kızucan nahiyelerinin icmâli kay-
dedilmiş, icmalin altına, “bu zikr olunan nahiyeler serhad olub esâmileri 
yazılmağa kâbil olmaduğı ecilden icmâl tarkıyla Allahvirdi zâim marifetiy-
le kendüden naklolundı” notu düşülmüştür.14 

Tahminen 1525-1530 yılına tarihlenen tahrir icmalinde Kiğı sancağı, 
Kiğı, Küçük (Göcek), Gevenlü, Anderis, Koçakmaz, Sancak, Kurdöküzü, 
Kızucan, Gürzegin adını taşıyan 9 nahiyeye bölünmüştür. Kiğı merkezin-
deki vergi ve rüsûmun 109.470 akçelik kısmı padişah hassı olarak ayrıl-
mıştır. Kasabanın geri kalan kısmı ile 18 köy ve 6 mezrada bulunan 889 
hane ve 184 mücerredden tahsil edilen gelirler ise ber vech-i mâlikâne 
Kîğı mirlivasının, yani sancak beyinin hasları olarak belirlenmiştir. Kîğı 
mirlivasına 205.581 akçe has geliri yazılmıştır. Bunun 2460 akçesi, ma-
likane hissesi olarak kendisine; geri kalan 203.121 akçesi dîvânî hissesi 
olarak mîrîye tahsis edilmiştir.15 

Kanuni Sultan Süleyman (30 Eylül 1520-7 Eylül 1566) devrinde16, 
1535 yılında yapılan taksimden itibaren Kiğı sancağı, yüzyıllarca Erzu-
rum eyaletine bağlı bir sancak olarak kalmıştır. Bu bağlamda, 943-945 / 
1536-1539 tarihleri arasındaki tımar icmallerini gösteren defterde Kiğı li-
vası, Erzurum eyaletinin sancakları arasında gösterilmiştir.17 30 Ocak 
1545 tarihinde18 ve 1553 yılında Kiğı Sancağı’nın yine Erzurum Vilayeti’-
ne bağlı olduğu kaydedilmiştir.19 Bu tarihlerde, sancağın, Sancak, Ge-
venlü, Göcek (Küçük), Anderis, Kortu, Kurdöküzü, Koçakmaz, Lekzi ad-
larını taşıyan sekiz nahiyesi vardı.20 
                                                           
13 Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BA), Tapu Defteri (TD), nr. 64, s. 715-754. Bir araştırmada, 
Kortu nahiyesi, Varto adı ile kaydedilmek suretiyle sınırlar tekrarlanmıştır (Bkz. Dündar Ay-
dın, Erzurum Beylerbeyiliği, s. 43-45). 
14 BA, TD, nr. 64, s. 853. 
15 BA, TD, nr. 998, s. 148-161. Defterin yayınlanmış hali, 998 Numaralı Muhâsebe-i Vilâyet-i 
Diyâr-i Bekr ve Arab ve Zû’l-kâdiriyye Defteri (937/1530) I, Dizin ve Tıpkı Basım, Ankara 1998. 
16 Tapu ve Kadastro Kuyud-ı Kadime Arşivi (KKA), TD, nr. 126, s. 1; Ahmed Akgündüz, Os-
manlı Kanunnâmeleri ve Hukukî Tahlilleri, c. 5, s. 578, İstanbul 1992. 
17 BA, TD, nr. 190; İsmet Miroğlu, Kemah Sancağı ve Erzincan Kazası, Türk Tarih Kurumu, 
s. 22, Ankara 1990; Ahmed Akgündüz, Osmanlı Kanunnâmeleri, c. 5, s. 503. 
18 Topkapı Sarayı Arşivi H. 951-952 Tarihli ve E-12321 Numaralı Mühimme Defteri, Yayına 
Hazırlayan: Halil Sahillioğlu, s. 154, hüküm. 192, İstanbul 2002. 
19 KKA. TD, nr. 126, s. 1; Sofyalı Ali Çavuş Kanunnâmesi, s. 36. 
20 KKA, TD, nr. 126, s. 1, 4b, 28b, 35b, 43b, 62b, 70b, 74b, 80b, 86b. 
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Tarihsiz olup üzerinde II. Selim’in (30 Eylül 1566-15 Aralık 1574) tuğ-
rası bulunan icmal kaydında, Kiğı livasının bir kısım gelirleri padişah 
hassı olarak kaydedilmiştir. Buna göre liva gelirlerinden 236.310 akçesi 
hass-ı hümayun idi.21 Bu sırada Kiğı sancağı, Şehir, Gevenlü, Sancak, 
Göcek (Küçük), Anderis, Kortu, Kurdöküzü, Koçakmaz, Lekzi nahiyele-
rinden müteşekkildi.22 1642 yılında Kiğı sancağının nahiyeleri Anderis, 
Göcek (Küçük), Gevenlü, Sancak, Kurdöküzü, Koçakmaz adlarını ta-
şımakta idi.23 1763-1786 yılları arasına ait tımar tevcih kayıtlarını ihtiva 
eden Derdest Defteri’ne göre Kiğı Sancağı, Sancak, Gevenlü, Göcek (Kü-
çük), Anderis, Kortu, Kurdöküzü, Koçakmaz gibi nahiyelere sahipti.24 31 
Mart 1813 tarihli Cebe defterine göre, yaklaşık yüz yıl öncesinden bu ta-
rihe kadar, Kiğı’nın Anderis, Göcek (Küçük), Sancak, Kortu, Şehr, Ge-
venlü, Koçakmaz, Lekzi, Kiğı, Kerar ve Kurd Öküzü adlı nahiyeleri mev-
cuttu.25 Sancak, 1907 yılında halen Erzurum Eyâleti’ne bağlı idi.26 I. 
Dünya Savaşı’na doğru Harput eyaletine bağlanmıştı.27 

2. Sosyal-İktisadî Problemler ve Alınan Önlemler 

Daha önce savaşlar, XVI. yüzyılın sonlarından itibaren şiddetli sosyal 
çalkantıların hızla artması, Anadolu, Rumeli ve Suriye’de binlerce köyün 
boşalmasına ve harap olmasına yol açmıştı. Bu bunalım, iktisadî buna-
lım serisinin son halkası olmuştu. Böylece, birçok çiftçi topraklarını bı-
rakarak ya şehir ve kasabalara göçmüşler ya da eşkıyalık yapan sarıca 
sekban gruplarına katılarak, kendilerinin uğradıkları muamelelere baş-
kalarını maruz bırakmaya başlamışlardı. Bu durum, daha sonra pek çok 
bölgede isyan, talan, yağma, gasp ve adam öldürme faaliyetlerine yol aç-
mıştı. 

İsyanların bir kısmı, Celali isyanları adıyla bilinmekteydi. Osmanlı 
Devleti özellikle XVII. ve XVIII. yüzyılda bu problemleri çözme ve harabe 
yerleri şenlendirme yolunda oldukça çaba sarf etti. Meselenin halli için 
belli şartlar gözetilmek suretiyle harap ve boş kalan köyleri isteyen kim-
selerin uhdesine verdi. Buraları şenlendirmek şartıyla gelen ahali, devle-
                                                           
21 Defter-i icmâl-i livâ-ı Kîğı, KKA, TD, nr. 359, vrk. 2b. 
22 KKA, TD, nr. 359, vrk. 1a, 4b, 11a, 21b, 28a, 31b, 35b, 38b, 51b, 54b, 60a. 
23 Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Maliyeden Müdevver Defterler (BA, MAD), nr. 5152, s. 1046-
1120. Bu avarız defterinin yayınlanmış hali için bkz. Nevzat Sağlam, “5152 Nolu ve H. 1052 
/M. 1642 Tarihli Maliyeden Müdevver Deftere Göre Kiğı ve Köylerinde İskân ve Nüfus”, II. 
Bingöl Sempozyumu (25-27 Temmuz 2008), s. 295-346, Bingöl 2009. 
24 KKA, Kiğı Derdest Defteri, nr. 394, vrk. 6a, 7a, 11a, 17a, 19a, 20b, 21b. 
25 Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Sadaret, Defterhane-i âmire Kalemi Evrakı (BA, A. (DFE.), nr. 
422, s. 2. 
26 Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Dahiliye Nezareti, Mektubi Kalemi Evrakı (BA, DH. MKT.), nr. 
1446/1; Ali Cevad, Memâlik-i Osmâniyye’nin Tarih Coğrafya Lugâti, c. III, Kısm-ı evvel, s. 
682, İstanbul 1314; M. Nasrullah-M. Rüşdü-M. Eşref, Osmanlı Atlası, XX. Yüzyıl Başları, 
Haz. Rahmi Tekin-Yaşar Baş, s. 75, İstanbul 2003. 
27 BA, DH.MKT., nr. 1446/1. 

61



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 8 

te vermekle mükellef olduğu vergiyi de o yerin voyvodasına28 vermekle 
mükellef tutuldu. 

Aşiretler veya ahalinin iskânında boş arazi parçalarını şenlendirmek 
amacı önemli bir yer tutmakla beraber, maden bölgelerinin muhafazası 
ve işletmelerinin düzenli çalışması, ordunun nakil işleri, derbent ve ge-
çitleri muhafaza etmek ve iç isyanları bastırmak gibi amaçlar göz önün-
de tutulmakta idi. Bu usulün yararları görüldü. Ancak bir süre sonra 
kötüye kullanılmaya başlandı. Vüzera veya ümera hasları kaldırılarak 
Padişah hasları arasına katıldı. Miri mukataaların çoğu nerede ise her 
yıl başka bir şahsa iltizama verilmesinden dolayı murabahacılar elinde 
perişan oldu.29 

Mevcut durum Kiğı bölgesi için de benzer yönde gelişti. Kiğı bölgesi, 
Osmanlı Devleti’ne bağlanmadan önce Akkoyunlu Karakoyunlu savaşları 
ve İran saldırıları, daha sonra İran’daki Safevi Devleti ile yapılan savaşın 
getirdiği şartlar dolayısıyla sosyal ve ekonomik düzen bakımından önem-
li ölçüde bozulmuş, köyler viraneye dönmüş, boşalmış, yıpranmış ve 
yoksul duruma düşmüştü.30 

Kiğı’nın ele geçirilmesinden sonra tamamlanan 1518 tarihli tahrir sı-
rasında, Kiğı’ya bağlı köylerin bir kısmı hala boş ve harap durumda idi. 
Gürzegin (Gürzelik) ve Kızucan nahiyeleri hala serhat bölgesi mahiyetin-
de idi. Buralarda tam olarak güvenlik sağlanamamıştı. Ulaşılamayan bu 
iki nahiyenin icmâl kaydı, tahrir emini Allahverdi tarafından tahminen 
verilmişti. Aynı sebeple daha sonraki yıllarda görülen mirliva hassı bu 
devirde mevcut değildi. Bölge gelirleri, bu sırada padişah hassı ve çoğun-
lukla savaş erlerine tımar ve zeamet olarak ayrılmıştı. Şadilü, Disimlü, 
Ebu Taliblü ve Okçılu gibi Kürt aşiretleri ile Rükneddin aşireti halen 
meskûn olan aşiretlerdi. Arazinin bir kısmı bunlara tımar ve zeamet ola-
rak verilmişti. Sancağın dini sosyal yapısı Müslümanlar ve Gayrimüslim 
Ermenilerden müteşekkildi.31 

1530 yılı tımar kayıtlarında Kiğı sancağı ümera-i aşâir tımarları, 31 
köy, 6 mezraya yayılmıştı. Toplam 1 aşirete bağlı 6 cemaat, 900 hâne, 
                                                           
28 Voyvodalar, sancak merkezi dışında kalan kaza ve nahiyelerinde sancak beylerine ait re-
sim ve sair gelirleri toplamak da dahil olmak üzere (Topkapı Sarayı Arşivi H. 951-952 Tarihli 
ve E-12321 Numaralı Mühimme Defteri, s. XIII, 196-197, hüküm. 257), merkezi idarenin taş-
radaki uygulamalarından vergilendirme, askere alma ve eşkıyalık hareketlerinin önlenmesi 
gibi konularda görevliydiler. Oymakların bağlı oldukları sancak beyinin dairesi gediklilerin-
den veya mahalli hanedanlara mensup olup ahalinin de rızası ile tayin olurlardı. Çevrede ta-
nınan, ileri gelen, yerel koşulları iyi bilen kişiler olarak devlet ile köylüler arasında bir nevi 
aracılık etmişlerdir. Besledikleri önemli miktarda kapı halkı sayesinde savaşlarda ve iç gü-
venliğin sağlanmasında etkin olmuşlar, devlet açısından vazgeçilmesi zor unsurlar arasında 
yer almışlardır (Kemal Kaya, “19. Yüzyılda Anadolu’da İç Güvenlik ve Voyvodalar”, Osmanlı 
Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM), Sayı: 19, s. (239-255) 239, 240, Anka-
ra 2006; Cengiz Orhonlu, Aşiretlerin İskânı, s. 19). 
29 Cengiz Orhonlu, Aşiretlerin İskânı, s. 26-28, 32, 33. 
30 BA, TD, nr. 64, s. 715-754. 
31 Bkz. BA, TD, nr. 64, s. 715-754, 832. 
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288 mücerred, 73 muaf nefere sahipti. Bunların ödediği toplam vergi ge-
liri 105.120 akçe idi. Bu sırada, sancağın toplam hane sayısı 4120 idi. 
Aşiret-cemaatlerin hane sayısı, sancağın hane sayısına oranla yaklaşık 
%22 civarında idi. Ancak, 805.968 akçelik sancak toplamına kıyasla, ce-
maatlerden elde edilen toplam vergi geliri yüzdesi %13 civarında idi. Bu-
na göre, konargöçer veya aşiret topluluklarının gelir durumu, genel nü-
fusa göre daha alt seviyede idi.32 

Kanuni Sultan Süleyman devrine ait 960/1553 tarihli tahrire göre, 
Kiğı sancağının iktisadi ve sosyal durumu, 1518 yılıyla kıyaslanmayacak 
kadar gelişmişti. Bu durum şüphesiz mahalli düzeni bir miktar olumlu 
etkilemişti. Eşkıyalık faaliyetleri çok azalmıştı. Yavuz Sultan Selim ve 
Kanuni Sultan Süleyman dönemlerinde görülen güçlü devlet idaresinin 
bu olumlu duruma bir miktar katkıda bulunduğu muhakkaktır. Ancak 
kişisel, küçük çaplı, mahalli yöneticilerin ve güçlü ailelerin bazı haksız-
lıkları da yok olmamıştı. Nitekim bu husus, 1553 yılında, “erbâb-ı tımâr-
dan kimesne, köyüne ve mezrasına şenlik getürüb mamûr eyledikde hâric 
emînleri varub siz hâric-i ez deftersiz deyü nice yıllık mâl taleb eyleyüb gi-
rü perâkende eyleyüb külliyen reâyâdan sûret-i defter isteyüb envâı me-
zâlim ve mehâyif olurmuş … hala bu husus ref olundı” ifadeleriyle devrin 
kanunnamesinde ortadan kaldırıldığı bildirilmek suretiyle yer almıştır.33 
1565 tarihinde Kiğı sancak beyinin taht merkezine yaptığı şikâyette de 
bu konudaki çaresizliğe değinilmiştir. Buna karşılık, kendisine ve Erzu-
rum kadısına gönderilen hükümle problemin çözüm yöntemi ve yapıla-
cak işlerin bir an önce yerine getirilmesi emredilmiştir. Söz konusu fer-
manda, bazı hırsız, harami ve fesat ehlinin sancakta fesat çıkarıp başka 
kötülüklere girişmelerinin önlenmesi için sancak subaşıları ve sipahileri-
nin kullanılması bildirilmiştir. Bu yolla yolsuz takımının bir an önce ya-
kalanıp haklarından gelinmesi istenilmiştir.34 

Bölgenin fethinden yaklaşık yüz yıl sonra bazen mahalli topluluklar, 
aşiretler veya idarecilerin tutumları dolayısıyla yol açılan huzursuzluk, 
yağma, talan, gasp, köy yakmalar ve taşranın refah payının daha başka 
sebeplerle hızlı bir şekilde yükselmemesinin getirdiği olumsuzluklar, Kiğı 
bölgesini de etkilemiştir. Takip eden bazı olumsuz gelişmeler padişah 
haslarının malikâne sancaklık veya yurtluk ocaklık sancaklık olarak iha-
lesine yol açmıştır. Bu tercihte mahalli güçleri memnun edip devletin ya-
nında tutma, asayişi sağlama ve iskân mahallerini şenlendirip ihya etme 
anlayışı öncelikli rol oynamıştır. 

Bugün olduğu gibi, önceleri de Kiğı ve benzeri bölgelerin ekonomisi, 
tahıl üretimine ve konargöçer halkın tercih ettiği hayvancılığa dayalı idi. 
                                                           
32 BA, TD, nr. 998, s. 156-158, 161. 
33 KKA, TD, nr. 126, s. 44-67. 
34 6 Numaralı Mühimme Defteri (972/1564-1565) II, Özet-Transkripsiyon ve İndeks, s. 258, 
hüküm. 1278, 1279, Ankara 1995. 
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Kent ve kasaba asayişinden ziyade, kır ve dağ güvenliğine muhtaçtı. Bu 
sebeple, diğer bölgelere kıyasla biraz daha fazlasıyla mahalli beylerin 
desteklerine ihtiyaçları vardı. Kiğı beyleri, bu şekilde sancak idaresine 
atanan beyler arasında ilk akla gelenlerdendi.35 

Kiğı sancağında bulunan demir madeni ve humbarahanesi, mahallin 
belki de en önemli ekonomik değeri idi. Bu madenin muhafazası, işletil-
mesi ve mamul madde haline getirilmesi ve naklinde Kiğı reayası görev 
almıştı. Bunlar, hizmetleri karşılığında bazı örfi vergi ve tekâliften muaf 
tutulmuşlardı. Söz konusu gruplardan biri de Ömerkânlu aşiretiydi.36 

Büyük nüfus topluluklarının, tabii ki aşiretlerin iskânı veya başka 
yerlere nakli ve iskân mahallerinde tutulmaları, ahaliye zararlarının ön-
lenmesi, zaman zaman sancak idaresinin önemli işleri arasına girmekte 
idi. Bunların başka yerlere iskânında veya bunların bulunduğu yerlere 
sancak beylerinin tayininde mevcut sosyal hareketlilik ile bazen siyasi ve 
dini ortam etkili olmakta idi. Bu etki, özellikle XVII. yüzyıldan itibaren 
Kiğı sancak beylerinin tayininde kendini hissettiriyordu. Zira sancak 
beyleri, mahallin ileri gelenleri arasından çevreyi iyi bilen, kontrolü daha 
rahat sağlayabilecek kimseler arasından seçilmekteydi. Bu görevliler, 
kendilerini daha güçlü ve kalıcı hissetmeleri için genellikle malikane ve-
ya yurtluk ocaklık sahibi sancak beyleri olarak tayin edilmekte idi. Buna 
karşılık, asayişin temini, aşiretlerin ahaliye ve idareye karşı olumsuz 
faaliyet ve saldırılarının önlenmesi, mahallin ekonomik kalkınmasının 
sağlanmasına öncülük etmeleri şartı koşuluyordu. Ancak kısa sürede 
güçlenen sancak beyleri, kimi zaman kendi hemşerilerine haksız uygula-
malara girişmek, devlet işlerinden çok kendi menfaatlerini gözetmek, aşi-
retlerle birlik olarak yolsuzluklara karışmak ve bazen de aşiretlerin çı-
kardıkları problemleri çözmekle uğraşmak zorunda kalıyorlardı. 

III. Kiğı Sancak Beyleri, Aşiretlerin İsyanı, Sosyal Düzeni  
     Sağlama Çabaları 

Kiğı bölgesindeki sancak beyleri ile aşiretlerin ilişkisi, aşiretlerin isya-
nı, iskânı ve istihdamı noktasında kesişmiştir. Bölgede, ibret alınması 
gereken ve insan onuruna yakışmayan bazı olaylar görülmüştür. Sancak 
beyleri, bazen kendi bölgesinde huzursuzluk çıkaran aşiretler veya top-
luluklarla uğraşmak zorunda kalmıştır. Bazen başka bölgelerden gelip, 
Kiğı sancağında, anarşi çıkaran toplulukların zararını defetmeye gayret 
sarf etmişlerdir. Yakınında bulunan bölgelerde konar-göçer aşiretlerin 
zararlarının önlenmesi ve uzaklaştırılmaları ile görevlendirildikleri de ol-
                                                           
35 Faruk Söylemez, Osmanlı Devletinde Aşiret Yönetimi -Rişvan Aşireti Örneği-, s. 228, İstan-
bul 2007. 
36 Şânî-zâde Mehmed Atâullah Efendi, Şânî-zâde Târîhi, Hazırlayan: Ziya Yılmazer, c. 1, s. 
286, 287, İstanbul 2008; Geniş bilgi için bkz. Yaşar Baş, “Kiğı Demir Madeni ve Humbara-
hanesi”, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History 
of Turkish or Turkic, Volume: 6/4, Fall 2011, p. 409-430, Turkey. 
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muştur. Ne var ki, bazen kendileri de yolsuzluklara ve haksızlıklara bu-
laşmışlardır. Ancak XVII. yüzyılda etkili olan Celali İsyanları hariç tutu-
lursa, geçen süreçte bu tür olumsuzluklar yine de çok fazla bir yekûn 
tutmamıştır. Meydana gelen olaylar da çoğunlukla olağanüstü durum-
larda ve halk duyarlığının hassas olduğu zamanlarda ortaya çıkmıştır. 
XVII. yüzyılda ve kısmen XVIII. yüzyılda asayişsizlik biraz daha fazla ol-
muştur. Bölgede çıkan anarşide, sosyal ve iktisadî olumsuzluklar, tımar 
ve ordu düzeninin bozulması ve biraz da Osmanlı-İran rekabetinin etkili 
olduğu anlaşılmaktadır.37 

1) XVI. Yüzyılda Kiğı Sancak Beyleri 

Bu yüzyılda Kiğı, elbette sosyal ve iktisadî manada bütün meselelerini 
halletmiş değildi. Ancak ahaliden kaynaklanan büyük çaplı eşkıyalık 
faaliyetleri yoktu. Kişi veya kişilerin sebep olduğu tek veya küçük çaplı 
huzursuzluklara rastlanmakta idi. Sancak beylerinin tayinlerinde ko-
nuyla ilgili olağanüstü şartlar öne sürülmüyordu. Atama işlemleri nor-
mal seyrinde yapılmakta idi. 

12 Ekim-6 Aralık 1517 tarihleri arasında düzenlenmiş olup Osmanlı 
idarî teşkilâtını gösteren bir defterde, Diyarbekir Beylerbeyiliğine bağlı 
Kiğı sancağı, beratsız olarak Mehmed Bey’in adına kaydedilmiştir.38 

935-939/1528-1532 yılları arasında Kiğı sancak beyliği Derzi Da-
vud’un idaresinde kalmıştır. Bu sırada, daha önce bölgenin ileri gelen 
Pazuki beylerinden olup, İran şahına sığınmış olan Üveys bin Halid Bey, 
Tebriz Valisi Musa Sultan ile arası açılması üzerine, bu defa da Osmanlı 
ülkesine kaçmıştır. Üveys Bey’in Kiğı şehrine yerleşmiş olduğu haberi 
üzerine, Kanuni Sultan Süleyman, Kiğı beyine, bu zatın aile efradıyla 
birlikte öldürülmesi emrini vermiştir. Derzi Davud emri yerine getirmiş, 
ancak iki küçük oğlu Kılıç Bey ve Zülfikar Bey’e dokunmamıştır. Zirikan-
lı Ahmed Bey’e sığınan bu kişiler ise, gençlik çağına erişince aile efradıy-
la birlikte Şah Tahmasb’a iltica etmişlerdir.39 

Erzurum Beylerbeyiliğinin teşkilinden sonra Kız-Ucan Sancağı (Pülü-
mür) ayrı bir sancak olarak teşkil edilmiş ve burası ocaklık olarak Allah-
verdi Bey’e verilmiştir. 1537 yılında onun oğlu İbrahim Bey’e de Erzin-
can’da tımar tevcih edilmiştir. Kiğı sancağı ise Elvend Bey’in uhdesine ve-
rilmiştir. 1537 yılında Elvend Bey’in adamına tımar tevcihi yapılmıştır.40 

17 Zilkade 951/30 Ocak 1545 tarihli bir hüküm kaydına göre, bu ta-
rihte Kiğı Beyliği İbrahim’in uhdesinde idi. Bu tarihte, sancağı askeriyle 
                                                           
37 Celali isyanları için bkz. Mustafa Akdağ, Türk Halkının Dirlik ve Düzenlik Kavgası, “Celalî 
İsyanları”, İstanbul 1995. 
38 Dündar Aydın, Erzurum Beylerbeyiliği, s. 50. 
39 Şeref Hân Bidlisî, Şeref-nâme, Tercüme (Arapça). Muhammed Ali Avnî, c. 1, s. 316, Dı-
maşk 2006; Ayrıca bkz. Dündar Aydın, Erzurum Beylerbeyiliği, s. 101, dipnot 83. 
40 Dündar Aydın, Erzurum Beylerbeyiliği, s. 61. 
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birlikte Belgrad ve civarının fethiyle sonuçlanacak Macaristan seferine 
katılması ve belirlenen tarihte Belgrad köprüsü civarında Kanuni Sultan 
Süleyman tarafından yapılacak teftişte hazır bulunması emredilmiştir.41 

5 Zilhicce 951/17 Şubat 1545 tarihli bir fermanla Osmanlı ülkesinde 
pare voyvodalarının kaldırıldığı ilan edilmiş, gerekçe olarak pare voyvo-
dalarının il üzerine çıkıp reayaya zulm ve teaddide bulunmaları gösteril-
miştir. Bu sırada aynı gerekçe ile kadı ve naiplerin de padişah fermanı 
olmaksızın il üzerine çıkmaları yasaklanmıştır. Ferman, Kiğı Sancak Be-
yi ile birlikte bütün sancak beylerine gönderilmiştir. Burada adı geçen 
pare voyvodaları, sonradan sadece voyvoda unvanı ile tanınmış olup ma-
halli olarak mali ve idari işlerle ilgilenen görevlilerdir. 1545 yılında bu 
görevler kaldırılmasına karşılık, daha sonra yeniden ihdas edilmiştir.42 

Kanuni Sultan Süleyman’ın 1548 tarihli İran seferi sırasında Erzu-
rum Beylerbeyiliği’nin toprakları büyük zararlar görmüştür. Bu sırada 
Kars bölgesi ile Pasin, Hınıs, Kiğı, Tercan, Bayburd ve Erzincan dolayla-
rı, İran kuvvetleri tarafından önemli derecede tahrip ve yağma edilmiştir. 
Şah Tahmasb Erzincan’a varınca, kendisine meyli olan halk etrafına top-
lanmış, kuvvetleri arttıkça gururları artan bu topluluk etrafı çevredeki 
meskun mahallere zarar vermeye başlamışlardır. Bunlardan korkan 
halk dağlara kaçmış, kaçamayanlar öldürülmüştür. Bu gelişme üzerine 
Diyarbekir tarafında bulunan Ahmed Paşa, yanına birçok sancak beyi ve 
bir miktar yeniçeri verilerek Bingöl Kiğı yoluyla Erzincan tarafına yardı-
ma gönderilmiştir.43 

Evahir-i Şaban 960/2-11 Ağustos 1553 tahririnde, Kiğı mirlivası Te-
mürtaş Bey’di. Kiğı’ya bağlı İstiçrab köyünde bulunan Ağtaş (Kara Ab-
bâs), …. Yurdu, Deliklitaş Yurdu, Baş Yurdu, Hâcı İlyâs Yurdu ve Ağ 
Toprak Yurdu adlı yaylaklar onun tasarrufunda idi. Temürtaş Bey, hu-
dûdu ve sınırı ellerinde olan tapu hüccetinde belirlendiği şekliyle bu yay-
lakları daha önce Havâs-ı Hümâyûn Emîni Süleymân Çelebi’den tapu ile 
almıştı. Âdet ve kânûn üzere yaylakların resmini vermekteydi.44 Bir baş-
ka tahrir kaydına göre, Kiğı Sancak Beyi Hayreddin, Musul Sancağının 
965/1558 tarihli tahririni yapmak üzere o sırada defter emini olarak gö-
revlendirilmişti.45 

Tarihsiz ve II. Selim (30 Eylül 1566-15 Aralık 1574) tuğralı tahrir ic-
mâl defterine göre, icmal kaydının yapılışından bir süre önceye kadar, 
Kîğı Beyi Menteşeli Muhammed Bey idi. Tahrir tutulduğu sırada, Mu-
                                                           
41 Topkapı Sarayı Arşivi H. 951-952 Tarihli ve E-12321 Numaralı Mühimme Defteri, s. 150, 
hüküm. 192. 
42 Topkapı Sarayı Arşivi H. 951-952 Tarihli ve E-12321 Numaralı Mühimme Defteri, s. 196, 
197, hüküm. 257. 
43 Dündar Aydın, Erzurum Beylerbeyiliği, s. 67, 107, 198. 
44 KKA, TD, nr. 126, vrk. 13b. 
45 Ahmed Akgündüz, Osmanlı Kanunnâmeleri, c. 5, s. 204. 
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hammed Bey’in kardeşi oğulları Ali ve Hasan Kîğı nahiyesinde46; Veli, Ki-
ğı sancağının Anderis nahiyesinde47; Muhammed Bey’in oğlu Mansur’un 
oğlu Muhammed Bey, Gevenli nahiyesinde tımar sahibiydi.48 Bu yıllarda, 
Kiğı Alay Beyi ise, Ali idi. Bu zatın, Kiğı sancağı Şehir nahiyesinde yekûn 
21454 akçelik hassı vardı.49 

1576 yılında Kiğı sancağı Sinan Bey’in tasarrufunda idi.50 Bu yıllarda 
İran şahları, halifeleri aracılığıyla Anadolu halkını Osmanlı Devleti hükû-
meti aleyhine kışkırtmaya devam ediyor, neticesiz asayişsizliğe sebep 
oluyorlardı. Bu siyasetin etkisiyle 1578 yılında, Bozok Türkmen Alevileri 
arasında II. Şah İsmail olduğunu iddia ederek faaliyete geçen bir şahıs, 
hükûmeti oldukça telaşa düşürmüştü. Tahmasb oğlu İsmail olduğunu 
iddia eden bu kişi, Kiğı sancak beyini mağlup edip bu bölgede hüküm-
darlığını ilan etmişti. Ancak bu kişi, daha sonra Erzurum beylerbeyi ta-
rafından yakalanarak Şevval 997 sonunda/Eylül 1589 tarihinde idam 
olunmuştu.51 

987-988/1579-1581 yılları arasında Kiğı Sancağı, halen Göcek (Kü-
çük) nahiyesinde 30562 akçelik mirliva haslarına sahip Ahmed Bey’in 
tasarrufunda idi. Bu kişi, muhtemelen daha önce sancak beyi olan ve 
muhtemelen bölgeyi ele geçiren isyancı tarafından öldürülmüş olan Kiğı 
sancak beyi Sinan Bey’in yerine tayin edilmişti.52 

2) XVII. Yüzyılda Kiğı Sancak Beyleri, Atanma Şartları, 
    Aşiret İsyanları Karşısında Alınan Önlemler 

XVII. yüzyılda Anadolu’yu kasıp kavuran Celali eşkıyasının etkileri, 
Kiğı bölgesinde de hissedilmişti. İdari, sosyal ve iktisadî düzenin bozul-
maya başlaması, yerleşik hayatın da bozulmasına yol açmıştı. Dolayısıy-
                                                           
46 KKA, TD, nr. 359, vrk. 13a. 
47 KKA, TD, nr. 359, vrk. 47a. 
48 KKA, TD, nr. 359, vrk. 25b; Menteşeli Mehmed Bey, 10 Ağustos 1545 tarihinde Çemişge-
zek sancak beyliğine tayin edilmiştir. Muhtemelen bu tarihten sonra Kiğı sancak beyliğine 
atanmıştır (Dündar Aydın, Erzurum Beylerbeyiliği, s. 238). 
49 KKA, TD, nr. 359, vrk. 11b. 
50 Dündar Aydın, Erzurum Beylerbeyiliği, s. 74-75, dipnot 201. 
51 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, c. 3, 2. Kısım, s. 244, Ankara 1983. İran şahla-
rının ve özellikle II. Şah İsmail’in, Anadolu Türkmen aşiretleri üzerinde önemli etkisi vardı. 
Şahlar, halifeleri vasıtasıyla Anadolu ahalisini Şiilik ve İran taraftarlığı etrafında toplamak 
için faaliyetlerde bulunuyorlardı. Bunların gayretleri sonucunda, Anadolu’da bilhassa ko-
nargöçer halk arasında Batınî fikirler bir hayli yayılmıştı. II. Şah İsmail’in ölümünden sonra 
İran’da ve Anadolu’da sahte Şah İsmailler çıkmıştı. Maraş ve Orta Anadolu Türkmenlerine 
yönelik yoğun Şiîleştirme faaliyetinin bir sonucu olarak II. Şah İsmail’in ölümünden sonra, 
Şam-Bayat Türkmenleri arasından bir şahıs II. Şah İsmail iddiasıyla ortaya çıkmış, bir mik-
tar halkı etrafında toplamış, isyan, yağma ve talanla bir süre devleti meşgul etmiştir (Bkz. 
Faruk Söylemez, “Anadolu’da Sahte Şah İsmail İsyanı”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Dergisi, Sayı: 17, Yıl: 2004/2, s. 71-90; Bekir Kütükoğlu, Osmanlı-İran Siyâsî Mü-
nâsebetleri, s. 237-238, İstanbul 1993.) 
52 Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Timar Zeamet (Ruznamçe) Defterleri, (BA, DFE.RZ.), nr. 55, s. 
565-567. 
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la şekavet hareketleri oldukça artmıştı.53 Kiğı sancak beyliği, eşkıyanın 
ahaliye zararının önlenmesi, cezalandırılması, iskânı, sancak mahallinin 
şenlendirilmesi ve ihyası şartı ile verilmeye başlanmıştı. Zira bu sırada 
Kiğı’nın bazı bölgeleri boşalmış ve harap durumda idi. Atanan sancak 
beylerinin bölgeyi imarı beklenmekte idi. Bir süre sonra, bölgenin imarı 
ve şenlendirilmesi şartıyla buradaki padişah hasları kaldırılmış; bu böl-
gede meskûn olup malikane veya yurtluk ve ocaklık sancak beyi olarak 
atanan kimselere tahsis edilmeye başlanmıştı. Ancak sancağı kendisine 
yurtluk veya yurtluk ocaklık olmak üzere atanan beylerin ömür boyu 
kalması veya evladına intikali söz konusu iken, bunların gereğinde gö-
revlerinden alınıp başka yerlere gönderilebildiği görülmekte idi. Herhalde 
bu durum da yüzyılın idarî ve sosyal olumsuzluklarının getirdiği mecbu-
riyetten kaynaklanmıştı. Bu bağlamda, adı ilk tespit edilebilen Ali Bey, 6 
Zilhicce 1015/4 Nisan 1607 tarihinde Kiğı beyi olarak sancağı şenlendir-
mek şartıyla atanmıştı. Mirliva hasları Kiğı ve Küçük nahiyelerinde olan 
Ali Bey, bir süre bölgenin imarı için çalıştıktan sonra, görevi Mehmed 
Bey’e tevcih olunmuştu. Ali Bey ise, adamlarıyla birlikte orduya katılmak 
için batıya doğru yola çıkmıştı. Ancak Kayseri yakınlarında Karatay Hanı 
yakınlarında iken, o civardan geçenlerin yolunu kesen, mallarını yağma-
layıp gasp eden, ahaliyi katleden Mehmed adlı şakinin adamlarıyla kar-
şılaşmışlardı. Onları ve o civarda aynı şekilde hareket eden şakilerin bir 
kısmını öldürüp, bir kısmını da yakalayıp Kayseri’ye getirerek önemli bir 
iş başarmış, savaşlarda da yararlılığı görülmüştü. 

Bu arada Kiğı sancağının durumu iyi gitmiyordu. Livada bir meslek 
ve ziraat eseri yoktu, boşalmış ve harap durumda idi. Bu sebeple ve hiz-
metlerine binaen, sancağı şenlendirmek ve ihya etmek şartıyla yurtluk 
ve ocaklık olmak üzere, sancak yeniden Ali Bey’e yeniden tevcih edildi.54 

Kaydedildiği gibi bu yıllarda celali eşkıyası Anadolu’yu kasıp kavur-
maya başlamıştı. 5 Safer 1025 tarihli bir Kiğı tımar kaydında tımar sahi-
bi Mehmed’in yarar kişi olarak celali seferinde ve Kara Said muharebe-
sinde hizmeti geçmiş ve yoldaşlıkta bulunmuştu.55 

Evahir-i Rebiülahir 1017/3-12 Ağustos 1608 tarihli bir Kiğı Sancağı 
tımar kaydında Kalenderoğlu, Kara Said ve Tavil56 eşkıyasının yenilgiye 
                                                           
53 Bkz. Mustafa Akdağ, Türk Halkının Dirlik ve Düzenlik Kavgası, “Celalî İsyanları”, İstanbul 
1995. 
54 BA, MAD., nr. 32, s. 244, 245. 
55 BA, DFE.RZ., nr. 365, s. 164, 165. 
56 Kaydedilen üç kişi, 17. yüzyılda celali ayaklanmasının öncülerindendi. Kendileri aslen is-
yancı askerlerdi. Cağalazade Sinan Paşa’nın Haçova savaşına gelemeyen ve savaş alanından 
kaçan timar sahiplerini ordudan çıkarmasıyla, işsiz ve gelirsiz kalan kişiler dağlarda şakiliğe 
başlamışlardı. Olumsuz gelişmelerin önünün alınamaması, İranlıların siyasi ve dini olarak 
bunları Osmanlı Devleti’ne karşı kışkırtması meseleyi daha başka bir boyuta çekti. Anado-
lu’da büyük dini ve siyasi ihtilallere yol açmaya başladı. Bkz. Karen Barkey, Eşkıyalar ve 
Devlet, Osmanlı Tarzı Devlet Merkezileşmesi, Çeviren: Zeynep Altok, s. 210, 1-213, 215, 223, 
İstanbul 2011. 
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uğratılmasında bir tımar sahibinin yararlığı görüldüğü kaydedilmiştir.57 
Tarihsiz bir buyrulduya göre, Şeyhî Mehmed Ağa Kiğı sancağına talip ol-
muş ve buyruldusu çıkarılmıştı. Ancak bu kişinin yukarıda adı geçen ki-
şi olup olmadığına dair bir işaret bulunamamıştır.58 

Bu sıralarda, Kiğı sancağında bulunan ve Kiğı mukataasına dahil 
olan demir madeninin yeniden işletilmesi ile ilgili çalışmalar da artmıştı. 
11 Aralık 1612 tarihli tespitlere göre, on yılı aşkın bir süreden beri Kiğı 
madeni harab ve bîtâb kalmıştı. Ahalisinin ekonomik zayıflığı dolayısıyla 
Kiğı mukataasının herhangi bir geliri söz konusu değildi. Sancak Beyi 
Behram ve Kaza Kadısı Mevlâna Mehmed tarafından arzıhal gönderilmek 
suretiyle Kiğı demir madeninin yeniden ihyası talep edilmişti. Kiğı Alay 
Beyi Mehmed ise, hazineden 60.000 akçe sermaye verilmesi halinde, ilti-
zam usulüyle üç yıllığına düzenli olarak madeni işletebileceğini bildir-
miş, bu isteğe, olumlu cevap verilmişti.59 1642 yılına ait avarız muhase-
besine göre, Kiğı Sancağı mukataası, ber-vech-i ocaklık60 Kiğı Sancak 
Beyi Nazar Bey’in tasarrufunda idi.61 

22 Rebiülahir 1078/11 Ekim 1667 tarihli buyrulduya göre, daha önce Ki-
ğı sancak beyliği yapmış olan İbrahim, kaydedilen tarihte Arapkir sancağına 
tayin edilmişti.62 Bu arada yüzyılın sonuna doğru 1103/1691-1692 yılında 
15660 akçe zeamet ile Kiğı Alay Beyliği de Bahaeddin’in tasarrufunda idi.63 

3) XVIII. Yüzyılda Sancak Beyleri, Eşkıyalık Hareketlerine Karşı 
    Alınan Önlemler 

XVII. yüzyılda artış gösteren eşkıyalık hareketleri, XVII. yüzyılda aşi-
retlerin hareketleri dolayısıyla katlanarak devam etmişti. Yüzyılın başla-
rında Diyarbekir Eyaletinin mali işleriyle ilgilenen Diyarbekir Voyvodalı-
ğına bağlı Milli, Şakakî ve başka bazı topluluklar yerlerini terk ederek 
Erzurum taraflarına gelmişler, burada Yezidi taifesiyle birleşerek Tercan, 
Kiğı, Kuzıcan ve sair sancak reayasına zulüm ve teaddide bulunmuşlar-
dı. Yerlerine dönmeleri emredilmiş, fakat itaat etmeyerek şekavete devam 
                                                           
57 BA, DFE.RZ., nr. 331, s. 368. 
58 Başbakanlık Osmanlı Arşivi, İbnülemin Tevcihat Evrakı (BA, İE.TCT), nr. 534. 
59 Beş nefer tîmâr sipâhisi ma’den-i mezbûr hizmetine seferdâr olmak üzre ve Hazîne-i Di-
yarıbekr’den altmış bin akçe sermâye ber vech-i nakd virilmek üzre hükm yazılmak buyu-
ruldı. Fermân üzerine vech-i meşrûh üzre virile. Fî 17 Şevvâl 1021/11 Aralık 1612 (BA, 
MAD., nr. 4444, s. 178). 
60 Kale muhafızlarının veya şehirlerdeki yerli neferlerin ulufelerine veya tersane masrafları-
na karşılık olmak üzere, tahsis edilen öşür veya örfî hasılat için kullanılan bir deyimdir. Bu 
öşür veya vergi gelirleri, kendisine tahsis edilen hizmet sahibine dirlik olarak kaydedilirdi. 
Buralarda görevli kişiler, genellikle mahallin eski idarecileri veya ileri gelenleri idi (Mehmed 
Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, c. 3, s. 712, 713. 
61 BA, MAD., nr. 5152, s. 1120. Nevzat Sağlam, “5152 Nolu ve H. 1052/M. 1642 Tarihli Ma-
liyeden Müdevver Deftere Göre Kiğı ve Köylerinde İskân ve Nüfus”, s. 346. 
62 BA, İE.TCT, nr. 469. 
63 BA, A.DFE, nr. 192, s. 41. 
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etmişlerdi. 1701 yılında, yerlerine nakli ve cezalandırılmaları için Erzu-
rum Valisi Numan Paşa’ya emir gönderilmişti. Aynı yıl içinde Milli aşireti 
dışında Badıllu ve Zerci aşiretleri de Erzurum taraflarına musallat ol-
muş, bu aşiretlerin yerlerine iskânı emredilmişti.64 

Gerger aşiretlerinden bir kısmı meskûn oldukları yerleri 1704 yılında 
terk ederek Çemişgezek, Pertek ve Sağman kazalarına tabi köylere girip 
ahalisini sürerek kendileri yerleşmişlerdi. Bu cemaatlerin faaliyetlerine as-
len Kiğı sancağında meskûn Şeyh Hasanlı cemaati de karışmıştı. Ancak o 
sırada hangi aşirete tabi olduğunun bilinmediği kaydedilmişti. Kiğı Beyi’-
nin dâhil olduğu bir çalışma ile durdurulmuşlardı. Bunların Rakka’da ve-
ya hangi mahalde meskûnlar ise o bölgede iskânları kararlaştırılmıştı.65 

1704-1705 yıllarında Kiğı Livası, yurtluk ocaklık olarak Süleyman oğ-
lu Veli’nin elinde idi. Bu şahsın, Kiğı nahiyesinde 300.000 akçelik hassı 
vardı. Bu miktardaki hassa bakılır ise, Kîğı sancak beyliği cazip hale ge-
tirilmişti ve kendisinden önemli hizmetler beklenmekte idi. Çünkü bölge-
nin imara ve güvenliğe ihtiyacı vardı.66 Ancak yaklaşık on yıl sonra, san-
cak beyi değişmişti. 17 Ramazan 1126/26 Eylül 1714 tarihinde Kiğı san-
cak beyi İbrahim Bey’di.67 

Bu tarihlerde, Kîğı ve Kuzıcân sancaklarında karışıklık dolayısıyla 
Kuzicân Sancağı beyi Ali, Ekrâd tâifesi tarafından öldürülmüştü. Olayın 
ciddiyeti karşısında yapılan toplantılarda, zikr olunan sancaklar arasın-
da vâki olan anlaşmazlığın tamamıyla makam, mevki ve maddî menfaat 
elde etme düşüncesinden kaynaklandığı ortaya çıkmıştı. Konuya vakıf 
olan kimselerin tespitlerine göre, reâyâ ve yolcular bu sebeple bütünüyle 
emniyetsiz ve huzursuz kalmıştı. Erzurum Vâlisi Vezirim Ali Paşa, ibâ-
dullâhın emniyet ve istirahatları maksadı ile zikr olunan sancakların se-
nevî dört bin guruş mâl ile Erzurum gümrüğüne bağlanmasını talep et-
mişti. Bin yüz yirmi sekiz senesinde (1716) dörder bin guruş mâl ile Er-
zurum gümrüğüne katılmak üzere, 14 Cemaziyelevvel 1128/6 Mayıs 
1716 tarihinde konuyla ilgili emr-i ali hazırlanmıştı.68 

Bundan bir yıl sonra 27 Nisan 1717 yılına ait bir emr-i ali kaydında, 
Erzurum eyaletine bağlı Kiğı sancağının daha önce padişah hatt-ı hüma-
yunu ile ocaklık olarak tahsis edildiği kaydedilmişti. Sonra, senelik 4000 
guruş mal ve 400 kalemiyesi ile hasları, havas-ı hümayuna tahsis edil-
miş ve Erzurum gümrüğüne dahil edilmişti. Ancak voyvoda olanların, 
hasları elde tutmaya ve ahaliyi korumaya güçleri yetmemiş, Ekrâd eşkı-
                                                           
64 BA, MAD., nr. 8458, s. 190; Yusuf Halaçoğlu, XVIII. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğunun 
İskân Siyaseti, s. 46. 
65 Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Cevdet Dahiliye Evrakı (BA, C.DH.), nr. 12675; BA, MAD., 
8458, s. 249; Ayrıca bkz. Yusuf Halaçoğlu, XVIII. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğunun İskân 
Siyaseti, s. 50, dipnot. 317, 318. 
66 BA, MAD., nr. 41, s. 1. 
67 Başbakanlık Osmanlı Arşivi, İbnülemin Askeri Evrakı (BA, İE.AS), nr. 5768. 
68 14 Cemaziyelevvel 1128 tarihli emr-i âlî, KKA, TD., nr. 359, vrk. 8a. 
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yasının halkı dağıtıp perişan etmeleri üzerine, söz konusu hasların tek-
rar ocaklık olarak sancak beylerine verilmesi uygun görülmüştü.69 Aynı 
yılın Nisanında yurtluk ve ocaklık olarak Osman’a verilmişti. Fakat bu 
kişi göreve başlamadan, sancak beyliği bu defa malikâne olarak Seyyid 
Ali ve el-Hâc Veli’ye verilmişti. Bunların da eşkıya ile baş edememesi 
üzerine, fukaraya yardım etmek, miri malına zarar vermemek, teslim ey-
lemek, halkı eşkıyadan korumak ve kollamak; günden güne şen ve aba-
dan etmek şartıyla, sancağın malikâne kaydı kaldırılıp, daha önce aynı 
yerde yurtluk ve ocaklık üzere sancak beyliği yapmış olan Süleyman’a, 
yeniden yurtluk ve ocaklık sancak olarak verilmişti.70 

1718 yılında Milli, Şakakî, Bizigi (Beyzeki), Şarkıyanlı ve Şarkıyan 
Beyzeki toplulukları yaylağa geçmek bahanesiyle bir daha Erzurum eya-
leti taraflarına gelmişlerdi. Burada Hınıs, Tekmân, Pasin, Kiğı ve Tercan 
sancaklarında bulunan ahalinin davarlarını sürmüş, daha başka şeka-
vette bulunmaya başlamışlardı. Erzurum valisine bir daha emir verilerek 
bunların asıl yerlerine iskânı, Erzurum eyaleti yaylaklarına girmelerinin 
önlenmesi, cezalandırılmaları ve konargöçerlikten feragat etmeleri üzere, 
Diyarbekir bölgesine nakledilmişlerdir.71 

Bu arada, İranlılar tarafından yurdu işgal edilen Şirvanlı72 Haşim 
Bey, kabile, aşiret ve halkı ile Anadolu’da Osmanlı arazisine hicret etmiş; 
                                                           
69 15 Cemaziyelevvel 1129/27 Nisan 1717 tarihli emr-i âlî, KKA, TD., nr. 359, vrk. 5b. 
70 Kiğı sâncâğının ahâli reâyâ ve fukrarâsı südde-i saâdete arzıhâl idüb Erzurum Eyâletinde 
vâki Kiğı sâncağı kadîmden ocaklık iken bundan akdem hâsları havâss-ı hümâyûna tashîh ve 
senevî dört bin ğuruş mâl ile Erzurum gümrüğüne zamm olunub lâkin voyvoda olanlar zabt u 
rabta kâdir olmayub Ekrâd eşkıyası reâyâ fukarâsın ğâret ve hasâret ile perâkende itmekle mî-
rîye kesr-i küllî gelmemek üzre dört bin ğuruş mâlın dört taksît ile âsitâne hazînesine edâ ve 
dört yüz ğuruş kalemiyesin virüb beher sene hisâbın görmek üzere bin yüz yigirmi tokuz sene-
si martından dörd bin ğuruşı Erzurum gümrüğünden fürû-nihâde ve sene-i mezbûra Cemâzi-
yelevvelisinde ber vech-i yurtluk ve ocaklık Osmân’a tevcîh ve mahalli tashîh olunmuş iken yi-
ne sene-i mezbûra martında senevî dört bin ğuruş mâl ve kalemiyesin Erzurum gümrüğü 
emînlerine virmek üzre Seyyid Ali Efendi ile el-Hâc Veli’ye mâlikâne virilüb ancak reâyâ-yı mez-
bûra eşkıyâdan emîn olmadıklarından perâkende ve perîşân kadîmî üzre sancâklığı îfâ ve sâbı-
kâ ber vech-i yurtluk ve ocaklık livâ-i mezbûra mutasarrıf olan kıdvetü’l-ümerâi’l-kirâm Süley-
mân dâme izzuhuya fukarâyı sıyânet eylemek şartıyla tevcîh ve mahalli tashîh olunmak bâbın-
da inâyet ve ricâ ve mâl-ı mîrîye kesr gelmemek üzre kadîmî üzre sene be sene mâl-ı mîrîsini 
cânib-i mîrîye teslîm ve fukarâ-yı raiyyeti zuhûr iden eşkıyâdan muhâfaza ve sıyânet ve yev-
men fe yevmen şen ve abâdân itmek şartıyla mâlikâne kaydı ref ve terkîn ve ber vech-i yurtluk 
ve ocâklık mezbûra Süleymân’a mâl ve kalemiyesini beher sene Erzurum gümrüği emînlerine 
edâ ve teslîm ve temessük almak ve zuhûr iden eşkıyâyı def u ref ve fukarâ-yı raiyeti sıyânet 
eylemek şartıyla tevcîh olunmak içün iftihâru’l-ümerâ ve’l-ekâbir Bâş Defterdâr Muhammed 
dâme uluvvehu ilâm itmeğin, ilâmı mûcebince defter-i icmâlı getürdüb vech-i meşrûh mâlikâ-
ne kaydı ref ve terkîn ve Kîğı sancâğı mezbûr Süleymân’a yurt. 15 Cemaziyelevvel 1129 (27 Ni-
san 1717) tarihli emr-i âlî, KKA, TD., nr. 359, vrk. 5b. 
71 BA, MAD., nr. 8458, s. 193; Ayrıca bkz. Yusuf Halaçoğlu, XVIII. Yüzyılda Osmanlı İmpara-
torluğunun İskân Siyaseti, s. 85, 135. 
72 Şirvan tarafları, bu tarihlerde İran kuvvetlerinin baskısı altında idi. Bu sebeple Şirvan ve 
havalisindeki Sünni halk müteaddit defalar Osmanlı hükûmetine müracaat ederek İranlılar 
tarafından camilerinin ahıra çevrilmesinden, kitaplarının yakılıp ulemanın katledilmesinden 
şikayet ederek bu durumdan kurtarılmalarını istemişlerdi. İran’a karşı mücadele eden Hacı 
Davud Han’ın Şirvan Hanı olarak tanınması için Eylül 1722 tarihinde talepte bulunmuşlar-
dı. Osmanlı idaresi de bu talebi kabul etmişti. Bundan sonraki yıllarda Şirvan’da Rusların 
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Engürüs seferleri çıkınca aşiretine mensup olan bir miktar halkı ile bir-
likte Adakale muhasarasına ve memuren orduya katılmıştı. 

Hisarcık Muharebesi, Belgrad kalesinin fethi ve daha başka seferlerde 
yarlılıkları görülen Haşim Bey’e Kiğı Sancağı yurtluk ocaklık sancak ola-
rak verilmek istenmişti. Ne var ki, Kiğı sancağı Seyyid Ali Efendi ve el-
Hâc Veli’ye73 malikane sancaklık olarak verilmişti. Bu kişiler de ahaliyi 
eşkıya tasallutundan koruyamadıklarından, sancak idaresi yeniden 
yurtluk ocaklık sancak olarak Süleyman’a verilmişti.74 

Bu tarihlerde, alay beyliği tevcihleri de dikkati çekmiştir. 15 Ramazan 
1133/10 Temmuz 1721 tarihli buyruldu ile Kiğı’nın Anderis nahiyesinde 
dört bin akçe timara sahip İsmail’e alay beyliği verilmiştir.75 Rebiülevvel 
1138/Kasım-Aralık 1725 tarihinde İsmail halen alay beyi idi.76 Ancak h. 
1142-1145/1729-1732 yılları arasında, alay beyliği Süleyman’ın tasar-
rufunda idi.77 

28 Muharrem 1136/28 Ekim 1723 tarihli bir emr-i âli kaydına göre, 
doğudaki savaş dolayısıyla bu sırada aşiretlerin çıkardığı talan ve yağma 
problemleri, güvenliği büsbütün tehlikeye atmıştı. Kiğı Sancağı zaimleri 
ve tımar sahipleri, çöl tarafından gelip Erzurum eyaleti tarafında yayla-
mak üzere Karar, Göynük, Çapakçûr ve Disimli eşkıyasıyla işbirliği ya-
parak ahaliye zarar veren şakilerin saldırılarına karşı reâyayı korumak 
için Tiflis seferine katılmaktan affolunmalarını, Kiğı Sancağında kalma-
larını talep etmişlerdi. Sefere memur İbrahim Paşa’nın takdîmi, divânın 
kabulü ve reayayı gereği gibi korumaları şartı ile zaimler ve tımar sahip-
lerinin istekleri kabul edilmişti.78 
                                                                                                                                        
da dahil olduğu şiddetli bir mücadele başlamıştı (İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, 
c. 4, 1. Bölüm, s. 176, 187, 188, 195, 196, Ankara 1983). 
73 [1129] tarihli sancak tevcihi kaydı, KKA, TD., nr. 359, vrk. 6a. 
74 15 Cemaziyelevvel 1129/27 Nisan 1717 tarihli emr-i âlî, KKA, TD., nr. 359, vrk. 5b. 
75 BA, İE.TCT., nr. 2021. 
76 Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Sadaret, Nişan ve Tahvil Kalemi Evrakı (BA, A.NŞT), nr. 
1363, s. 17, 18. 
77 BA, A.NŞT, nr. 1363, s. 26, 28. 
78 Kığı sancağının zuamâ ve erbâb-ı timarı arzıhal idüp, Ulus-ı Ekrâdı Çöl tarafından gelüb 
Erzurum havâlisinde yaylamak ve meks itmek üzere Karar, Göynük, Çapâkçûr ve Disimli 
eşkıyalarıyla müttefik ve reâyâ fukarasına îsâl-ı mazarrat ve devâb ve mevâşilerin nehb ü 
ğâret idüb teaddîlerinden perîşân olacakları nümâyân olmağla reâyâyı gereği gibi hıfz u hı-
râset itmek içün bunlar [zuemâ ve erbâb-ı tîmârın] me’mûr oldukları Tiflis cânibi seferinden 
afv olunmak üzere Erzurum Valisi tarafından yedlerine verilen buyuruldılar mûcebince reâ-
yâ fukarâsını eşkıyâ-yı mezkûrunun teâddilerinden hıfz u hırâset itmeğin bezl-i makdûr 
idüb ancak Erzurum Eyâleti’nde vâki elviyenin züemâ ve erbâb-ı tımârı Tiflis cânibinde vâki 
sefer-i hümâyûnda mevcûd olub Kiğı sancağının zuema ve erbâb-ı tımârı gelmedi deyü as-
hâb-ı ağrâzdan zeamet ve tımârlarına dahl ve taarruz olmak lazım gelürse reâyâyı eşkıyânın 
teaddilerinden hıfz u hırâset itmek içün vâlisi tarafından virilen buyuruldılarıyla zeâmet ve 
timârlarının oldığı Kiğı sancâğında kaldıkları Defterhâne-i âmireden derkenâr ve ze’âmet ve 
tîmârlarına zarar gelmemek üzere şerh virilmek bâbında inâyet ricâ itmeleriyle sâbıkâ Ser-
asker Vezîr İbrâhîm Paşa bunlar mahal-i mezbûrı muhâfaza itmek şartıyla eyâlet askeriyle 
bulunmakdan men içün yedlerine buyurıldı virmekle … temâm olub ve bu hizmeti memûr 
oldukları üzere eda idince muğâyir buyuruldı ile bir vechile zeâmet ve tımarlarına müdâhale 
ve teaddî itdürülmeye ve müdâhale olunmamak üzere iktiza itdikde bu vech üzre derkenâ 
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21-30 Temmuz 1726 tarihli fermana göre, aslen Kiğı kasası reâyasın-
dan Şeyh Hasanlı ve Disimli aşiretinden eşkıya taifesi, eskiden meskûn 
oldukları yerlerden kalkıp Diyarbekir’e bağlı Çarşancak kazası reayasını 
zorla yerlerinden çıkarmışlar, ellerinde bulunan arazi ve emlakini zapt 
etmişlerdi. Bu arazinin öşür ve resimlerini, miri hakkını vermedikleri gi-
bi, ahalinin emvâl ve emlakini ele geçirmeyi adet haline getirmişlerdi. 
Haklarından gelinmesi için birkaç defa üzerlerine gidilmiş, itaat altına 
alınamamışlardı. Zaman geçtikçe zulümlerini artırmışlardı. İran seferi 
zuhur edince, Hüseyin Kulı adlı şakinin öncülüğünde İran’a yardım et-
meye yeltenmişlerdi.79 Acem malı ve esirleri sizde ne gezer diye Şatak na-
hiyesi köylerinde evleri basarak mülkün harabına sebep olmuşlar, ahali-
nin eşyalarını zorla ele geçirip, esirlerini alıp İran tarafına teslim etmiş-
lerdi. Bunun benzeri haddi aşan fesat ve şekavetleri tekrar etmekte idi. 
Nihayet bunların Rakka’ya nakli ve iskânları80 gündeme gelmişti. Bunun 
için Maraş Mütesellimi Ömer görevlendirilmişti. Onun yanına Diyarbe-
kir, Palu, Kuzıcan ve Arapkir mütesellimleri; Çarşancaklı Osman, Kuru-
çaylı Şehsüvar-zade Muhammed, Küçük Ali Bey oğlu Hasan, Kemahlı 
Sağır oğlu Halil ve kardeşi oğulları; mükemmel ve tertipli kapı halkı ve 
adamlarıyla beraber gelmeleri şartıyla Kiğı, Çarşancak ve Malatya voyvo-
daları tayin olunmuştu. Sadrazam ağalarından el-Hâc İbrahim işin orga-
nizasyonu için mübâşir olarak gönderilmişti. Bu arada Çemişgezek Kadı-
sı Halil, Pertek Nâibi Seyyid Ahmed, Sağman Naibi Hacı Ömer, Mazgird 
Nâibi Muharrem ve bu bölgelerin ahalileri mektuplar ve mahzarlar gön-
dererek adı geçen eşkıyadan şikâyetçi olmuştu. Huzursuzluğu gidermek-
le görevlendirilen Maraş Mütesellimi Ömer, Malatya tarafından 2000 as-
ker ile Çarşancak kazasına girdikten sonra, Çarşancaklı Osman 1000, 
Şehsuvar oğlu Muhammed ve bu işle görevlendirilen diğer beylerin bir 
miktar adamı ile yardıma gelmeleri emredilmişti. Eşkıyanın üzerine gidil-
meden önce birkaç defa itaatleri için adam gönderilmişti. İtaatleri ve is-
kan mahallerine dönmeleri emredilmişti. Fakat eşkıya itaat etmemiş, 
gönderilen kişileri katlederek isyana devam etmişlerdi. Üzerlerine gönde-
rilen az miktardaki askeri kuvvete karşı başarılı olmuşlar ve onların at-
larını ve eşyasını ele geçirmişlerdi. Bir iki sene böylece devam etmeleri 
üzerine, itaat etmeyenlerinin üzerlerine gidilerek teslim alınmaları, ailesi 
efradıyla Rakka’ya gönderilmeleri; itaat edip iskan mahallerine gitmeye 
                                                                                                                                        
olunmak içün Defter-hâne-i âmire’de şerh virilmek üzre bâ emr-i âlî kayd olundı. 28 Muhar-
rem 1136 (Bkz. KKA, TD., nr. 359, vrk. 1b). 
79 Bu tarihlerde Osmanlı Devleti, İran ile savaş halinde idi (Bkz. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, 
Osmanlı Tarihi, c. 4, 1. Bölüm, s. 195 vd). 
80 Rakka Eyaleti, eskiden beri Anadolu’da huzursuzluk çıkaran aşiretlerin gönderildiği 
önemli iskân mahallerinden biri idi. Önceleri buraya sadece Beğdili oymakları yerleştirilmiş 
iken, güneyden gelen Arap aşiretlerinin yayılmalarına karşı durabilmek için buraya başka 
boylar da yerleştirilmeye başlandı (BA, MAD., 534, s. 11 ve BA, TD., ts. 835, s. 6; Cengiz Or-
honlu, Aşiretlerin İskânı, s. 58). 
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razı edinceye kadar kendileriyle savaşılarak zararlarının ortadan kaldırıl-
ması yönünde ferman çıkarılmıştı.81 

1727 tarihli önemli bir hükme bakılırsa, Erzurum Kâdısı Mevlânâ İl-
hâmî-zâde Ahmed, Dersaâdet’e mektûp gönderip Erzurum Eyâletinde 
bağlı Kiğı kazasında sâkin Ekrâd tâifesinden Şâdili aşîretinin bâşbûğları 
ile eşkıya lideri olan Yazıcıoğlu İbrâhîm, oğlu İsmâîl, Hasan, kardeşi 
oğulları Osmân, Süleymân ve diğer kardeşinin oğulları Ömer, Bekir, Do-
ğan, Mehmed, Ali; … oğlu Mustafa ve Mehmed nâm kimseler, uzun süre-
den beri o havâlide olan şakilerin, yol kesenlerin sığınağı, ilham kaynağı 
olmak üzere fesât ve eşkıyalık yapmakta idiler. Aynı şekilde hareket eden 
Disimli Ekrâdı’nın da gücü, karar kaynağı ve dayanağıydılar. Bir sene 
önce bu taifenin zararının ortadan kaldırılması için önceki Bâyburd Ser-
askeri Vezîr Abdullah Paşa üzerlerine varmıştı. Bu sırada, itâata yaklaş-
mışlar iken, Yazıcıoğlu ve adamları, taşkınlıklarında sebât ederek savaşa 
girişmişlerdi. Bu yolda pek çok insanın şehâdetlerine sebep olmuşlardı. 
Ayrıca, İrân seferi vukû bulunca, Erzincan civarında bulunan Hasence 
dağı derbendinde yerleşik bir miktar Ekrâd eşkıyâsıyla ittifâk ederek bu 
derbentten gelip geçen yolcuların mallarını gasp ve birçoğunu da katl et-
tirmişlerdi. Bunun dışında Kiğı Sancağı’nda Köşmir, Hariclü ve başka 
yerlerinden gelip geçen asâkir-i İslâm ve sair yolcuların mallarını yağma-
layıp, kendilerini öldürmüşlerdi. Bunların benzeri daha başka taşkınlık-
ları ve şakilikleri de olmuştu. Mesela, adı geçen Yazıcıoğlu İbrâhîm, Ab-
dullah adlı sade bir kişinin on beş kişilik aile efradının bulunduğu evini 
basıp ateşe vermiş ve zalimce yanmalarına sebep olmuştu. Kendi ailesin-
den ve eli altında olanlardan bir kısmını da haksız yere öldürmüştü. De-
falarca üzerine gidilmiş, bir sonuç alınamamıştı. Bir türlü ele geçirileme-
miş ve isyan ve şakiliğe devam etmişti. Kiğı mukataasına bağlı halkı il-
zam etmek suretiyle kaza sâkinlerini itâatten çıkarmıştı. O sıra İrân sefe-
rinin başlamasından beri Erzurum eyaletinin fermân ile talebi olan ver-
gilerini takîp ederek Erzurum Mahkemesinden verilen muhassıl tevzî 
defteri gereğince hisselerine isâbet iden tekâliften ekserini reâyâdan tah-
sîl etmişti. Kendisi men edilip, tahsil ettiği gelirleri mahalline gönderip ve 
teslim etmesi için adamlar gönderildiğinde, para kalmadı diye cevâp veri-
yordu. Kendisine varan mübâşirleri de envai kötülük yaptıktan sonra ge-
ri göndermişti. Bu haliyle bölgedeki önemli işlerin bütünüyle yürütüle-
memesine yol açtığı aşikârdı. Nihayet kaza ileri gelenleri bu hali sona er-
dirmek için görüşmeler yaptılar. Mahallin ileri gelenlerinden Veli, eski 
alay beyi İsmâîl, müsellem Ömer, mevcut alay beyi Veli, zaimler ve tımâr 
sahiplerinden bir topluluk eyalet merkezi Erzurum’a gelerek şikayette 
bulunmuşlardı. Kaza ileri gelenleri dört beş seneden beri menzil imdâdi-
yesinden zimmetlerinde kalan akçeyi toplamak için ittifak ile anlaşıp, 
                                                           
81 Başbakanlık Osmanlı Arşivi, İbnülemin Dahiliye Evrakı (BA, İE.DH), nr. 2993. 
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mahallerine göre tevzî etmişlerdi. Ancak tahsîl için gidildiğinde eşkıya 
taifesi karşı koymuşlardı. Niçin siz bu işi yaparsınız diye kendilerine tâbi 
Ekrâdı haneleriyle birlikte Disimli taifesinin bulunduğu mahalle göçürüp 
saklamışlardı. Sonra Erzurum ayânı bize zulüm etmektedir iddiasını ileri 
sürmek suretiyle kendi zulümlerini saklamaya çalışmışlardı. Başka ka-
dıdan arz ve mahzarlar temin edip ilgili mahallere göndermişlerdi. Ancak 
Yazıcıoğlu ve taraftarlarının ileri sürmüş oldukları şeyler bahâneden iba-
retti. Nihayet kendisinin ve yandaşlarının mutasarrıf oldukları zeâmet ve 
tımarları, iki bin ğuruş mâl ile havâs-ı hümâyûna çevrilmiş ve Erzurum 
gümrüğüne katılmıştı. Daha sonra kendisine tabi olanlarla beraber Er-
zurum’a getirilerek muhakeme edilmeleri ve cezalandırılmaları için 23 
Şevvâl 1139/13 Haziran 1727 tarihli emr-i âlî gönderilmişti.82 

Nisan-Mayıs 1732 tarihinde, yekûn 300.970 akçelik Kiğı sancak bey-
liği hasları, yurtluk ve ocaklık olarak Mirza Ali Bey’e tevcih olunmuştu.83 
Bu sırada, daha önce iptal edilmiş olan Yazıcıoğlu İsmail’in zeametinin 
iadesi gündeme gelmişti. Bu talep, o sırada sancak beyi Süleyman ve di-
ğer ehl-i örf ve ahali tarafından da onaylanmıştı. Kiğı Sancağı ahalisi, 
saltanat merkezine konuyla ilgili arzıhâl sunmuşlardı. Buna göre, Livaya 
bağlı Hubûs köyü ve başka yerlerde bulunan toplam yirmi bin sekiz yüz 
akçelik zeâmet, Yazıcıoğlu İbrâhim’in oğlu İsmâîl’in üzerinde idi. Lakin 
aslı olmayan bazı olaylar ona isnât edilerek söz konusu zeâmet, diğer on 
iki aded zeâmet ve tîmâr ile birlikte 1139/1727 senesinde havass-ı hü-
mâyuna dahil edilmişti. Bunların tamamı iki bin ğuruş mâl ile mîrî mu-
kâtaa adına Erzurum gümrüğüne ilhâk olunmuştu. Lakin zikr olunan 
zeâmet köyleri Disimlü ve Şeyh Hasanlu eşkıyâsının hareket alanında 
idi. Harâp ve yıkık durumda idiler. Mîrîye bir akçe ve bir habbe yararları 
yoktu. Buna binaen köylüler, söz konusu zeametlerin eskiden olduğu gi-
bi adı geçen İsmâîl’e zeâmet olarak tevcîh olunması yönünde inayet ve ri-
câda bulunmuşlardı. Çünkü bu zeâmet köyleri, çürük, hâsılsız, harâp ve 
yıkık olduğundan bu tarihe gelinceye kadar mîrîye bir akçe ve bir habbe 
verilmemişti. Zeâmetin İsmâîl’e tevcîhinin ahaliye yararlı olacağı, Kiğı 
Sancağı mutasarrıfı Süleymân, Kâdısı İbrâhîm ve Alay Beyi İsmâîl tara-
fından da ilâm olunmuştu. İlâm üzere, harâp, boş ve başkasına bir akçe 
yararı olmayan bu köyler, mamûr, şen ve abâdan edilip civardaki eşkıyâ-
dan korunup kollanması şartıyla havâss-ı hümâyûndan ayrılıp eskiden 
olduğu gibi adı geçen İsmâîl’e zeâmet olarak verilmiştir. Ahmed et-Tevkîî 
el-Vezîr’e hitâben 28 Safer 1145/20 Ağustos 1732 tarihinde emr-i âli sa-
                                                           
82 23 Şevvâl 1139 tarihli emr-i âlî, KKA, TD., nr. 359, vrk. 9a-b; Başbakanlık Osmanlı Arşi-
vi, Bâb-ı Asafî Dîvân-ı Hümâyûn Sicilleri Erzurum Ahkâm Defteri, (BA, A. DVNS.AHK.ER), nr. 
3, s. 192, 93, hüküm. 1. 
83 Hâssâ-i Livâ-i Kîğı be-nâm Mîrza Ali Beg mîrlivâ-i Kîğı, yekûn 300970. Yurtluk ve ocaklık 
üzere tevcîh olunmak içün mahallin tashîh eyleyesin deyu bu hakîre hitâben vârid olan 
emr-i âlî mûcebince tashîh olundu. Fî Zilkade 1144 (Nisan-Mayıs 1732). Hurrirehu el-Fakîr 
Ahmed el-Vezîr et-Tevkîî (Bkz. KKA, TD., nr. 359, vrk. 8a). 
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dır olmuştur. Bu ifadelerden anlaşılacağı üzere, Yazıcıoğlu İbrahim’in ele 
geçirilmesi ve muhakemesi sırasında bazı haksızlıklara da yol açılmış; ne 
var ki, bu tür uygulamaların, ileri gelenlerin uyarısı üzerine düzeltilmesi 
yoluna gidilmiştir.84 

28 Safer Sene 1145/20 Ağustos 1732 tarihli kayda göre, Kiğı eski 
alay beyi Cafer, bu sırada Kîğı bölgesinde, yekûn 20800 akçe timara sa-
hipti. Aynı dönemde, sancağın kethüdası Turhan beydi. Bu kişinin Şehir 
nahiyesinde yekûn 20.975 akçelik zeameti vardı.85 Veli adlı kişi ise, ti-
mar sahibi olmakla beraber, yol kesen ve hırsızlık yapan eşkıyadan idi. 
Bu sebeple Kiğı Kadısı Mevlana İbrahim’in talebiyle ve 7 Ra 1145/28 
Ağustos 1732 tarihinde timarı elinden alınmıştı.86 

17 Temmuz 1742 tarihli emr-i ali kaydına göre Kiğı sancak beyliği, 
1144/1732 senesinde yurtluk ocaklık olarak Süleyman Bey’e verilmişti. 
1151/1738-1739 yılında bu şahsın vefatı üzerine oğlu Veli ve daha son-
ra başkaları sancak beyi tayin edilmişti. Buna göre, zayıf ve güçsüz kim-
seleri ve bütün memleket ahâlisini, eşkıyânın saldırısından korumak ve 
yıllık vergi gelirlerini Erzurum gümrüğü emînlerine vermek şartıyla livâ-
nın mâlikâne sancaklık kaydı kaldırılmış; yurtluk ve ocaklık olarak bin 
yüz kırk dört senesinde Süleymân Bey’e tevcîh olunmuştu. Süleymân 
Bey 1151/1738-1739 senesinde vefat etmişti. Ölümünü takiben, Hazîne-
i Âmire’ye iki [bin] ğurûş muaccele teslîm eylemek şartıyla ve yurtluk ve 
ocaklık olmak üzere, sancak beyliği Süleyman Bey’in oğlu Velî Bey’e ve 
tevcîh olundu. Veli Bey, görevi karşılığında, sancağın senevî dört bîn ğu-
ruş mâl ve kalemiyesini Erzurum gümrüğü emînlerine vermeyi kabul et-
mişti. Tevcîhi mukâbilinde iki bin ğuruş muacceleyi hazîneye teslim ey-
lemişti. 17 Temmuz 1742 tarihinde, Velî Bey hala sancak beyi idi. An-
cak, sancağın yurtluk ve ocaklık olarak Hâşim Bey’e tevcîhi gündeme 
gelmişti. Bunun için gerekli ilam ve femân-ı âlî sâdır olmuş, ilgili mahal-
le de gönderilmişti. Haşim Bey ve aşireti, dîn ve mezhebinin muhâfazası 
için memleketini terke ve Osmanlı devletine sığınmaya mecbur edilmiş; 
merhamet ve yardıma muhtaç olmuştu. Kendisi ve bağlı olanların ordu-
ya yardım ve desteklerine binaen, daha önce Alacahan’a yerleştirilmeleri 
söz konusu olmuştu. Ancak buraya başka muhâcirler iskân edilmişti.87 
Bu sırada Alacahân ağalığı, Mustafa Râif’e verilmişti. Haşim Bey’e tevcîh 
olunan Eleşkird Sancâğı da Mahmûd Paşa-zâde’ye tevcîh olunmuştu. 
Haliyle Haşim Bey ve aşâiri, iskânsız kalmışlardı. Münâsip bir mahalde 
                                                           
84 28 Safer 1145 tarihli emr-i âlî, KKA, TD., nr. 359, vrk. 10b, 11a. 
85 KKA, TD., nr. 359, vrk. 11a. 
86 BA, A.NŞT, nr. 1363, s. 28. 
87 Alacahan’ın iskânı ve Haşim Bey ve beraberindekilerin bu mahalle yerleşimi için bkz. Ad-
nan Eskikurt-Nuriye Garipağaoğlu, “İç Anadolu-Doğu Anadolu Bölgeleri Geçişinde Derbent 
Yerleşmelerine Bir Örnek: Alacahan Derbendi”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 
173, s. 185-210, İstanbul 2008. 
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ikamete muhtâçlardı. Bu sebeple Kîğı Sancâğı’nın yurtluk ve ocaklık ola-
rak tevcîhi dikkate alınmayarak eşkıyaya karşı durmak, o havâliyi eşkı-
yanın zararından koruma ve kollamaya ihtimâm göstermek, tembellik ve 
önemsemezlikle bir olumsuzluk ve zarâra yol açmamak şartıyla hâlâ Kiğı 
sancağı beyi olan Veli Bey görevden alınarak yine yurtluk ve ocaklık ola-
rak adı geçen Hâşim Beye verilmişti. Buna göre Haşim Bey ve halkı, aşa-
ğıdaki şartlar altında Devlet-i Aliyye’ye memûr olmuşlardı. Sancağın yıl-
lık vergi geliri olan mâl ve kalemiyesini eskiden olduğu gibi Erzurum 
gümrüğü emînlerine vereceklerdi. Bu durumun mîriye bir zararı yoktu. 
Fermân-ı âlî mûcebince, kendisi, ölümünden sonra evlâdı ve evlâdının 
evlâdı, sancak gelirine mutasarrıf olacaktı. Miriye ödeyecekleri yıllık dört 
bîn guruş gelir ve kalemiyesini her sene Erzurum gümrüğü eminlerine 
vereceklerdi. Kendisiyle birlikte gelen bin nefer askeriyle sancâğı dahilin-
de ikâmet edeceklerdi. Gereği halinde ulûfe ve bahşîşleri mîrî tarafından 
ödenecekti.88 

27 Mart-5 Nisan 1743 tarihli bir ahkâm kaydına göre, livada mevcut 
zeamet sahiplerine mirimiran, mirliva ve sairlerinin müdahalesinin men-
edilmesi yönünde Erzurum valisi, Kiğı Sancağı Beyi Haşim ve Kiğı kadı-
sına hüküm gönderilmişti. Anlaşılacağı üzere Haşim Bey’in sancak beyli-
ği devam etmekte idi. Ancak bu sırada zeamet sahiplerinin dirliklerine 
bazı müdahaleler olmakta idi.89 

Bu tarihten yaklaşık iki yıl sonra, saltanat merkezine arzıhal gönde-
ren Kiğı ahalisi, kaza sakinlerinden ve timar sahiplerinden Veli Bey, Ah-
med Bey, Laloğlu İsmail ve Yazıcıoğlu adlarıyla bilinen kimselerin kendi 
hallerinde durmayıp, sancağın idari ve mali işlerine karıştıklarına dair 
şikayette bulunmuşlardı. Söz konusu taife, 1737-1738 yılından beri, 
kendilerine terettüp eden kaza tekâlif defterine onar, on beşer kese akçe 
ekleyip cebren tahsil etmek suretiyle zulm ediyorlardı. İstedikleri parayı 
ödemeyenlerin hanelerini yakıp, ailelerine saldırıp, bakire kızlarını ken-
dilerine rüşvet olarak vermeye zorluyorlardı. Karşı çıkanların ırzlarını te-
lef ve mallarını gasb etmekte idiler. Buna benzer daha başka nihayetsiz 
mezalim ve zulümler yapılmakta idi. Bu sebeple iki yüzü aşkın kişi evla-
dını, ailesini ve yurdunu terk etmiş; perişan ve dağınık bir halde çaresizli-
ğe düşmüşlerdi. İşte bundan dolayı ahali, fukaraya merhameten şakilerin 
şer ve zararlarının giderilmesi, zulmen tahsil edilen mallarının kendilerine 
iadesi, yakılan binalarının yeniden yapılmasını talep etmişlerdi. Talepleri 
haklı görülerek 26 Aralık 1744-4 Ocak 1745 tarihleri arasında söz konusu 
isteğin yerine getirilmesi için mahalli idareye emir gönderilmişti. 

Kişi adları ve tarihten anlaşılacağı üzere, söz konusu tarihlerde Kiğı 
sancağı önce Veli Bey’in tasarrufunda idi. Haşim Bey’in sancak beyliğine 
                                                           
88 14 Cemaziyelevvel 1155 tarihli emr-i âlî, KKA, TD., nr. 359, vrk. 6a-b. 
89 BA, A.DVNS.AHK.ER., nr. 1, s. 23, hüküm. 33. 
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tayininden sonra, Kiğı ahalisi, Veli adı ile kaydedilen ve onunla birlikte 
hareket eden bazı şakilerin şiddetli zulümlerinden şikayetçi olmaya baş-
lamıştı. Adı geçen Veli adlı şakinin, sancak beyliğinden alınan kişi, son-
raki yıllarda alay beyi olan Veli veya üçüncü bir şahıs olup olmadığı belli 
değildir. Bazı idare ve asayiş problemlerinin önünü alamamış olması do-
layısıyla Veli Bey görevden alınmış olabilir. Haşim Bey’in gelişi, belki 
onun görevden alınmasını hızlandırmıştır. Veli Bey’in sancak beyliğinden 
alınmış olması da bazı asayiş problemlerine yol açmış olabilir. Ancak 
onun sancak beyliğinden alınışının esas sebebi, Haşim Bey ve taifesine 
bir ikamet mahalli bulmak, onun askeri desteğini sağlamaktı.90 

Bu arada, XVIII. yüzyılda kendisinden bahsettiren topluluklardan biri 
de Şeyh Hasanlı aşireti idi. 9-19 Ocak 1752 tarihli bir fermana göre, Kiğı 
bölgesinde meskûn Şeyh Hasanlı ve Disimli aşiretleri, öteden beri isyan 
üzere idiler. Bu sene içinde isyan ve tuğyanları haddi aşmıştı. Çevrede 
bulunan Pertek, Mazgird, Sağman, Çarsancak ve Çemişgezek kazaları-
nın ulema, suleha, eimme, huteba ve sair ahalisi, kaza mahkemelerine 
şikayetçi olmuşlardı. Söz konusu aşiretler, halkın mallarını ve erzakını 
alenen gasp ettikleri gibi, altmış kadar adam öldürmüşlerdi. Yaklaşık 
otuz köyün ahalisi, bu yüzden etrafa dağılmış ve köyler bütünüyle harap 
olmuşlardı. Eşkıya, kasaba ileri gelenlerinin de varlıklarını gasp etmekte 
idiler. Keban madenine nakledilen kömür buradan geçmekte idi. Bu ko-
nuda da zararları fazlaca olmuştu. Ahali, eşkıyanın gasp etmiş oldukları 
malların tahsili, zararlarının giderilmesi konusunda talepte bulunmuş; 
bunun üzerine Kiğı ve sair mahallerin kadılarına hüküm gönderilmişti.91 

Bu yıllarda Yazıcıoğlu eşkıyası hâlâ etkin idi. Mesela, Kiğı’nın Altun 
Hüseyin Köyü sakinlerinden Yazıcıoğlu Hasan Bey, Ahmed Bey, kethü-
dası Şah Hüseyin ve avaneleri, öteden beri şekavetle maruf Şah Hüseyin 
oğlu Allahverdi, kardeşi Şah Budak ve Yusuf, amcası oğlu Hüseyin, İvaz 
ve Bayram adlı şakiler, Divan-ı Hümayun haceganlarından Cizye Muha-
sebecisi el-Hâc Halil ve Hüseyin’in ber vech-i malikane iştiraken tasarru-
funda olan Kızucan mukataasına bağlı köylerin sâkinlerinden üç Erme-
ni’yi 1160/1747-1748 yılında öldürmüşlerdi. Bunların mal ve varlıkları-
na da el koymuşlardı. Mahalline gönderilen emirlerle bu işi yapanların 
gasp ettikleri malların alınarak sahiplerine verilmesi, ahaliye zararlarının 
kesin olarak önlenmesi, haklarında lazım gelen cezanın verilmesi yönün-
de 16-25 Mart 1753 tarihli ferman ile talep edilmişti.92 Adı geçen Ahmed 
Bey, Şah Hüseyin ve adamları, 1171/1757 yılında da bazı kimselerin 
haksız yere 200 koyun, seksen öküz-ineğiyle ile birlikte bütün eşyasını 
gasp etmişlerdi. Aynı şekilde bunların durdurulmaları ve zararlarının de-
                                                           
90 BA, A.DVNS.AHK.ER., nr. 8, s. 92, 93, hüküm. 4. 
91 BA, A.DVNS.AHK.ER., nr. 3, s. 91, hüküm. 3, s. 93, hüküm. 5. 
92 BA, A.DVNS.AHK.ER., nr. 3, s. 141, 142, hüküm. 4. 
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fi için evail-i Şaban 1171/1757-1758 tarihinde emir verilmişti.93 Bundan 
birkaç ay sonra da Veli Ağa’nın Kiğı kazası sakinlerinden Ahmed adlı si-
pahinin timarını elinden alması dolayısıyla 8-17 Haziran 1758 tarihli bir 
ferman ile gereğinin yapılması emredilmişti. Hatırlanacağı üzere Veli 
Ağa, daha önceleri de bu türden haksızlıkları ile gündeme gelmişti.94 5 
Kasım 1764 tarihinde Kiğı sancağının alaybeyi Veli idi.95 8 Ekim 1775 
tarihli bir buyrulduya göre, daha önce yurtluk ocaklık olarak Kiğı San-
cak beyi olan Veli, bu sırada yeniden beyliğe talip olmuş, atadan dedeye 
sancak beyliği yapan bir aileden gelmesi ve daha önce sancak beyi olma-
sı dolayısıyla Kiğı sancak beyliği yeniden kendisine verilmiştir.96 Kiğı 
sancak beyliği, daha sonra muhtemelen 1196/1782 yılında, Mehmed 
Bey’in uhdesine verilmişti.97 H. 1203-1204/1788-1790 yılları arasında 
ise, İsmail Ağa aralıklarla Kiğı sancak beyliğini yürütmüştü.98 

4) XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Sancak Beyleri, Eşkıyanın Çıkardığı 
    Problemler ve Alınan Önlemler 

Kiğı sancağının kaderini belirleme bakımından bu yüzyılın ilk çeyreği, 
Kiğı Sancak Beyi Mehmed Bey’in, sancak üzerinde çok etkili olduğu yıl-
lar olmuştur. Çünkü Kiğı Madeni Mukataası, Kiğı Mukataası ve Kiğı san-
cak beyliği, bu yıllarda çoğunlukla ve aynı zaman diliminde Mehmed 
Bey’in tasarrufunda olmuştur. Mehmed Bey, Kiğı demir madeni işletme-
sinin mültezimi olduğu gibi, sancak beyi ve mukataa sahibi olarak da 
genel düzenden sorumlu olmuştur. Çevre güvenliğinin sağlanması konu-
sunda sorumlu mahalli idare olarak, mahalli güçlerden de yararlanmış-
tır. Ancak aşağıda görüldüğü gibi, bazen de emrindeki adamlarıyla ahali-
ye güçlükler çıkarmıştır. 

Şâni-zâdenin Ekim 1809 tarihli bir kaydına göre, bu yıllarda eşkıyalık 
faaliyetleri de devam etmiştir. Buna göre, Kiğı çevresinde meskûn olan 
Ömerkânlu Ekrâdı, kendi hallerinde durmayıp ahaliye zarar vermeleri 
dolayısıyla bu sırada tedip ve sürgün ile cezalandırılmışlardı.99 
                                                           
93 BA, A.DVNS.AHK.ER., nr. 4, s. 40, hüküm. 1. 
94 BA, A.DVNS.AHK.ER., nr. 4, s. 42, hüküm. 2. 
95 14 Cemaziyelevvel 1155 tarihli emr-i âlî, KKA, TD., nr. 359, vrk. 6b, 7a, 12a. 
96 BA, İE.TCT, nr. 677. 
97 Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Cevdet Askeri Evrakı (BA, C.AS), nr. 201/8620. 
98 Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Bâb-ı Âsafî, Defterhâne-i Âmire Kalemiye Dairesi Evrakı (BA, 
D.KLD), nr. 26180, s. 1. 
99 “maden kazalarında kâin Ömerkânlu Ekrâdı, kendi hâlleriyle mukayyed olmayup, dâimâ 
fukarâ ve sâir berâyâya teaddiyâtdan hâlî olmayarak, îkâd-ı fitne vü fesâda sâî olmakla lâu-
bâlî oldukları bi’l-ihbâr, malûm-ı hazret-i Şehriyâr-ı … husûsan ayn-ı menşe-i vâridât-ı cesî-
me-i Devlet-i Aliyye olan maden-i hümâyûn kazâlarının ehâlî vü sekenesi, hemîşe sâye-i hi-
mâyet-vâye-i Şehinşâhî’de mahmî vü âsûde olmak matlûb u mültezem ve Ekrâd-ı Berberî-
nihâd-ı mezkûrun bu resme harekât-ı vuhûşiyyâta cesâretleri, bi’l-vücûh muğâyir-i rızây-ı 
raiyyet ihtimây-ı Hidîv-i Ferîdûn olmağla, Ekrâd-ı merkûme hiçbir kimesne tarafından istis-
hâb olunmayarak alâ eyyi hâl ol havâlîden tard u ibâdlariyle, meâdin-i hümâyûn kazâları-
nın tathîr u tasfiyesi emrine ihtimâm u dikkat ve ehâlî vü fukarâ Raiyyetin istihsâl-i âsâyiş 
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Yukarıda kaydedildiği gibi, geçen yüzyılın sonlarında Kiğı Sancağı’na 
atanan Mehmed Bey, etkili kişiliği, otoriter yöneticiliği, yaşadığı ve yaşat-
tığı problemlerle bugün bile bölgede adı bilinen bir devlet adamıydı. Bu 
zat beraberindeki adamlarıyla birlikte ahaliye zulmetmiş olması, miri 
malını teslim etmemesi gibi nedenlerle bir ara sürgüne gönderilmiş, an-
cak suçsuzluğu ileri sürülerek tekrar görevine iade edilmiş ve uzun süre 
görevde kalmıştır. Kiğı kazasında meskûn Yazıcıoğulları ailesine mensup 
olan bu zat, Kiğı sancak merkezi Hupus (Yazgünü)’da iken, Temran 
(Bağlarpınarı)’a taşımış ve burada ikamet etmiştir. Temranda surlarla 
çevrili konağının kalıntıları yakın zamanlara kadar varlığını korumuştur. 
Surlar dahilinde, yontma taşlardan mamul bir cami yaptırmıştır. Camii-
nin sakfı, Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra yıkılmış, sonraları onarılmış-
tır. Mehmed Bey, Kiğı’nın merkezinde bulunan camiyi de 1209/1794 yı-
lında onartmıştır.100 Kiğı livası beyi ve Kiğı mukataası gelirlerinin tahsili 
ile mükellef olması dolayısıyla miri malının tahsili konusunda Kiğı ahali-
si ile anlaşmazlık yaşamıştır. Ancak kendisi de miri malının devlete tesli-
mi konusunda güçlük çıkarmıştır. İlk defa sancak beyliğine atanmasın-
dan birkaç yıl sonra, miri malını harcaması ve ahaliye zulmetmekte ol-
duğu iddialarına binaen, Erzurum Valisi Pehlivan İbrahim Paşa cezalan-
dırmak amacıyla üzerine gönderilmiş; onun gelişiyle Mehmed Bey kaza-
dan kaçmış ve daha sonra görevden alınmıştır. Bu gelişme üzerine, Kiğı 
Mirlivalığı Hasları Mukataası, 1227/1812 yılından geçerli sayılmak üzere 
Mehmed Bey’den alınarak Sadık Bey’e, sonra Feyzullah Bey’e, onun da 
doğru olmayan hareketleri dolayısıyla 1228/1813 senesinden itibaren 
Kiğı beyliği, Mehmed Bey’in hasmı ve hemşehrisi İbrahim Bey’e verilmiş-
tir.101 Bu sırada, Mehmed Bey, miri malı meselesi dolayısıyla önce Erzu-
rum’da ikamete mecbur edilmiş; burada çevreye zararı devam edince 
evail-i Şaban 1233/6-15 Haziran 1818 tarihinde Gelibolu tarafına sürül-
müştür.102 Ancak Mehmed Bey uzun süre sürgünde kalmamış; Erzurum 
Valisi’nin talebi üzerine affolunmuştur. Bununla beraber, kendi tarafın-
da yer alan Kürtleri hemşehrileri üzerine kışkırtmış, böyle uygunsuz şey-
lerle meşgul olmaması yolunda uyarılmıştır.103 Bu sırada, Mehmed Bey’in 
halefi İbrahim Bey de gözden düşmüştür. İbrahim Bey’in, halka zulüm 
ve azami kötülüklerine binaen, Kiğı Mukataası nihayet 12 Temmuz 1820 
                                                                                                                                        
ü istirâhatlerine say ü gayret eylemeleri bâbında Palu ve Egil hâkimlerine ve Kiğı Beyi’ne ve 
Çar-sancak ve Çapakcur voyvodalarına ve Ergani Zâbiti’ne hıtâben evâsıt-ı mâh-ı Ramazân 
[1224]’da (20-29 Ekim 1809) emr-i şerîf ısdâr u irsâl olundu” (Şânî-zâde Mehmed Atâullah 
Efendi, Şânî-zâde Târîhi, c. 1, s. 286, 287). Bu yıllarda Anadolu’nun durumu için bkz. Öz-
can Mert, “II. Mahmut Devrinde Anadolu ve Rumeli’nin Sosyal ve Ekonomik Durumu (1808-
1839)”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 18, s. 33-73, İstanbul 1982. 
100 M. Sadık Yiğitbaş, s. 57, 58, 63, 96, Kiğı, 1950. 
101 BA,, C.AS., nr. 201/8620; Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Hatt-ı Hümâyûn Evrakı (BA, 
HAT), nr. 289/17314-A. 
102 Şânî-zâde Mehmed Atâullah Efendi, Şânî-zâde Târîhi, c. 2, s. 840. 
103 BA, C.DH., nr. 52/2590. 
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tarihinde daha önce Kiğı Top Yuvarlağı Karhanesini (İmalathanesini) in-
şa etmiş eski Kiğı Beyi Mehmed Bey’e yeniden tevcih edilmiştir.104 Ancak 
bir daha Kiğı beyliğine atanmış olan Mehmed Bey, eski alışkanlıklarını 
bırakamamış; nihayet suçu tekrar sabit görülerek 07 Şaban 1240/27 
Mart 1825 tarihinden önce Kiğı’da idam edilmiştir.105 Bir tespite göre de 
Mehmed Bey, Muş’a doğru yola çıkarılmış, Sevik Köyü’nde, kafası kes-
tirilmek suretiyle Erzurum’a gönderilmiştir. Kesik başı Erzurum’da İb-
rahim Paşa Camii haziresine, cesedi ise Sevik Köyü’ne defnedilmiş-
tir.106 

İdam edilen Mehmed Bey’in yerine, aynı aileden aynı adı taşıyan Kü-
çük Mehmed Bey tayin edilmiştir. Ancak daha sonra Kiğı kazası müdürü 
olan bu zat, o sırada yaşının küçüklüğü dolayısıyla idareden aciz kalaca-
ğı mazeretini ileri sürerek görevi kabul etmemiştir.107 Bu gelişme üzeri-
ne, Hösnük’te oturan Hasan Bey oğullarından, eski Kiğı Bey’i İbrahim 
Beyzade Ahmed Bey, halkın isteğiyle Kiğı beyi seçilmiştir.108 

Tahminen 1242/1826-1827 tarihli bir Hattı Hümayun’a göre, İbra-
him Beyzade Ahmed Bey de üzerine aldığı görevi hakkıyla yerine getire-
memiş; Erzurum Kalesi ocaklığı olan Kiğı Yuvarlakhanesi’nden imal ve 
teslim etmesi gereken belli miktardaki ham demiri ve yuvarlak danelerini 
(top güllelerini) imal edememişti. Bu sebeple Erzurum kalesine yaptığı 
teslimat cüzi kalmış, miriye teslim edeceği parayı ödememiş, halka zul-
metmiş, söz konusu olaylar üzerine, Erzurum Valisi Galip Paşa tarafın-
dan azledilerek yerine daha sonra Küçük Mehmed Bey olarak tanınmış 
olan Mahmud Beyzade Mehmed Bey tayin edilmiştir. Bu sırada, İstan-
bul’da bulunan Kiğı hanedanından İshak Bey de 50.000 kuruş muaccele 
ile Kiğı Beyliği’nin, mukataasıyla beraber kendisine verilmesini talep et-
miştir.109 

Bu arada 1829 tarihinde Erzurum bölgesine kadar yayılan Rus işgali 
dolayısıyla sosyal ve iktisadî durumu oldukça kötüleşmişti. 12 Temmuz 
1832 tarihli bir tespite göre, Kiğı kazasına bağlı köylerin bir kısmı bu sı-
rada Kuzucan Ekrâdı eşkıyasının eline geçmiş, ahaliden bir kısmı da iş-
galden sonra geri çekilen Ruslarla birlikte köylerini terk ederek Rusya’ya 
gitmişlerdi. Bu sebeple kaza idaresi dağılmış, halk daha yoksullaşmış, 
kazada mevcut demir madeni işletmesi ise, yukarıda adı geçen sancak 
beyi ve maden mültezimi Mehmet Bey’in idamı esnasında yağmalanmış-
                                                           
104 BA, MAD., nr. 8912, s. 168; Cevdet Maliye Evrakı (BA, C.ML.), nr. 491/20000; BA, 
C.DH., nr. 211/10510. 
105 BA, C. ML., nr. 82/3763; BA, MAD., nr. 6905, s. 166. 
106 M. Sadık Yiğitbaş, Kiğı, s. 63-65. Geniş bilgi için bkz. Yaşar Baş, “Kiğı Livası Beyi Meh-
med Bey”, III. Bingöl Sempozyumu (17-19 Eylül 2010), s. 393-400, Bingöl 2013. 
107 BA, MAD., nr. 4636, s. 77; BA, C.ML., nr. 3763/4. 
108 BA, C.ML., nr. 82/3763; BA, MAD., nr. 4636, s. 77; M. Sadık Yiğitbaş, Kiğı, s. 65. 
109 BA, HAT, nr. 548/27099. 
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tı. Aynı yıl içinde maden işletmesinin yeniden faaliyete geçirilmesi için 
bazı girişimler olmuştu.110 

26 Ekim 1829 tarihli bir hüccet-i şeriyyeye göre, Lâl-zâde İsmail ve 
İbrahim Beylere ait Kızılkilise köyüne bağlı üç mezranın yarısı, imar edil-
meleri şartıyla, Voyvoda Ahmed Bey’e terk edilmişti. Bu kayda göre, Ah-
med Bey, sancak beyliğinden azlinden birkaç yıl sonra ikinci defa Kiğı 
Sancağı idaresine tayin edilmiştir. Daha sonra, Büyük Mehmed Bey ile 
aynı aileden olup, yukarıda söz konusu olan ve Küçük Mehmed Bey adı 
ile bilinen zat, bir süre Kiğı Beyliği (Kaza Müdürlüğü) görevini yürütmüş-
tür.  

Küçük Mehmed Bey, yukarıda adı geçen Eyüp Bey’in oğlu Mahmud 
Bey’in oğludur. Büyük Mehmed Bey’in kızı Esma Hanımla (öl. 1273/ 
1856-1857) evlenmiştir. Rivayete göre, bu zat, maiyetiyle birlikte 1293/ 
1876 tarihli Osmanlı-Rus harbine katılmıştır. Daha sonra Harput valisi-
ne intisap etmiş, vefatına kadar da orada kalmıştır. İsmail ve Hasan adlı 
iki oğlu olmuştur.111 

Küçük Mehmed Bey’in, 1833 yılında halen Kiğı beyi olduğu görülmek-
tedir. 18 Eylül 1833 tarihli bir yazışmada, Kiğı mukataası mutasarrıfı 
Mehmed Bey’in zimmetinde bulunan cebelü bedeliyyesinin tahsil edile-
                                                           
110 “...kaza-i mezkûr kurâsının birazı Kuzicân Ekrâdı eşkıyâsı tarafından zabt olunmuş ve 
birazı karyelerin re’âyâsı dahi Rusyalu ile terk-i evtân iderek gitmiş olduklarından kaza-i 
mezkûr emirliği merkezinde kalmamış olmak hasebiyle zikr olunan seksen sekiz bin bu ka-
dar guruşun tahsîli perişâniyetlerini mûcib olacağı ve mîr-i mûmâ-ileyhimânın ifâdelerine 
nazaran kârhâne-i mezkûr bir müddet maktûl Mehmed Beyin vaktinde … ise de maktûl-i 
merkûmun kaza-i mezkûrda i’dâmı esnâsında kârhâne-i mezkûr edevâtı külliyen yağma ve 
ğâret olunarak derûnunda edevât-ı ma’denden bir şey kalmamış olduğundan küşâdı irâde 
buyruldığı takdîrce ber vech-i tahmîn yüz bin guruş mesârife mütevakkı’ olacağı ecilden, 
meblağ-ı bekâyâ-yı mezbûr fukarâya terahhumen ‘afv buyurulmuş olsa hem râ’iyyet-i fuka-
râyı mûcib ve hem kârhâne-i mezkûrun küşâdı hakkında ber vech-i ta’mîm îcâb iden ede-
vât-ı ma’denin tanzîmiyle yuvarlak isâğa ve i’mâline sühûleti müstecvib olacağı ihbâr olun-
muş ve kârhâne-i mezkûrun küşâdıyla bundan böyle senevî i’tâsı lâzım gelen yiğirmi beş bin 
vukiyye yuvarlağın tamâmen i’mâl ve i’tâsı ber vech-i muharrer kaza-i mezkûr kurâsının ye-
rinden nakline binâen kurâsına düşvâr olacağından on beşer bin vukiyye yuvarlak isâğa ve 
i’mâliyle kemâ fi’l-evvel Erzurum Kal’sına teslîm olunmak üzere zikr olunan yuvarlağın nısfı 
el-ân yedi bin beş yüz vukiyyesini mûmâ-ileyh Mehmed Bey ve nısf-ı diğerini dahi mûmâ-
ileyh Ahmed Bey edâ eylemek üzre karar verilmiş idüği … ve beher sene tertîblerini hâtır ve 
gönle bâkmayarak tahsîli husûsuna Erzurum Valisi bundan akdem vüzerâ-i i’zâm hazerâtı 
tarafından ikdâm olunması kârhâne-i mezkûrun usûl ve nizâmından olduğuna binâen şim-
diye kadar husûs-ı mezkûr içün bi’d-def’ât emr-i şerîf virilmiş ise de semeresi müşâhede 
olunamamış ve birbirini müte’âkıb beylerin ‘azl ve nasbı ve ‘azlı îcâb-ı takdîrine müretteb 
olan mâddesi kavî bir sûrete rabt olunarak yalnız söz ile savuşdurulmak mülâsebesiyle ‘ak-
sü’l-husûl olan yuvarlak temettu’ı hükmüne girmiş ve kürsi-i ser-haddât-ı şarkiye olan Er-
zurum gibi bir kal’a tertîbinin civârında tahsîli sûretine bakılarak bu tarafdan yuvarlak irsâ-
lı gibi emr-i ta’assüri ihtiyât sûreti mukaddem ve mu’ahhar görülmüş ve bu sûretle Kiğı 
Beyliği andan ana geçerek umûr-ı kârhâne mu’attal ve emvâl-ı miriye telef vuku bulmuş-
tu...” (BA, MAD., nr. 6905, s. 166; Mehmed Bey ve bu devirdeki sancak beyleri için ayrıca 
bkz. Yaşar Baş, “Kiğı Livası Beyi Mehmed Bey”, III. Bingöl Semozyumu (17-19 Eylül 2010), s. 
393-400, Bingöl 2013; Kiğı Madeni ve Mehmed Bey’in Maden eminliği için bkz. Yaşar Baş, 
“Kiğı Demir Madeni ve Humbarahanesi” Turkish Studies - International Periodical For The 
Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume: 6/4 Fall 2011, p. 409-430, 
TURKEY, dipnot 48). 
111 M. Sadık Yiğitbaş, Kiğı, s. 70, 71, 75, 78, 399. 
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rek gönderilmesi istenmiştir.112 4 Mart 1840 tarihli bir kayıttan anlaşıldı-
ğına göre, Kiğı Beyi Mehmed Bey ile kazanın önemli ailelerinden Ulaş-za-
deler arasında bir soğukluk ve anlaşmazlık baş göstermiş; bu konuda 
bir tahkikat yapılmıştır.113 

Küçük Mehmed Bey, kaza idaresini elinde bulundurduğu süre içeri-
sinde, halk ile iyi geçinmenin yollarını aramış ve herkesin sevgisini ka-
zanmıştır. 1268/1851-1852 tarihli bir pusuladan anlaşıldığına göre, 
Rumca ve Türkçe arzuhallerle idare merkezine müracaat eden Kiğı ahali-
si, bir süreden beri Kiğı kazası müdürlüğünü yürütmekte olan bu zatın 
görevine devamını talep etmişlerdir.114 

Sonuç 

Klasik Osmanlı çağında Kiğı, ilk zamanlarda Diyarbekir eyaletine, da-
ha sonra Erzurum eyaletine bağlı kalmıştır. 1917 yılında Harput eyaleti-
ne eklenmiştir. Zamanın pek çok kasabası veya sancağındaki gibi, yok-
sulluk ve sosyal-iktisadî problemlerle savaşmıştır. Sosyal ve iktisadî 
buhran karşısında bir kısım yerleşim birimleri boşalmış, tahrip olmuş-
tur. Bir kısmı bakımsız ve kendi haline bırakılmış bir hal kazanmıştır. 
Bu duruma, savaşlar, mahalli şekavet grupları, idarî düzensizlik, gelir 
kaynaklarının sınırlı oluşu dolayısıyla refah seviyesinin düşüklüğü gibi 
durumlar yol açmıştır. Nihayet bu şartlar dolayısıyla XVII. yüzyıldan iti-
baren başlayan Anadolu’da Celali isyanları baş göstermiştir. Kiğı bölgesi 
de bu gelişmelerden paralel bir şekilde etkilenmiştir. Osmanlı idaresinde 
Kiğı, önemli bir sancak olmuştur. İlk devirlerde serhat sancağı kabul 
edilmiştir. Burada bulunan demir madeni ve humbarahane işletmesi ile 
Kiğı’nın doğu sınırları yakınında oluşu, Kiğı’nın her zaman önemini ko-
rumasına yardım etmiştir. 

Bölgedeki birkaç sancak gibi, Kiğı Sancağı’na önem verilmesi sebebiy-
le sancak beyleri yerli beylerden atanmıştır. Önceleri sancak beyleri nor-
mal seyrinde atanmıştır. XVII. yüzyıldan itibaren bölgede nispeten artış 
gösteren eşkıyalık karşısında, asayişin sağlanması, sosyal düzenin ko-
runması ve mahallin ekonomik olarak şenlendirilmesi şartıyla tayin edil-
meye başlanmışlardır. 

Malikâne veya yurtluk-ocaklık sahibi sancak beyi olarak atanan yerel 
güçlü kişilerin, bazen bu gücü kötüye kullandıkları görülmüştür. Böyle 
bir durumda, sancak beyleri görevlerinden alınmış, haksız yere almış ol-
dukları eşya hak sahiplerine iade edilmiştir. Ayrıca hak ettikleri ceza ile 
karşılık bulmuşlardır. Eşkıyanın tedibi konusunda da aynı şekilde ka-
rarlı durulmuştur. Bununla beraber askeri ve ekonomik önlemler birlik-
                                                           
112 BA, C.ML., nr. 763/31104. 
113 BA, C.DH., nr. 224/11189. 
114 Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Bâb-ı Âsafî, Mektubi Kalemi Umum Evrakı (BA, A.MKT.UM), 
nr. 85/48. 
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te düşünülmüştür. Eşkıyanın bazen çok zararlı faaliyetleri görülmüştür. 
Bazen belli bir mahal bu zararlardan çok ağır bir şekilde etkilenmiştir. 
Bu hareketlerin, yıllarca devam edeni olmuştur. Ancak yüzyıllar süresin-
ce ve genel duruma kıyasla eşkıyalık hareketleri, bazı aşiretlerin veya 
birkaç kişinin kanun ve düzen bilmez hareketleri ile sınırlı kalmıştır. 
Uzun süren ve sancağın bütününü etkileyenler daha azdır. Bu hareket-
ler karşısında, ahalinin büyük çoğunluğu idarenin yanında yer almıştır. 
Bu sebeple şekavet hareketlerinin zararı sınırlı kalmıştır. 19. yüzyılın 
ikinci yarısından itibaren şekavet hareketlerinin kaynağı, oluş şekli, çok-
luğu farklılaşmıştır. Bu sebeple araştırma, Kiğı bölgesinin Osmanlı Dev-
leti’ne katıldığı 1514 yılı ile XIX. yüzyılın ilk yarısı arasında kalan zaman 
dilimi ile sınırlı tutulmuştur. 

Klasik Dönemde Kiğı Sancak Beyleri Kronolojisi 

1 Sancak Beyi Görevde olduğu bilinen yıllar 
2 Mehmed Muhtemelen ilk sancak beyidir. 1517 yılında halen sancak 

beyi idi. 
3 Derzi Davud 1528-1532 yılları arasında sancak beyi idi. 
4 Elvend  1537 yılında halen sancak beyi idi. 
5 İbrahim 30 Ocak 1545 tarihinde görevli idi. Tayin ve ayrılış tarihi 

bilinmiyor. 
6 Temürtaş 2-11 Ağustos 1553 tarihli tahrir sırasında sancak beyi idi. 
7 Hayreddin 1558 yılında görevli idi. Tayin ve ayrılış tarihi bilinmiyor. 
8 Menteşeli 

Muhammed 
II. Selim devri, yakınlarından birkaç kişinin de Kiğı  
bölgesinde tımarları vardı. 

9 Sinan 1576 yılında halen sancak beyi idi. Muhtemelen II. Şah  
İsmail adlı şaki tarafından öldürülmüş sancak beyidir. 

10 Ahmed 1579-1581 yılları arasında halen görevliydi. Tayin ve ayrılış 
tarihi bilinmiyor. Öldürülen sancak beyinden sonra tayin 
edilmiş olmalıdır. 

11 Ali Tayin ve ayrılış tarihi bilinmiyor. 
12 Mehmed Sancağı şenlendirmek, emniyeti temin etmek şartı ile  

atanmıştır. 
13 Ali 4 Nisan 1607 tarihinde tayin edilmiştir. Aynı şartlarla ikinci 

defa tayin edilmiştir. Tekrar ayrılış tarihi bilinmiyor. 
14 Behram 11 Aralık 1612 tarihinde halen görevinde idi. Bu tarihte, atıl 

duran demir madeninin işletilmesini talep etmiştir. 
15 Nazar 1642 yılı içinde görevli idi. Avarız kaydında adı mevcuttur. 
16 İbrahim 11 Ekim 1667 tarihinden önce sancak beyliği yapmıştı. 
17 Süleyman 

oğlu Veli 
1704-1705 yılları arasında görevli idi. Göreve geliş ve ayrılış 
tarihi bilinmiyor. 

18 İbrahim 26 Eylül 1714. Muhtemelen 2. defa görev almıştır. 
19 Osman 1717 yılından önce görev almıştır. 
20 Seyyid Ali 1717 yılından önce, Osman Bey’den sonra görev almıştır. 
21 El-Hâc Veli 1717 yılından önce, Seyyid Veli Bey’den önce görev almıştır. 
22 Süleyman 1717 yılında göreve getirilmişti. Bu sırada Haşim Bey’in  

tayini de söz konusuydu. 
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23 Mirza Ali Tayini: Nisan-Mayıs 1732’dir. Aynı yıl görevi Süleyman Bey’e 
devretmiştir. 

24 Süleyman 1732-1739 tarihleri arasında görevde kalmış ve vefat etmiştir. 
25 Veli Babası Süleyman’ın vefatı üzerine 1. defa göreve tayin  

edilmiştir. 1739-17 Temmuz 1742 tarihleri arasında görevde 
kalmıştır. 

26 Haşim Veli Beyin yerine 17 Temmuz 1742 tarihinde tayin edilmişti. 
Ocak 1745 tarihinde halen görevindeydi. 

27 Veli Tayini, 8 Ekim 1775’tir. İkinci defa tayin edilmiştir. 
28 Mehmed Muhtemel ilk tayin tarihi 1782 yılıdır. 
29 İsmail 1788-1790 tarihleri arasında halen görevli idi. 
30 Mehmed 1894 yılında görevde idi. Sonra, ikinci defa atanmış 1812 

yılına kadar görevde kalmıştır. 
31 Sadık 1812, Kısa bir süre görevde kalmıştır. 
32 Feyzullah 1812, Kısa bir süre görevde kalmıştır. 
33 İbrahim 1813-12 Temmuz 1820. Mehmed Bey’in akrabası ve rakibi idi. 
34 Mehmed 12 Temmuz 1820-27 Mart 1825 tarihleri arasında 3. defa 

görev yapmıştır. 
35 Küçük Mehmed  İlk görev önerisini kabul etmemiştir. 
36 İbrahim Bey-

zade Ahmed  
27 Mart 1825-1827.  
İhmal iddiasıyla görevinden alınmıştır. 

37 Küçük 
Mehmed  

1827 yılında tayin edilmişti.  
1852 yılında halen görevinde idi. 
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AK KOYUNLULAR DEVRİNDE 
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ’NDE 

YAŞAYAN ERMENİLERİN DİNİ, 
SOSYAL VE EKONOMİK DURUMU 

Yrd. Doç. Dr. Recep YAŞA* 

Öz 

Moğol-İlhanlı Devleti’nin çöküşü ve parçalanışıyla birlikte, Diyarbakır 

merkez olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Bayındır adı 

ile de anılan Ak Koyunlu Devleti kuruldu. Ak Koyunlu devletinin asli unsu-

runu her ne kadar Türkmen boy ve oymakları oluşturmakta idiyse de, yerli 

Hıristiyan cemaatler de vardı. Yerli Hıristiyan cemaatlerin en kalabalığını 

da kasaba ve şehirlerde oturan Ermeniler oluşturmaktaydı. Ak Koyunlu 

Beyleri de şehir ve kasabalarda oturan Ermenileri, Ak Koyunlu sistemi içe-

risinde uzlaştırarak dinsel hatları ortadan kaldırdılar. Sonunda Ermeniler 

ayrılık ve gerginlikten uzak bir şekilde Türkmenler ile birlikte yaşamaya 

başladılar. Bu itibarla, zamanla konar-göçerliği bırakarak kasaba ve şehir-

lere yerleşen Türkmenler, Ermenilerle beraber yaşama yoluna gittiler ve Bi-

zans’ta olduğu gibi dinsiz avına tabi tutulmadılar. Kendi dini inançlarında 

serbest bırakılan Ermeniler, kendi manastır ve kiliselerini tamir ve inşa etti-

ler. Bu kiliselerin tamir ve inşasına Ak Koyunlu Beyleri de mali yardımda 

bulundular ve kendi tebaası olan Ermenilere karşı çok müsamahalı ve ko-

rumacı bir siyaset takip ettiler. Hatta bundan dolayı Ak Koyunlu Beyleri 

Müslüman Tarihçiler tarafından “İslam’a ihanet” ile suçlandılar. Oysa Ak 

Koyunlu Beyleri iyi bir Türk ve Müslüman idiler. Sadece idareleri altına ya-

şayan Ermenilere insani saygı çerçevesi içerisinde davranıyorlardı. Bu da 

Türklerdeki yönetim anlayışının bir gereği idi. 

Anahtar kelimeler: Ak Koyunlular, Ermeniler, Kara Yülük Osman 

Bey, Uzun Hasan, Diyarbakır. 
                                                           
* Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, ryasa@sakarya.edu.tr 
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Abstract 

Religious, Social and Economical Situation of the 

Armenians who Lived in Eastern and South Eastern Parts of 

Anatolia During the Oq Qoyunlu State 

By the dissolution and fall of the Mongol-Ilkhanid State, Aq-Qoyunlu 

state was established who also was called Bayindir in the eastern and 

southeastern parts of Anatolia. Turkmen clan and tribes, who were the 

main elements of the state, but there were also Arabs, Kurds and Christi-

an communitise too. The most crowded local community was the Armeni-

ans who live in the district and cities. Aq-Qoyunid rulers pacified the Ar-

menians in the state system and removed the religious lines. At the end, 

the Armenians without separation and tension lived together with Turk-

mens. Thus, as the time went on Turkmens, who left the nomad lifestyle 

and settled in the cities, realised the abilities of the Armenians in trade 

and craft and used that. The Armenians addressed the Turkish commu-

nity’s needs and were not exposed the religious persecution. The Armeni-

ans got a religious freedom and restored and established their own chur-

ches. For that restoration and construction, the Aq-qoyunlu rulers gave fi-

nancial support and they followed a tolerant and protectionist policy to-

wards them. Even Muslim historians accused them of “treachery to Is-

lam”. In fact, the rulers of Aq-qoyunlu were faithful Muslims and Turks. 

Only, they behaved the Armenians, who were under their authority, with 

due regard. This was an obligation of Turkish administration understan-

ding. 

Key words: Aq-Qoyunlus, Armenians, Kara Yülük Osman, Uzun Ha-

san, Diyarbakir. 

Türkler ile Ermeniler yaklaşık bin yılı aşkın bir süre, bazen komşu 
olarak bazen de aynı devlet çatısı altında birlikte yaşadılar. Ermeniler ile 
Türklerin ilk karşılaşmaları Abbasi halifesi Mütevekkil’in Ermeniye Vila-
yeti’nde1 çıkan olayları bastırmak üzere gönderdiği Türk kumandanı Bo-
ğa el-Kebir ile başladı (H. 237 / M. 851-852).2 Halife Mutasım zamanın-
da, Türklerden oluşan İslam orduları Anadolu gazalarına memur edildi. 
Tabii olarak bu orduların emirleri de Türk bey ve reislerinden seçildi. 
Bunların en meşhurları Afşin, İnak, Aşnas el Türki, Vasif, Mengü Cur, 
Ferganeli Ömer ve Semerkandlı Haris idi.3 
                                                           
1 Arap tarihçilerin Sugur adını verdikleri üç bölgeden birisinin adı Ermeniye idi. Başlıca şe-
hirleri Erzurum, Bitlis, Malazgirt, Ahlat, Erciş ve Kemah idi. Bkz. Mükrimin Halil Yınanç, 
Türkiye Tarihi Selçuklular Devri I Anadolu’nun Fethi, s. 26, Ankara 1944. 
2 İbnü’l-Esir, İslam Tarihi (El-Kamil Fi’t-Tarih Tercümesi), (Çev. Ahmet Ağırakça), C. 7, s. 56- 
57, İstanbul 1986; Hakkı Dursun Yıldız, “Abbasiler Devrinde Türk Kumandanları, I. Boğa el- 
Kebir et-Türki”, Türk Kültürü Araştırmaları, II, s. 195-203, Ankara 1966. 
3 M.H. Yınanç, a.g.e., s. 20; Hakkı Dursun Yıldız, İslamiyet ve Türkler, s. 74-78, İstanbul 
1980. 
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Selçuklu Türklerinin on birinci yüzyıldan önce Van Gölü çevresine 
gelmeleri4 ve Malazgirt zaferi (1071) sonrasında kısa sürede Anadolu’ya 
hakim olmaları ile birlikte Türkler ve Ermeniler arasındaki ilişkiler arttı. 
Doğu Anadolu’da yaşayan Ermeni ve Süryaniler ile Orta Anadolu’da ya-
şayan küçük dini cemaatler, Türklere karşı Bizans’ın yanında yer alma-
dılar ve Bizans’ın savunmasına samimiyetle katılmadılar. Zira Bizans’ın 
dini baskılarına giderek mali ve iktisadi baskıları da eklenmiş idi.5 Bu 
baskılardan bunalan Ermeniler, Türklerin gelişini memnuniyetle karşıla-
dılar ve Türkler de onlara yakınlık duydu. Ermenilerin Türklere eğilimi, 
öylesine güçlü oldu ki, o devrin Hıristiyan tarihçileri, Ermenileri Hıristi-
yanlığa karşı ihanetle suçladılar.6 Selçuklular ile Ermeniler arasındaki 
ilişkiler giderek gelişti. İbn Bibi’nin verdiği bilgiye göre, Anadolu Selçuk-
luları Çukurova’da kurulan Ermeni Krallığı’nı adeta kendilerine tabi bir 
vilayet saydılar. Hatta Sultan İzzeddin Keykavus, Ermeni kralını yenip 
barışa mecbur ederek ülkesini tekrar ona geri verdi.7 Bununla birlikte 
Ermeniler, Selçukluların zayıf olduğu zamanlarda, düşmanca bir tavır 
takındılar. Hatta Anadolu Selçuklularının rakipleri olan Moğollar ile iş-
birliği yaparak, müttefik olmanın avantajlarını kullandılar. Ayn-ı Calut 
savaşında Moğolların (İlhanlıların) Memluklulara yenilmesinden sonra 
da (1260) onların baskısına maruz kaldılar.8 

Moğol-İlhanlı devletinin çöküş ve parçalanışıyla birlikte bu devleti 
oluşturan Moğol kabilelerinin (Uyrat, Celayir, Sulduz, Sünit ve Tatar) 
tedricen Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden ayrılarak Orta Ana-
dolu, İran ve Azerbaycan’ın daha verimli bölgelerinde yerleşmeye başla-
dılar.9 Bu şekilde onların boşalttıkları yerleri Oğuzların Bayındır boyuna 
mensup oldukları bilinen10 Ak Koyunlu Türkmenleri aldı.11 Ak Koyunlu 
                                                           
4 İbrahim Kafesoğlu, “Doğu Anadolu’ya İlk Selçuklu Akını (1015-1021) ve Tarihi Ehemmiye-
ti”, Fuad Köprülü Armağanı, s. 259-274, İstanbul 1953. 
5 Osman Turan, Türkler Anadolu’da, s. 46-47, İstanbul 1973. 
6 M. Fuad Köprülü, Bizans Müesseselerinin Osmanlı Müesseselerine Tesiri, s. 109, İstanbul 
1986; V. Gordlevski, Anadolu Selçuklu Devleti, (Çev. Azer Yaran), s. 308, Ankara 1988. 
7 İbn Bibi, El Evamirü’l-Ala’iye Fi’l-Umuri’l-Ala’iye (Selçukname), I, (Haz. Mürsel Öztürk), s. 
189-190, Ankara 1996. 
8 Mehmet Ersan, Selçuklular Zamanında Anadolu’da Ermeniler, s. 107-198, Ankara 2007; İl-
yas Gökhan, “Memluk Devletinin Kilikya Ermenileri İle Siyasi İlişkileri”, Türk Dünyası Araş-
tırmaları Dergisi, Sayı: 165, s. 123-156, Aralık 2006. 
9 Muammer Gül, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da Moğol Hâkimiyeti, s. 151-166, İstanbul 
2005. 
10 Aşıkpaşaoğlu Tarihi, (Haz. Nihal Atsız), s. 182, Ankara 1985; İdris-i Bitlisi, Heşt Bihişt, 
(Haz. M. Karataş-S. Kaya-Y. Baş), C. II, s. 318, Ankara 2008; F. Sümer, Kara Koyunlular, C. 
I, s. 16, Ankara 1984; John E. Woods, The Aqquyunlu Clan, Confederation, Empire, s. 38-39, 
Chicago 1976; C.E. Bosworth, İslam Devletleri Tarihi, (Çev. E. Merçil-M. İpşirli), s. 211, İs-
tanbul 1980. 
11 Ak Koyunlu hanedanı Bayındır Bayındırlı (Bayındıriye) adı ile de anılır. Bayındır boyu-
nun bir obası olması ile ilgilidir. Ak Koyunlu hanedanı kendisini, Bayındır boyuna ad verdiği 
sanılan ve Oğuz Han’ın torunu olduğuna inanılan Bayındır Han’ın neslinden sayıyordu. 
Kendilerine Türkçe kaynaklarda “Bayındır Han Oğulları”, Farsça kaynaklarda “Bayıdıriyye” 
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Türkmenleri, Moğol istilasının neden olduğu büyük demografik değişik-
liklerin sonucunda Türkistan’dan Maveraünnehr’e ve oradan da İran yo-
lu ile Diyarbekir Bölgesi’ne gelerek yerleşmişlerdi. Moğol-İlhanlı devleti-
nin çöküş ve parçalanışına kadar da Anadolu’nun doğusunda, güneyde 
Urfa-Mardin ve kuzeyde Bayburt-Erzurum olmak üzere, Fırat ile Dicle 
nehrinin muhtelif kollarının suladığı alanlarda yaylak ve kışlaklarda ko-
nar-göçer hayatı sürdürdüler.12 Moğol-İlhanlı devletinin çöküşüyle birlik-
te güçlü beylerinin liderliğinde teşkilatlanarak, Diyarbakır merkez olmak 
üzere Ak Koyunlu Beyliği’nin temelini attılar. Bundan sonra da giderek 
kuvvetlenen Ak Koyunlu beyleri, diğer Türkmen boy ve oymaklarını da 
kendi hâkimiyetlerine alarak büyük bir devlet (il) kurmayı başardılar. 
Böylece Türkmen ülkesi (Turcomania)13 olarak da adlandırılan Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi yeniden Türkmenlerin etkisine girdi. 

Bu geniş coğrafyada Türkmen boy ve oymakları çoğunlukta idiyse de, 
yerli Hıristiyan cemaatlerin en kalabalığını da kasaba ve şehirlerde otu-
ran Ermeni ve Yakubiler oluşturmakta idi. Bunlar sanat, ticaret ve biraz 
da tarım ile ilgili alanlarda faaliyetlerde bulunmakta14 ve Selçuklular za-
manından beri de Türk hakimiyetini benimsemişlerdi. Ancak bunların 
siyasi güçleri yoktu. Tarihi kayıtlarda bu durumu doğrulamaktadır. Tür-
kiye ve İran yolu ile Çin’e giden Marco Polo’nun, Büyük Ermeniye diye 
adlandırdığı15 Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki şehir ve kasabalarda Ermeni-
lerin oturduğu, ruhani liderlerinin Erzincan’da bulunduğunu; ancak ko-
nar-göçer Türkmenlerin de iklimi güzel, yemyeşil ova ve meraları olan 
yaylalarda yazı geçirdikleri, kışın ise daha ılıman bölge olan güneye in-
diklerini ifade etmesi16, gerçekten bu bölgenin ağırlıklı olarak Türkmen-
ler tarafından iskân edildiğine işaret eder. Zira konar-göçer Türkmenler-
de iktisadi hayatın hayvancılığa ve yaylacılığa dayanması ve bu toprakla-
rın iklim bakımından da Türkmenlerin eski yurtlarını hatırlatması, böl-
genin çok hızlı bir şekilde şenlenmesini sağladı.17 Nitekim İbn Battuta’-
                                                                                                                                        
denilmesinin sebebi budur. F. Sümer, “Ak Koyunlular”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, 
Sayı: 40, s. 1, Şubat 1986. 
12 M.H. Yınanç, “Akkoyunlular”, İslam Ansiklopedisi, I, s. 251-252, İstanbul 1988; İsmail 
Hakkı Uzunçarşılı, Anadolu Beylikleri, s. 18, Ankara 1988; M. Fuad Köprülü, Osmanlı İmpa-
ratorluğunun Kuruluşu, s. 90, İstanbul 1986. 
13 Bkz. Josaphat Barbaro, Anadolu’ya ve İran’a Seyahat, (Çev. Tufan Gündüz), s. 103, İs-
tanbul 2005. 
14 Nicolae Jorga’da Osmanlı İmparatorluğunun ilk dönemlerinde Güneydoğu Anadolu Böl-
gesi’nde sadece göçebe Türkmenlerin, ancak Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki şehirlerde hala da-
yanıklı ve itaatkar Ermeni unsurlar bulunduğunu kaydetmektedir. N. Jorga, Osmanlı İmpa-
ratorluğunun Tarihi I (1300-1450), (Çev. Nilüfer Epçeli), s. 399, İstanbul 2005. 
15 Yukarı memleket yukarı iller anlamındaki Armania’nın İslamlarca kullanış şeklidir. Van 
Gölü’nün kuzeyi demek olup, zaman zaman daha geniş sahalara da ıtlak edilir. Bir coğrafi 
ad olup, kavim ve halk ile ilgili anlamı yoktur. Tuncer Baykara, Anadolu’nun Tarihi Coğraf-
yasına Giriş I, Anadolu’nun İdari Taksimatı, s. 24-25, Ankara 1988. 
16 Marco Polo, The Travels, General Editör: Tom Griffith MA, MPhil, s. 15-16, Hertfordshire 1997. 
17 Mustafa Akdağ, Türkiye’nin İktisadi ve İçtimai Tarihi, C. I, s. 472, İstanbul 1974. 
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nın da Ermeniler, Erzincan’da çoğunlukta idi, fakat Erzincan ile Erzu-
rum arasında iki rakip Türkmen taifesi (yani Ak Koyunlu ve Kara Koyun-
lular) vardı demesi18, bu durumu teyit eder mahiyettedir. Timur devrinde 
Kadiz’den Semerkand’a elçilik görevi ile giden İspanyol Ruj Gonzales de 
Clavijo’da, Doğu Anadolu şehirlerden Erzincan, Erzurum ve Avnik’in 
oluşturduğu alana Türkmen ülkesi dendiğini ve merkez ile bazı köylerde 
Ermenilerin yaşadığını söylemesi19, Türkmenlerin bölgede çok daha fazla 
etkin duruma geldiklerini ve Ermenilerin giderek miktarca küçüldüğü 
sonucunu vermektedir. Herhalde bu sebepten olsa gerek, İslam müellif-
leri bölgeyi “Türkmeniye = Türkmen Ülkesi” diye adlandırmışlardı.20 

Ak Koyunlular devrinde Türkmen boylarının yoğun olarak yaşadığı 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde, kadim ticaret ve göç yolları 
üzerinde stratejik konuma haiz çok sayıda kale ve savunulması gerekli 
yerleşim birimleri vardı. Bunlar kuzeyde Kemah, Erzincan, Bayburt, Er-
zurum; güneyde Urfa, Diyarbakır ve Mardin şehirleriydi. Bu şehirler yay-
lak-kışlaklar arasında gidiş-geliş yapan, hayvancılık ve göçebelik esasları 
içerisinde üretimde bulunan Türkmenler için çok önemliydi. Zira Türk-
menler ürettikleri işlenmiş veya işlenmemiş ürünleri daha ziyade bu şe-
hirlerde oturan Yerli Hıristiyanlara (Ermeni, Rum ve Yakubiler) pazarlı-
yorlardı. Tabiî ki bunlara zarar vermeleri kendilerine bir fayda kazandır-
mayacağı gibi, bu coğrafyada yaşayan herkese de zarar verebilirdi. Bu 
itibarla Ak Koyunlu Devleti’nin asıl kurucusu olan Kara Yülük Osman 
Bey yarı göçebe aşiret sisteminden yarı yerleşik bölgesel beyliğe geçişte, 
bu yerleşim birimlerinde oturan Ermeni ve Yakubilerden yararlanma yo-
luna gitti. Yerli Hıristiyan nüfusun önemli bir kısmını teşkil eden Ermeni 
ve Yakubileri, Ak Koyunlu iktisadi, siyasi ve toplumsal sistemi içerisinde 
uzlaştırarak dinsel hatları ortadan kaldırdı.21 Böylece Ermeniler ve Ya-
kubiler ayrılık ve gerginlikten uzak bir şekilde Türkmenler ile birlikte ya-
şamaya başladılar. Zaten göçebeliği bırakıp şehir ve kasabalara yerleşen 
Türkmenler de, Ermenilerin sanat ve ticaretteki üstünlüğünü fark ede-
rek onlardan yararlanma yolunu seçtiler. Ermeniler de, içinde yaşadıkla-
rı Türk toplumunun ihtiyaçlarını karşıladılar ve Bizans İmparatorlu-
ğu’nda olduğu gibi dinsiz avına tabi tutulmadılar.22 Nitekim pek azı dı-
                                                           
18 Ebu Abdullah Muhammed İbn Battuta Tanci, İbn Battuta Seyahatnamesi “Tuhfetu’n-Nuz-
zar Fi Garabil’l-Emsar”, (Sad. Mümin Çevik), C. I-II, s. 204, İstanbul 1983. 
19 Ruj Gonzales de Clavijo (Klaviyo), Timur Devrinde Semerkand’a Seyahat, (Trc. Ö.R. Doğ-
rul), s. 71-85, İstanbul 1975. 
20 Zeki Velidi Togan, Umumi Türk Tarihine Giriş, s. 257-258, İstanbul 1981. 
21 J.E. Woods, a.g.e., s. 67-68. 
22 Hac için Kudüs’e giderken Anadolu’yu baştan aşağı kat etmiş olan Polonyalı Simon’da, 
Rumların eski devirlerden beri Ermeni düşmanı olduklarını, Rumlardan başka gerek Hıristi-
yan ve gerekse Müslüman milletlerin Ermenileri sevdiklerini kaydeder. Polonyalı Simeon, 
Seyahatname, (Çev. Hrand D. Andreasyan), s. 105, İstanbul 2007; Friedrich-Karl Kıenitz, 
Büyük Sancağın Gölgesinde, (Çev. Seyfeddin Halil Kakınç), s. 129, İstanbul, 2004. 
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şında Ermeni kaynakları, Kara Yülük Osman Bey’in Hıristiyan cemaatle-
re karşı göstermiş olduğu tutumdan dolayı övgü ile söz eder. Bu tutum 
Kara Yülük Osman Bey’in oğulları ve torunları tarafından da sürdürül-
dü.23 

1432’den 1435’e kadar Mardin Valisi olan ve daha sonra Ak Koyunlu 
Beyliği’ni yöneten Kara Yülük Osman Bey’in oğullarından Hamza Bey 
(1438-1444) de göçebe boy ve oymakları tasfiye ederek, Ermenilerin de 
dâhil olduğu şehirli Hıristiyan unsurların öne çıkmasını sağladı. Hamza 
Bey, kardeşi Ali Bey’in hâkimiyetinde bulunan Diyarbakır’ı yetmiş gün-
lük bir kuşatmadan sonra ele geçirerek, kardeşine sadakat gösteren şeh-
rin ileri gelenlerine ve Müslüman halka zulüm yaptı. Kadı Ahmed’i, şeh-
rin önderi olan Hacı Yusuf’la birlikte öldürttü. Ancak Hıristiyanlara 
(Rum, Ermeni ve Yakubiler) hiç saldırmadı. Aksine onlara karşı izzet ve 
ikramda bulundu. Hıristiyan keşişleri büyütüp yüceltti. Onlara konu-
şurken saygı gösterip ayağa kalkma işini yerine getirdi. İslam alimlerine 
hiç ilgi göstermedi. Müslümanlara düşmanlığı o dereceye kadar ulaştırdı 
ki bir gün Müslüman çocukların mektebinin önünden geçerken onları 
Kelamü’llah-ı Mecid (Kuran-ı Kerim) okumakla ve tilavetle meşgul görün-
ce dilinden “Benim yıktığım binayı tekrar yapmak için ilim ve kıratla meş-
gul oluyorlar” sözleri döküldü. “Allah bizi hezeyan içinde olmaktan koru-
sun”24 dedi. Bu yüzden Ak Koyunlu sultanı Hamza Bey, Müslüman ta-
rihçiler tarafından “İslam’a İhanetle” suçlandı.25 Bu tarihi kayıt da anla-
şılıyor ki, Ak Koyunlu beyleri önceliği Hıristiyan cemaatlere verdiler ve 
onlara din değiştirmeleri konusunda hiçbir baskı yapmadılar. Hatta din-
lerini yaşamaları hususunda gerekli şartlar hazırlanarak yeni manastır 
ve kiliseler inşa ve tamir etmelerine müsaade edildi. Nitekim Bitlis Surb 
Ananias Manastırı (1418), Ergani Surb Garabed Ermeni Manastırı 
(1435), Malatya Surb Lusavoriç (1439), Van Surb Harutyan Ermeni Ma-
nastır ve Kilisesi (1447), Muş-Bulanık Abahuniler Ermeni Manastırı 
(1449) ve Erzurum-Hasankale Surb Asdvadzadzin Manastırı (1455) hep 
Ak Koyunlular dönemde inşa ve tamir edildi.26 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yaşayan Ermeniler, Ak Koyunlu Beyi 
Uzun Hasan’ın zamanında da, her türlü baskıdan uzak, kendilerine tanı-
                                                           
23 J.E. Woods, a.g.e., s. 68. 
24 Abu Bakr-i Tihrani, Kitab-i Diyarbakriyya Ak-Koyunlular Tarihi, (Yay. Necati Lugal-Faruk 
Sümer), I. Cüz, s. 116-117, Ankara 1993; Ayrıca bkz. Muhyi-yi Gülşeni, Menakib-i İbrahim-i 
Gülşeni ve Şemleli-Zade Ahmed Efendi Şive-i Tarikat-i Gülşeniye, (Yay. Tahsin Yazıcı), s. 13-
15, Ankara 1982. 
25 John E. Woods, a.g.e., s. 68; Ayrıca bkz. J.E. Woods, Akkoyunlular, Aşiret, Konfedaras-
yon, İmparatorluk, (Çev. Sibel Özbudun), s. 98, İstanbul 1993. 
26 Thomas A. Sinclair, “The Armenıans and the Kurdısh Emırs of Bıtlıs under the Kara Ko-
yunlu”, Armenian Bagheah / Bitlis and Taron Mush, Edited by Richard G. Hovannision, s. 
167, California 1980; Pars Tuğlacı, Tarih Boyunca Batı Ermenileri (287-1850), C. I, s. 149-
150, 159, 161, İstanbul 2004. 
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nan hak ve hürriyetleri diledikleri gibi kullanarak yaşamaya devam etti-
ler. Her ne kadar Ermeni kaynakları, Uzun Hasan’ın Ermeni azınlığa özel 
giysiler giyme zorunluluğu getirdiğini kaydetse de, onlar da diğer Hıristi-
yan cemaatler gibi en güzel yıllarını onun döneminde yaşadılar.27 Esasen 
Uzun Hasan’ın Ermeni kilisesine yardımda bulunması, Trabzon Rum 
İmparatoru Kalo İoannes’in kızı Katerina (Despina) ile evlenmesi28, ayrıca 
eski dininde kalmak şartıyla sarayına aldığı Despina’nın günlük ibadeti-
ni mütedeyyin bir Hıristiyan olarak yapabilmesi için beraberinde pek çok 
rahip ve papaz gibi din adamlarını Diyarbakır’a getirmesi bu duruma 
işaret eder.29 Hıristiyan olarak kalan Despina, Diyarbakır’da bir kilisede 
gömülüdür.30 Hatta Uzun Hasan’ın Hıristiyanlara gösterdiği bu hoşgörü 
karşısında, “Bir Latin tarihi, onu, Hıristiyanlığın yalnız dostu olarak gös-
termekle kalmamış, sağ omuzunda haç taşıdığını kaydedecek kadar ileri 
gitmiştir”.31 Oysa Uzun Hasan iyi bir Müslüman Türk idi. Bununla birlik-
te, Ak Koyunlu Beyleri Kara Yülük Osman Bey zamanından beri kendi 
tebaası olan Hıristiyan cemaatlere karşı çok müsamahalı ve korumacı 
bir siyaset takip ediyorlardı. Nitekim Fatih Sultan Mehmet’in Koyulhi-
sar’ı Ak Koyunlulardan geri alınması için görevlendirdiği Anadolu Beyler-
beyi Şarabdar Hamza Bey kumandasındaki bir kuvvetin Ak Koyunlulara 
yenilmesi, akabinde (1461) geri çekilirken köyün birinde meşru olmayan 
işler yapan bir Ermeni karı kocayı öldürmeleri ve yağmada bulunmaları 
üzerine, Ermeni keşişleri harekete geçerek Uzun Hasan’a şikayette bu-
lundular: “Evvelki beyimiz zamanında bunun gibi murdarlıklar bize vaki 
olmadıydı. Ve hem padişahımız dahi zayıf idi. Şimdi senin gibi azametli 
bir padişah zamanında reva mıdır ki karılarımıza ve kocalarımıza bunun 
gibi yaramaz iş ola”32 dediler. Aynı şekilde Otlukbeli muharebesinin he-
men öncesinde de, Osmanlı akıncı kuvvetlerinin Kemah ve çevresini yağ-
malamaları ve bazı Ermenileri esir almaları üzerine, Ermeniler harekete 
geçerek Osmanlı kuvvetlerini Uzun Hasan’a şikayet ettiler. O da bu du-
ruma çok üzüldüğünü belirtti.33 

Aslında Uzun Hasan’ın Ermenilere karşı gösterdiği bu anlayışı, Sel-
çuklularda yaklaşık dört asır evvel göstermişlerdi. Nitekim Ermeni tarih-
                                                           
27 J.E. Woods, a.g.e., s. 119. 
28 A. Hahanov, Panaret’in Trabzon Tarihi, (Çev. Enver Uzun), s. 101, Trabzon 2004. 
29 Seyyahların Gözüyle Sultanlar ve Savaşlar -Giovanni Maria Angiollo- Venedikli Bir Tüccar 
ve Vincenzo D’Alessandri’nin Seyahatnameleri, (Çev. Tufan Gündüz), s. 31, İstanbul 2007. 
30 V. Mınorsky, “Uzun Hasan”, İ.A., C. XIII, s. 95; Şevket Beysanoğlu, Anıtları ve Kitabeleri 
İle Diyarbakır Tarihi, C. 2, s. 453, Ankara 2003. 
31 Walther Hinz, Uzun Hasan ve Şeyh Cüneyd, (Çev. Tevfik Bıyıkoğlu), s. 105-106, Ankara 1992. 
32 Aşıkpaşaoğlu Ahmed Aşıki, Tevarih-Al-i Osman, (Düzenleyen: N. Atsız Çifçioğlu), Osmanlı 
Tarihleri I de, s. 207, İstanbul 1949; İsmail Hami Danişmend, İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolo-
jisi, C. I, s. 293, İstanbul 1971. 
33 Hoca Sadettin Efendi, Tacü’t-Tevarih, III, (Sad. İsmet Parmaksızoğlu), s. 120, Ankara 
1992; Mehmed Neşri, Kitab-ı Cihan-Nüma, (Yay. Faik Reşit Unat-Mehmed A. Köymen), C. II, 
s. 805, Ankara 1987; Cl. Huart, “Kemah”, İ.A., 6, s. 560. 
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çilerinden Urfalı Mateos, övgüler yağdırdığı Selçuklu Sultanı Melik 
Şah’ın Hıristiyanlara karşı şefkatle dolu olduğunu, huzuruna çıkan Er-
meni ruhani reisi (Ermeni Katalikosu Barseğ) ve maiyetine büyük iltifat 
gösterdiğini, kilisenin ve din adamlarının vergiden muaf olmaları yolun-
daki isteklerinin kabul edildiğini kaydeder.34 

Diğer taraftan Ak Koyunlu devlet yönetimin de Ermenilere yer verile-
rek yetenekli olan Ermeniler belli mevkilere getirildi. Sözgelimi zengin bir 
tüccar olan Tebrizli Ermeni Mirad (Mirak veya Murad), Uzun Hasan tara-
fından Venedik elçiliğine atanarak görevlendirildi (1469).35 Neticede yö-
netimde de yer alan Ermeniler, Ak Koyunlu hakimiyetine tamamıyla alı-
şarak Türkmenler ile birlikte yaşamaya devam ettiler. Hatta Ermeni ve 
Rumlar kendi dillerini unutarak Türkçe konuşup, Türk gelenek ve dav-
ranışları benimseyerek, kendi dini ve kavmi adları yerine Türkçe adlar 
aldılar.36 Nitekim bugün ülkemizde yaşayan Ermeniler ve Rumlar bu ge-
leneği hala sürdürmektedirler. 

Uzun Hasan’dan sonra başa geçen Ak Koyunlu Beyleri de, Ermenilere 
karşı tam anlamıyla adaletli ve geniş bir hoşgörü içinde davrandılar. Her 
şeyden evvel bunu da uygulayarak açık açık ortaya koydular. Nitekim İs-
lam’ı kabul etmeye yanaşmayan Ermeni asıllı zengin bir tacirin, bir 
Türkmen askeri tarafından öldürüldüğünü öğrenen Sultan Yakup, Türk-
men askerini idam ettirerek başını Ermeni cemaatine teslim etti (1486). 
Ne var ki, Ermeniler kendi mahallelerinde kesilen başla top oynayarak 
Müslümanları şoka soktular. Bunun üzerine Derviş Kasım önderliğinde 
harekete geçen Müslümanlar, cenaze töreninin İslami usule uygun ola-
rak yapılabilmesi için Sultan Yakup’tan izin aldılar. Fakat cenaze töreni 
gece vakti kitlesel bir gösteriye dönüştüğünden Derviş Kasım öldürüldü 
ve taraftarları ağır bir şekilde cezalandırıldı.37 Böylece muhtemel iki gu-
rup arasında dini taşkınlığa sebep olacak olay, Ak Koyunlu Beyi’nin tu-
tumu ve dirayeti sayesinde önlenmiş oldu. 

Sonuç 

İşte bütün bu anlatımlardan çıkan sonuç şudur ki; Ak Koyunlu Bey-
leri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yaşayan Ermenilere karşı, 
adalet ve hoşgörü anlayışına dayalı bir politika izlediler. Bu bağlamda 
da, dini, sosyal ve iktisadi şartların gerektirdiği prensipleri uygulayarak, 
                                                           
34 Urfalı Mateos, Vekayiname (952-1136) ve Papaz Grigor’un Zeyli (1131-1162), (Çev. Hrant D. 
Andreasyan), s. 176, Ankara 1687; Necdet Öztürk, “Osmanlının Gayrimüslimlere Bakışı”, Türk 
Dünyası Araştırmaları Dergisi, (Ermeni Meselesi Özel Sayısı), Sayı: 131, s. 5-6, Nisan 2001. 
35 P. Tuğlacı, a.g.e., s. 161. 
36 Faruk Sümer, “Anadolu’ya Yalnız Göçebe Türkler mi Geldi?”, Belleten, XXIV/96, s. 576- 
577, Ankara 1960; Suraiya Faroqhı, Osmanlı Kültürü ve Gündelik Yaşam, Ortaçağdan Yir-
minci Yüzyıla, s. 92, İstanbul 2005. 
37 Josaphat Barbaro, Anadolu’ya ve İran’a Seyahat, (Çev. Tufan Gündüz), s. 121-122, İs-
tanbul 2005. 
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yönetimleri altında bulunan Ermenileri kendi inançlarında serbest bı-
raktılar. Onlar da kendi manastır ve kiliselerini tamir ve inşa ederek iba-
detlerini yerine getirdiler. Hatta Ak Koyunlu Beyleri, bu manastır ve kili-
selerin tamir ve inşasına mali yardımda bulundular. Netice Ak Koyunlu-
ların korumacı ve yapıcı tutumları sayesinde, Ermeniler, bölgede huzur 
ve güven içinde yaşama fırsatı buldular. Zaten bu dönemin tarihi kay-
naklarında, Ermenilere yapılan olumsuzluklardan bahsedilmemesi bu 
durumla ilgili olsa gerek. 
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II. İNÖNÜ SAVAŞI’NIN İKMAL VE İAŞESİ 

Yrd. Doç. Dr. Feyzullah EZER* 

Öz 

II. İnönü Savaşı’nın Milli Mücadele’nin kazanılmasında oldukça önem-

li bir yeri vardır. Bu savaşın kazanılmasıyla birlikte Türk Milleti’nin Milli 

Mücadele’ye olan azim ve inancı iyice pekişmiştir. Ancak bu savaş kolay 

kazanılmamıştır. Savaştan önce, donanımlı Yunan kuvvetleri karşısında, 

Türk kuvvetlerinin ikmal, iaşe ve ulaştırma faaliyetleri büyük zorluklarla 

gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Bu ikmal ve iaşenin sağlanmasında, İtilaf 

Devletleri tarafından el konularak depolarda muhafaza edilen silah ve 

cephanenin bir kısmının tekrar elde edilmesi, diğer cephelerden aktarılan 

silah ve cephanelerle dış ülkelerden yardım ve satın alma yoluyla temin 

edilen silah ve cephanenin önemli katkıları olmuştur. 

Anahtar kelimeler: Atatürk, II. İnönü, Milli Mücadele, Batı Cephesi, 

İkmal, İaşe. 

Abstract 

Supply and Subsistence / Feeding of Second Battle of İnönü 

Second Battle of Inönü has quite a very important place in winning of 

the Turkish National Struggle. Along with winning of this war, the deter-

mination and the belief of the Turkish Nation to the National Struggle tho-

roughly strengthened. However, it was not easy to win this war. Before 

the war, equipped against Greek Force, the replenishment, accommodati-

on and transportation activities were carried out with great difficulty. On 

the one hand the regaining of a portion of confiscated weapons and am-

munition which were stored in warehouses of the Allies States, on the ot-

her hand the transferring of the arms and ammunition from different 

fronts and the weapons and ammunition which were given as an assis-
                                                           
* Fırat Üniversitesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Öğretim Üyesi. 
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tance support or obtained thoroughly the acquisition made significance 

contributions in order to ensure this support and subsistence. 

Key words: Atatürk, The War of Second İnönü, National Struggle, 

West Front, Supply, Subsistence. 

Osmanlı Devleti İttifak Devletleri ile birlikte girmiş olduğu I. Dünya 
Savaşı’nı kaybederek Mondros Ateşkes Antlaşması’nı imzalamak zorun-
da kalmıştır. Mondros Ateşkes Antlaşması ile İtilaf Devletleri tarafından 
Osmanlı Ordusu’nun elinde bulunan silah, cephane ve donanmanın bü-
yük bir kısmına el konulmuştur.1 Ayrıca, Mondros Ateşkes Antlaşması’-
nın şartlarına aykırı olarak İtilaf Devletleri tarafından Osmanlı toprakları 
işgal edilmeye başlanmıştır. Bu arada Yunan kuvvetleri de 15 Mayıs 
1919’da İtilâf Devletlerinin yardımıyla İzmir’i işgal etmişlerdir. Daha son-
ra tekrar harekete geçen Yunan kuvvetleri, 12 Haziran 1919 tarihine ka-
dar, Urla, Çeşme, Menemen, Manisa, Akhisar, Bergama, Ayvalık, Tire, 
Ödemiş ve Aydın’ı ele geçirmişlerdir.2 Bu durum karşısında, teşkilatla-
nan, Kuvâ-yı Milliye birlikleri Batı Anadolu’nun çeşitli yerlerinde Yunan 
kuvvetlerine karşı silahlı direnişe geçmişlerdir.3 Kuvâ-yı Milliye başlan-
gıçta ülkenin içinde bulunduğu çetin şartlar nedeniyle plânsız ve prog-
ramsız bir şekilde teşekkül etmiştir.4 İtilâf Devletlerinin Osmanlı toprak-
larını işgal etme planlarını hayata geçirme istekleri, Anadolu’da Kuvâ-yı 
Milliye ruhunu canlandırmıştır.5 

30 Haziran 1920’den itibaren başlayan Yunan genel taarruzu karşı-
sında Kuvâ-yı Milliye birlikleri zaman zaman başarılı mukavemette bu-
lunmuş, ancak Kuvâ-yı Milliye’nin düzenli bir ordu şeklinde olmayışı yü-
zünden Yunan kuvvetleri gittikçe ilerleme göstermiştir.6 Kuvâ-yı Milliye 
birlikleri bu yapısının bir neticesi olarak, 24 Ekim 1920’de yapılan Gediz 
Muharebesi’nde mağlup olmuş ve bu yenilgi TBMM’de derin etkiler bı-
rakmıştır. Mustafa Kemal Paşa TBMM’de yapmış olduğu konuşmada, 
düzensiz ve komutasız bazı savaşlardan sonra bildiğiniz üzere Gediz’de 
yenildik diyerek, düzenli ordu kurulmasının zamanının çoktan geldiğine 
işaret etmiştir.7 Bu gelişmeler üzerine Kasım 1920’den itibaren Kuvâ-yı 
                                                           
1 TBMM Hükümeti Dönemi, Türk İstiklal Harbi Özet Tarihi, C. IV, Ks. I, s. 238-239, Ankara 
2001. 
2 Hakkı Tümerdem, Yunanlılarla İstiklâl Harbi, s. 6, İstanbul 1938. 
3 Orhan Avcı, “Kuva-yı Milliye’nin Yapısı, Kuva-yı Milliye’nin Mahiyeti”, Askeri Tarih Bülteni, 
Yıl: 23, Ağustos 1998, S. 45, s. 92-93, Ankara 1998. 
4 Sabahattin Selek, Anadolu İhtilâli, C. 1, s. 120, İstanbul 2000. 
5 Yücel Özkaya, “İstiklâl Savaşı’nda Türk Halkının Kuvâ-yı Milliye’ye ve Millî Orduya Katkı-
ları”, İkinci Askeri Tarih Semineri Bildiriler, s. 240-241, Ankara 1985. 
6 Zekeriya Türkmen, “Mütareke Döneminde (1918-1921) Ordu Mütareke Döneminden Milli 
Mücadele’ye Geçişte Ordunun Yeniden Yapılanması”, Askeri Tarih Bülteni, Yıl: 21, S. 41, s. 
54, Ağustos 1996. 
7 Durmuş Yalçın-Azmi Süslü vd., Türkiye Cumhuriyeti Tarihi-I, Atatürk Araştırma Merkezi, 
s. 264, Ankara 2000. 
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Milliye’nin tasfiyesi uygulamasına geçilmiştir.8 Mustafa Kemal Paşa, Ku-
vâ-yı Milliye’nin tasfiyesi ve düzenli orduya geçilmesi ile ilgili olarak; 8 
Kasım 1920’de Ali Fuad Paşa’nın Ankara’ya geldiğini ve O’nu istasyonda 
karşıladığını, aynı gece İsmet ve Refet Paşaları da davet ederek yeni vazi-
yet ve vazifelerini kararlaştırdıklarını belirtmiştir.9 Mustafa Kemal Paşa 
düzenli ordunun kuruluşunu Nutuk’ta; “Kendilerine verdiğim kati direk-
tif; Süratle muntazam ordu ve büyük süvari kütlesi vücuda getirmekten 
ibaret idi. Bu suretle 1920 senesi Kasım’ın 8. günü gayr-ı muntazam teşki-
lât fikrini ve siyasetini yıkmak kararı, fiil ve tatbik sahasına geçirilmiş ol-
du” şeklinde açıklamıştır.10 Batı Cephesi; Batı ve Güney Cephesi olmak 
üzere ikiye ayrılmış, 10 Kasım 1920’de İsmet Paşa Batı Cephesi, Albay 
Refet Bele ise; Güney Cephesi Komutanlıklarına atanmışlardır.11 

Düzenli ordu birlikleri ilk sınavını Yunan kuvvetlerine karşı I. İnönü 
Savaşı sırasında vermiş ve başarılı olmuştur. I. İnönü Zaferi’nin kazanıl-
ması sonucu TBMM Hükümeti, İtilaf Devletlerinin girişimi üzerine Yu-
nanlılar ile birlikte Londra Konferansı’na davet edilmiştir. İtilaf Devletleri 
temsilcileri, Sevr Antlaşması üzerinde ısrar etmeyeceklerini, bazı hü-
kümleri lehimize çevirmeye veya hafifletmeye hazır olduklarını bildirmiş-
lerdir. Ancak; bu konferans, bir karara varılamadan dağılmıştır. TBMM 
Hükümeti, bunu bir oyalama taktiği olarak kabul ederek cephedeki ek-
sikliklerini tamamlamaya çalışmıştır.12 

Genelkurmay Başkanlığı, muhtemel Yunan taarruzuna karşı İnönü 
mevzilerinin kuvvetlendirilmesi emrini vermiş, zaman geçirilmeden tü-
menlerin derlenip toparlanması işlerine girişilmişti. Özellikle yeni silah 
altına alınanlar, kısa süreli bir eğitimden sonra Batı Cephesi’ndeki tü-
menlere gönderilmiştir. Bu arada, Erzurum’da bulunan Kazım Karabekir 
Paşa kumandasındaki XV. Kolordu birlikleri Ermenileri yenerek, Erme-
nistan’a kadar girmiş ve Doğu sınırlarını güvence altına almışlardır.13 Bu 
başarı Doğu Cephesi’ndeki kuvvetlerin bir kısmının diğer cephelere akta-
rılması imkânını da ortaya çıkarmıştır. Doğu Cephesi’nden gönderilen 
bazı birliklerle Batı Cephesi’ndeki boşluklar doldurulmaya çalışılmıştır. 
Ayrıca Doğu Cephesi’nden, Batı Cephesi’ndeki birliklere imkânlar nispe-
tinde silah ve cephane ikmali de yapılmıştır.14 Aynı zamanda TBMM Hü-
kümeti ile Ermeniler arasında imzalanmış olan Gümrü Barışı, TBMM’nin 
dış siyasetteki ilk başarılı antlaşması olmuştur.15 
                                                           
8 Kâzım Özalp, Millî Mücadele (1919-1922), C. I, s. 166, Ankara 1988. 
9 Feyzullah Ezer, “Milli Mücadele Döneminde TBMM Tarafından Çıkarılan Mali Kanunlar 
(1920-1921)”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 174, s. 91, Mayıs-Haziran 2008. 
10 Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk, C. II, s. 504, İstanbul 1982. 
11 Kâzım Özalp, a.g.e., s. 166-167. 
12 Cemal Anadol, Büyük Türk Mareşali Fevzi Çakmak, s. 70-71, İstanbul 2001. 
13 M. Philips Price, Türkiye Tarihi -İmparatorluktan Cumhuriyete Kadar-, s. 158, İstanbul 1977. 
14 Alptekin Müderrisoğlu, Kurtuluş Savaşı’nın Malî Kaynakları, s. 313, Ankara 1974. 
15 İsmail Soysal, Türkiye’nin Siyasal Andlaşmaları, C. I, s. 28, Ankara 1983. 

101



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 4 

II. İnönü Savaşı Öncesi Donatım ve Ulaştırma Durumu 

Türkiye’nin hemen her bölgesinden Batı Cephesi’ne gönderilen silah 
ve cephanenin depolanması amacıyla Batı Cephesi Komutanlığı tarafın-
dan İnönü’de vagonlar içerisinde bir cephane deposu kurulmuş ve bura-
dan tümenlere cephe komutanlığı araçları ile ikmal yapılmıştır.16 Ayrıca, 
Batı Cephesi’nin ateş gücünü artırabilmek için, makineli tüfeklerin ka-
pak takımlarında gerekli değişiklikleri yapabilecek atölyeler Ankara’da 
faaliyete geçirilmiştir. Böylece, hem kullanılamayan mevcut makineli tü-
feklerden yararlanma imkânı yaratılmış, hem de eldeki cephaneler kulla-
nılabilir hale getirilmiştir. Alınan çeşitli tedbirlerle I. İnönü’de 47 adet 
olan ağır makineli tüfek sayısı 235’e, 18 adet olan hafif makineli tüfek 
sayısı 55’e çıkarılmıştır. Diğer taraftan, Ermenilerden ele geçirilen 9.000 
sandık Fransız ve 14.000 sandık İngiliz piyade mermisi, Ankara’daki 
İmalat-ı Harbiye atölyelerinde küçük çaplı piyade tüfeklerinde kullanıla-
bilecek şekle getirilmiştir. Bu sırada, İstanbul’daki depolardan kaçırılan 
120 sandık Alman, 391 sandık Osmanlı tüfeği mermisi ile 273 adet Al-
man tüfeği, 20 makineli tüfek ve 6.500.000 kapsül Karamürsel’de kara-
ya çıkarılmış ve Batı Cephesi Komutanlığı emrine verilmiştir.17 

Silah ve cephane teminindeki olumlu gelişmeler üzerine Genelkurmay 
Başkanlığı 14 Mart 1921’de, yayımlamış olduğu bildiride, Batı Cephesi’n-
de cephane durumunun endişe verici olmaktan çıktığını belirtmiştir.18 

Donatım Gereçleri 

Er donatımı; 1911’de kabul edilerek I. Dünya Savaşı’nda uygulanmış 
bulunan Teçhizat Nizamnamesi’nde tespit edilmiş olan esaslar, Milli Mü-
cadele sırasında, TBMM Hükümeti tarafından büyük bir değişikliğe uğ-
ramadan geçerli kabul edilmiştir. Buna göre, bir erde donatım olarak; 
arka çantası (sırt çantası), ekmek torbası, matara, palaska, süngülük ve 
kütüklük, portatif tahkim gereçleri, karavana, beylik (kilim), portatif ça-
dır, 10-12 ere bir adet olmak üzere mahruti (konik) çadır bulunması ge-
rektiği kabul edilmiştir. Fakat Milli Mücadele boyunca bunların tam ola-
rak ikmal edildiği söylenemez. Bu nedenle mevcutların onarımı ve muha-
rebeler sırasında ele geçenlerle yetinilmiştir. Subay donatımı ise; bir se-
fer halinde rütbeleri asteğmenden yüzbaşıya kadar olanlar için, içerisin-
de 50 kilogramı geçmeyecek kişisel eşya bulunan bir manevra sandığı 
taşınması kabul edilmiştir. Binbaşıdan daha yüksek rütbeliler için taşı-
nacak bu eşya ağırlıkları da, 100-250 kilogram arasında değişmekteydi. 
Rütbelere göre tespit edilen taşınabilecek eşyalar için, subaylara yarım; 
                                                           
16 Türk İstiklâl Harbi, Batı Cephesi, C. II, Ks. III, s. 273, Ankara 1999. 
17 Alptekin Müderrisoğlu, a.g.e., s. 314; Daha geniş bilgi için bkz. Mesut Aydın, Milli Müca-
dele Dönemi’nde TBMM Hükümeti Tarafından İstanbul’da Kurulan Gizli Gruplar ve Faaliyetle-
ri, s. 245-249, İstanbul 1992. 
18 TİH, Batı Cephesi, C. II, Ks. 3, s. 273. 
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üstsubaylara bir; generallere ise üç adet binek hayvanı ayrılması esası 
getirilmiştir. Subayların (genellikle piyade teğmenleri) bir arka çantası, 
bir tabanca, bir dürbün, bir matara ve düdük taşımaları gerektiği kabul 
edilmiştir. Fakat nizamnamede belirtilen bu ihtiyaçların, ikmalde karşı-
laşılan birtakım güçlükler nedeniyle aynen sağlanamadığı da bir gerçek-
ti.19 

Ulaştırma Araçları 

I. Dünya Savaşı’nda olduğu gibi askeri hareket bakımından bu sava-
şın bir devamı olan Milli Mücadele’de ordudaki taşıma araçlarının ço-
ğunluğunu, hayvanla çekilen araçlar oluşturuyordu. İlkel ve yüksek ta-
şıma kapasitesinden yoksun olan bu araçlar, genellikle bir çift öküzle çe-
kilen iki tekerlekli kağnılar, tek atla çekilen iki tekerlekli kağnılar, at, ka-
tır, eşek ve deve kervanlarıydı. Bu araçlardan beş-on ton taşıma kapasi-
teli birçok kollardan kurulu katarlar, tümen ve kolorduların cephane kol 
ve katarlarını teşkil ediyordu. Bu kol ve katarlar, genellikle çift beygirli 
ve dört tekerlekli arabalarla, mekkâre ve deve kollarından oluşuyordu. 
Menzil kollarıysa, deve, öküz, manda ve araba kollarından ibaret olup, 
eşek, mekkâre ve tek atlı arabalarla kağnılar da menzil kollarını pekişti-
ren araçlar oluyordu. Ulaştırmanın zaman alıcı ve çok düşük kapasiteli 
ilkel araçlarla yapılmak zorunda kalınan ikmal işlerinin, bir de elverişsiz 
bozuk yolların olumsuz etkisi eklendiğinde, düzenli ordunun ikmalinde 
karşılaşılan güçlüklere bir yenisi daha eklenmiş olmakta ve haliyle kara 
kuvvetlerinin lojistik destek yeteneği oldukça sınırlı ölçülerde kalmak-
taydı.20 

Kuruluş ve Konuş Bakımlarından Teşkilat ve Kadro 

Düzenli ordu, 1921 başlarında teşkilat ve kuruluş yönünden genellik-
le Ekim 1920 tarihindeki durumunu korumuştur. 3 Mayıs 1921’e kadar 
süren Kütahya Muharebesi’nden önceki dönemde, ordu ve kolordu teşki-
latı henüz kurulamamıştı. Bu tarihten sonra iki cephe komutanlığı ha-
linde faaliyet gösteren Batı Anadolu Harekât Alanı’nda, Güney Cephe 
Komutanlığı kaldırılarak bütün kuvvetler, sadece Batı cephesi Komutan-
lığı kuruluşuna dahil edilmiştir. Keza bu değişiklik sırasında iki ve daha 
fazla tümenlerden oluşturulan grup komutanlıkları (kolordu yetkisinde) 
teşkil edilmiştir. 

Bu tarihlerde Başkomutanlık yetkisi, henüz TBMM’ye ait bulundu-
ğundan, askeri harekâtın sevk ve idaresi, TBMM adına Genelkurmay 
Başkanlığı’nca, tüm silahlı kuvvetlerin ikmal işleri de, Milli Savunma Ba-
kanlığı’nca yürütülmüştür.21 
                                                           
19 TBMM Hükümeti Dönemi, Türk İstiklal Harbi Özet Tarihi, s. 240-241. 
20 TBMM Hükümeti Dönemi, Türk İstiklal Harbi Özet Tarihi, s. 241-242. 
21 TBMM Hükümeti Dönemi, Türk İstiklal Harbi Özet Tarihi, s. 250. 
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Personele Yapılan Maaş ve Diğer Ödemeler 

Milli Mücadele’nin başlarında henüz düzenli ordu kurulmadan önce 
Kuvâ-yı Milliye’de hizmet gören er, erbaş ve subaylara her bölgenin du-
rumuna göre tespit edilen ücret ya da maaş adı altında ödeme yapılmak-
taydı. Örneğin 22 Mart 1920’de Balıkesir’de toplanan İzmir Kuzey Bölge-
si Kuva-yı Milliye Heyeti’nce giderleri 300.000 lira olarak tahmin edilen 
Milli Kuvvetler örgütündeki personel için tespit edilen maaşlar şöyleydi: 
Alay komutanlarına 4.000 kuruş, alay komutan yardımcılarına 3.000 
kuruş, tabur komutanlarına 3.000 kuruş, tabur komutan yardımcılarına 
2.500 kuruş, bölük komutanlarına 2.500 kuruş, sürekli hizmette bulu-
nan erlere ise 900 kuruş maaş olarak her ay ödenmekte ve bu paralar, o 
yerlerdeki müdafaa-i hukuk şubeleri tarafından varlıklı kişilerden top-
lanmak suretiyle sağlanmaktaydı.22 Fakat sonraları ortaya çıkan bazı sa-
kıncalı durumlar nedeniyle Kuvâ-yı Milliye personelinin maaşlarının kol-
ordu komutanlıkları ve maliyeden ödenmesi esası kabul edilmiştir. Dü-
zenli ordunun kurulmasına başlandıktan sonra TBMM tarafından 1 
Ağustos 1920’den geçerli olmak üzere kabul edilen 37 sayılı bir yasayla 
subaylığı çekici bir hale getirmek amacıyla, Harp Okulu dahil bütün as-
keri okullarda okuyan öğrenci maaşlarına 100-450 kuruşluk bir zam ya-
pılmış ve bu zamlar vergi dışında tutulmuştur.23 

Ayrıca TBMM tarafından Ekim 1920’den geçerli olmak üzere çıkarılan 
42 sayılı bir yasayla da, tüm kara ve deniz kuvvetleri mensuplarına ve 
kıtalarda hizmet gören subay adaylarına v.b. almakta oldukları maaşla-
rına, eşit miktarda (seyyanen) seferberlik zammı olarak bin kuruş eklen-
miştir.24 Ancak olağanüstü durum nedeniyle para sıkıntısı olduğundan, 
personel maaşlarının ödenmesinde sıkıntılar baş göstermiştir. TBMM 
Hükümeti’nin kurulmasından sonra da kaynakların artırılması için çe-
şitli önlemler alınmasına rağmen, nakit para sıkıntısına çözüm buluna-
mamıştır. Bu nedenle dış yardımlara da ihtiyaç duyulmuş ve konuyla il-
gili birtakım girişimlerde bulunulmuştur. Millî Mücadele’de ihtiyaç du-
yulan silah ve cephane, İtalya ve diğer Avrupa ülkelerinden kaçak ya da 
satın alma yoluyla sağlanmış25, Fransız, Bulgar ve Amerikalılar ile ticari 
ilişkiler konusunda görüşmeler yapılmıştır.26 TBMM Hükümeti, bir taraf-
tan İngiltere ve Yunanistan ile savaşırken, diğer taraftan Fransa ve İtalya 
ile dostluk kurmuştur.27 Ayrıca Sovyet-Rusya ile yapılan görüşmeler so-
                                                           
22 TBMM Hükümeti Dönemi, Türk İstiklal Harbi Özet Tarihi, s. 250-251. 
23 Alptekin Müderrisoğlu, a.g.e., s. 268. 
24 Milli Mücadele Dönemi Bütçeleri ve Mali Mevzuatı (1920-1923), Maliye Bakanlığı, s. 394, 
Ankara 1994. 
25 TBMM Gizli Celse Zabıtları, C. I, s. 124, Ankara 1985. 
26 TBMM Gizli Celse Zabıtları, C. II, s. 90-91, Ankara 1985. 
27 Serhan Ada, “Kurtuluş Savaşı’nda Diplomasi ve Askeri Yardım”, İkinci Askerî Tarih Semi-
neri Bildiriler, s. 348, Ankara 1985. 
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nunda, Millî Mücadele boyunca çeşitli partiler halinde o günün şartları-
na göre önemli miktarda nakit para, silah ve cephane yardımı sağlan-
mıştır.  

İlk Sovyet yardımı Ağustos 1920’de Ankara’ya ulaşmış, yaklaşık bir 
yıl sonra imzalanan 16 Mart 1921 tarihli Türk-Sovyet Dostluk Antlaşma-
sı ile yardım düzenli bir şekilde yapılmaya başlanmıştır. 1921 yılı başla-
rında Sovyet Rusya’dan sağlanan bir miktar parayla (2.000.000 altın 
ruble) nakit para sıkıntısı biraz olsun aşılmış ve personelin birikmiş olan 
birkaç aylık maaşının ödenmesi sağlanmıştır.28 

II. İnönü Savaşı Öncesi Silah ve Cephane Durumu 

Yunan Ordusu’nun Mart 1921 taarruzu, aynı yılın Ocak ayındaki ha-
rekâtın daha büyük ölçüde tekrarı niteliğinde olmuştur. Yalnız bu defa, 
taarruza daha çok kuvvet katılmış ve taarruz hedefi daha geniş tutul-
muştur. Bunun tabii sonucu olarak çarpışmalar da I. İnönü Savaşı’na 
kıyasla daha çetin olmuştur.29 

Düzenli orduya geçiş ve I. İnönü Savaşı sonrası, Türk Silâhlı Kuvvet-
leri’ni belirli bir standarda getirebilmek amacıyla, 1921 Ocak sonlarında 
Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı ortak bir karara 
varmışlardır. Alınan bu karara göre; Piyade tümenleri; üç piyade alayı, 
bir hücum taburu, tümen topçusu, bir süvari, bir istihkâm bölüğü, bir 
muhabere takımı ve bir sıhhiye bölüğünden kurulması, her piyade tabu-
runda 450 tüfek ve dört makineli tüfek, süvari bölüklerinde 120 tüfek 
bulunması kabul edilmiştir. Bir piyade tümeninde bulunması gerekli 
olan tüfek sayısı 5.000 olarak tespit edilmiştir. Süvari tümenleri ise; iki-
şer tugaylı olup, her tugayı iki alaydan ve her alay dört bölükten kurul-
muştur. Her süvari bölüğünde 120 er ve tümende 2.000 tüfek olması ka-
rara bağlanmıştır. Bu teşkilâta göre birliklerin noksan kalan ağır ve hafif 
makineli tüfeklerinin Doğu Cephesi’nden gelenlerle tamamlanması ve 
makineli tüfeklerin kapak takımlarındaki değişikliğin Ankara’da yapıl-
ması kararlaştırılmıştır. Verilen emre göre teşkilâtlanmanın en geç 1921 
Mart sonuna kadar tamamlanmış olması istenmiştir.30 

1921 Mart başlarında, Türk Kara Kuvvetleri kuruluşunda genel ola-
rak bir değişiklik yapılmamış, sadece 3. Kolordu, Merkez Ordusu adını 
almış, Adana Cephesi Komutanlığı’na da 2. Kolordu adı verilmiştir. Bu 
suretle Türk Kara Kuvvetleri, Genelkurmay Başkanlığı’nın emir ve kuru-
luşunda olmak üzere, Doğu Cephesi Komutanlığı, Batı Cephesi Komu-
tanlığı, Güney Cephesi Komutanlığı, Elcezire Cephesi Komutanlığı, Mer-
kez Ordusu, 2. Kolordu, Kocaeli, Ankara ve Kastamonu Dolayları Komu-
                                                           
28 TBMM Hükümeti Dönemi, Türk İstiklal Harbi Özet Tarihi, s. 251-252. 
29 Sabahattin Selek, Anadolu İhtilâli, C. 2, s. 596, İstanbul 2000. 
30 TİH, Batı Cephesi, C. II, Ks. 3, s. 270. 
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tanlıkları ve muhafız birliklerinden oluşturulmuştur.31 II. İnönü Savaşı’-
na; Batı Cephesi, Güney Cephesi, Kocaeli ve Kastamonu Komutanlıkları 
katılmışlardır.32 Bu birliklerin 1 Mart 1921 tarihi itibarıyla silah, cepha-
ne ve personel mevcudu şu şekilde idi; Batı Cephesi Komutanlığı; 13.088 
tüfek, 96 ağır ve 16 hafif makineli tüfek, 39 adet çeşitli top, 1.500 kılıç, 2 
uçak, 1.151 subay ve 24.936 erden oluşmaktaydı. Hayvan sayısı ise 
6.320’ye ulaşmıştı. Güney Cephesi Komutanlığı; 22.225 tüfek, 143 ağır 
ve 24 hafif makineli tüfek, 69 adet çeşitli top, 2.000 kılıç, 2 uçak, 2.287 
subay ve 34.044 erden oluşmaktaydı. Kocaeli Komutanlığı; 5.126 tüfek, 
16 ağır ve 15 hafif makineli tüfek, 5 adet top, 287 subay ve 6.368 erden 
oluşmaktaydı. Kastamonu ve Dolayları Komutanlığı ise; 1.293 tüfek, 1 
ağır ve 4 hafif makineli tüfek, 4 adet top, 153 subay ve 227 erden oluş-
maktaydı.33 Ayrıca olası bir Yunan taarruzuna karşı koyabilmek amacıy-
la, Batı Cephesi Komutanlığı tarafından acil olarak cephedeki eksiklikle-
rin giderilmesi hususu Milli Savunma Bakanlığı’na bildirilmiştir. Buna 
göre; tüfek 3.894, hafif makineli tüfek 51, ağır makineli tüfek 35, top ih-
tiyacı ise 19 olarak tespit edilmiştir.34 Bu arada, Milli Savunma Bakanlı-
ğı, Genelkurmay Başkanlığı’na 3 Şubat 1921 tarihinde göndermiş oldu-
ğu yazıda, 10.000 Alman tüfeği ile 20.000 sandık cephane için teminat 
olarak Bank Komarciyaka’nın Antalya Şubesi’ne 30.000 lira yatırıldığını 
bildirmiştir.35 

Cephelerin ikmal işleri genellikle cepheye 25 km. mesafede açılan am-
barlardan kıtaların kendi araçlarıyla taşınması sağlanmış, bazen de ha-
rekât bölgesinde para ile satın alınması şeklinde yapılmıştır. Kütahya ve 
Polatlı’da bu hizmetleri yürütmekle görevli menzil ve hat komutanlıkları 
aralıksız olarak faaliyetlerine devam etmişlerdir. Batı Cephesi’nde çarpış-
malar olurken cepheye gerekli cephane ve erzak sevkiyatının zamanında 
ve yeterince yetiştirilmesi için yoğun şekilde çaba harcanmıştır. Bu dö-
nemde, Doğu’dan Ankara yönüne cephane ve erzakın gitmesi için kulla-
nılan yollardan birisi; Erzincan-Sivas-Şarkışla-Sultanhanı-Kayseri, Kay-
seri’den, bir kısmı Kırşehir-Kuruköprü, diğer kısmı da Ulukışla-Kara-
man-Konya-Sarayönü-Polatlı yolu olmuştur.36 I. ve II. İnönü savaşları sı-
rasında Doğu Cephesi ve Elcezire’den Kayseri’ye, oradan da Kırşehir-
Yahşihan karayoluyla, Ankara ve dolaylarına nakledilen çeşitli silahların 
toplam ağırlığı 13 ton, çeşitli cephanenin toplam ağırlığı 139 ton, yiyecek 
                                                           
31 Feyzullah Ezer, Batı Cephesi’nin İkmal ve İaşesi (1919-1922), Fırat Üniversitesi Sosyal Bi-
limler Enstitüsü, Basılmamış Doktora Tezi, s. 146, Elazığ 2004. 
32 TİH, Batı Cephesi, C. II, Ks. 3, s. 270-271. 
33 TBMM Hükümeti Dönemi, Türk İstiklal Harbi Özet Tarihi, s. 434-435; TİH, Batı Cephesi, C. 
II, Ks. 3, s. 271. 
34 TİH, Batı Cephesi, C. II, Ks. 3, s. 271. 
35 ATASE Arşivi, İSH, Kutu: 667, Gömlek: 139, Belge: 139 (1-3). 
36 Feyzullah Ezer, a.g.e., s. 147. 
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ve yemin toplam ağırlığı 914 ton, donatım ve gereçlerin toplam ağırlığı 
ise 36 tona ulaşmıştır.37 

Birliklerin cephane durumu ise; Piyade alaylarında erler üzerinde 
100, makineli tüfek başına 1.500-3.000, top başına 100 atım olarak tes-
pit edilmiştir. Piyade cephanesi tümen cephane kolu ve depolarından 
mümkün mertebe ikmal edilmiş; fakat topçu mermisi ikmalinde zorluk-
lar yaşanmıştır. Bu yüzden birlikler bir müddet topçu mermisini çok ida-
reli kullanmak zorunda kalmışlardır. I. İnönü Savaşı’ndan sonra kıtalar 
ve depolarda top başına 335 mermi sağlanmış, bu miktar Batı Cephesi 
Komutanlığı tarafından yeterli bulunmayarak, top başına 500 mermi 
sağlanması istenmiş ve bunun üzerine 15 Şubat 1921’de Milli Savunma 
Bakanlığı tarafından Eskişehir’e 1.700 adet top mermisi gönderilmiştir. 
Ayrıca 22 Mart 1921 tarihine kadar muhtelif zamanlarda, İstanbul’dan 
Karamürsel’e 120 sandık Alman cephanesi, 391 sandık Türk cephanesi, 
273 adet Alman tüfeği, 20 adet makineli tüfek, 6.500.000 kapsül gönde-
rilmiştir. Buna ek olarak Eskişehir’de bulunan top fabrikası, kudretli 
dağ ve Krup dağ mermilerini mevcut topların çaplarına göre değiştirmeyi 
başarmıştır.38 

Diğer taraftan İnönü mevzilerinin savunulmasında Batı Cephesi Ko-
mutanlığı’na destek sağlamak amacıyla güney cephesinden bir kısım 
kuvvetlerle, merkez ordusuna bağlı 5. Kafkas Tümeni (Amasya’da) ve Ko-
caeli Grubu’nun İnönü mevzilerine nakli kararlaştırılmıştır.39 II. İnönü 
Savaşı’nın başlangıcında savaşa katılan Türk ve Yunan kuvvetlerinin si-
lah ve cephane açısından mukayesesi kısaca şu şekilde idi: 

Türk Kuvvetleri: 
Tüfek   34.175 
Ağır makineli tüfek       235 
Hafif makineli tüfek                   55 
Top          104 
Kılıç        3500 
Yunan Kuvvetleri: 
Tüfek    41.550 
Ağır makineli tüfek        720 
Hafif makineli tüfek     3134 
Top                                          220 
Kılıç                              3100 
Yukarıdaki tabloya göre, Yunan ordusu, Türk ordusuna göre, 7.375 

tüfek, 485 ağır makineli tüfek, 3.079 hafif makineli tüfek, 116 top ile sa-
yısal fazlalık olarak kesin bir silah üstünlüğüne ve aynı zamanda bol 
                                                           
37 Zübeyr Kars, Milli Mücadelede Kayseri, s. 104, Ankara 1999. 
38 TİH, Batı Cephesi, C. II, Ks. 3, s. 272-273. 
39 Feyzullah Ezer, a.g.e., s. 148. 
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cephaneye sahip bulunmaktaydı.40 Hakkı Tümerdem’e göre Türk kuvvet-
lerinin sayısı bilinenin aksine daha azdı ve ancak 15.000 piyade, 144 top 
ve 1.200 süvariden oluşmaktaydı.41 Bu dönemde hava ve deniz gücünün 
de güçlendirilmesine önem verilerek, Eskişehir’de, I. Uçak Bölüğü ve Af-
yonkarahisar’da, 2. Uçak Bölüğü’nün kurulması için faaliyetler artırılmış 
ve beş adet uçak temin edilebilmiştir. Bu sırada Erzurumlu Nafiz Bey ta-
rafından, Batı Cephesi Komutanlığı’na dışarıdan satın alınmak suretiyle 
üç adet uçak hediye edilmiştir.42 Deniz taşımacılığında da filoya 13 Mart 
1921’de Batum gemisi katılmış ve filonun etkisi artırılmıştır.43 

Diğer taraftan, Londra Konferansı sonrası her an beklenilen II. İnönü 
Savaşı 23 Mart 1921’de Yunan kuvvetlerinin Bursa ve Uşak üzerinden 
İnönü mevzilerine doğru saldırıya geçmeleriyle, 27 Mart 1921’de II. İnö-
nü Savaşı başlamış ve kanlı bir şekilde 5 gün sürmüştür. Bu savaşın en 
önemli özelliği, düşmanın sert baskılarının karşı taarruzlarla kırılması ve 
İnönü savunma hattının en kritik anlarda bile bırakılmamasıdır. Batı 
Cephesi Komutanı İsmet Paşa, savaş süresince verdiği emirlerde, mevzi-
lerin kesin bir suretle savunulacağını sık sık tekrarlamıştır. Savaşın 
Türk kuvvetleri açısından sıkışık bir zamanında Meclis Muhafız Taburu 
da cepheye gönderilmiştir. Bu durum Batı Cephesi için büyük bir moral 
kaynağı olmuştur. 31 Mart günü Türk ordusunun, düşmanın sağ kana-
dına yaptığı taarruz, savaşın sonucunu belli etmiştir.44 

II. İnönü Savaşı 1 Nisan 1921’de zaferle sona ermiş ve Yunan ordusu 
Bursa’ya doğru geri çekilmeye başlamıştır. Bir süvari bölüğümüz geri çe-
kilmekte olan Yunan taburunu takip ederek, tabur komutanı ve subay-
larıyla birlikte 150 eri esir almıştır.45 Metristepe’den harekâtı takip eden 
Cephe Komutanı İsmet Paşa, Mustafa Kemal Paşa’ya göndermiş olduğu 
bir telgrafla, düşmanın muharebe meydanını terk ettiği bilgisini vermiş-
tir.46 Milli Savunma Bakanı Fevzi Paşa’da 2 Nisan 1921’de II. İnönü zafe-
                                                           
40 TBMM Hükümeti Dönemi, Türk İstiklal Harbi Özet Tarihi, C. IV, Ks. I, s. 436; S. Selek, 
Anadolu İhtilâli, C. 2, s. 599. 
41 Hakkı Tümerdem’e göre, II. İnönü Savaşı’nda silah ve asker mevcudu bakımından iki tü-
menimiz, hatta üç tümenimiz Yunan kuvvetlerinin ancak bir tümeni kadardı. Hakkı Tümer-
dem, a.g.e., s. 29. 
42 Erzurumlu Nafiz Bey, Ordu’ya üç adet uçak armağan etmiştir. Erzurumlu Nafiz I-II-III di-
ye adlandırılan bu uçakların tesliminden sonra, kendisinin bu davranışından dolayı Ata-
türk, İnönü, TBMM başkanları başta olmak üzere birçok devlet görevlisi telgraf çekerek Na-
fiz Bey’i tebrik etmişlerdir. Süreyya Hami Şehidoğlu, “Kurtuluş Savaşında Bir Vatandaşımı-
zın Uçak Bağışı”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, C. VIII, S. 24, s. 601-603, Temmuz 
1992. 
43 Erol Mütercimler, Kurtuluş Savaşı’nda Denizden Gelen Destek, s. 231-235, İstanbul 1997. 
44 Sabahattin Selek, a.g.e., C. 2, s. 600-602. 
45 Hakkı Tümerdem, a.g.e., s. 66. 
46 Cephe Kumandanı İsmet Paşa çekmiş olduğu telgrafta, “Metristepe’den gördüğüm vazi-
yet; Gündüzbey şimalinde sabahtan beri sebat eden ve artçı olması muhtemel bulunan bir 
düşman müfrezesi, sağ kanat gurubunun taarruzu ile gayri muntazam çekiliyor. Yakından ta-
kip ediliyor. Hamidiye istikametinde temas ve faaliyet yok. Bozüyük yanıyor. Düşman, binler-
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riyle ilgili olarak TBMM’de uzun bir konuşma yapmıştır.47 Savaşın kaza-
nıldığını, bu raporla öğrendikten sonra Mustafa Kemal Paşa, büyük tari-
hî değer taşıyan telgrafı ile cephe kumandanını tebrik etmiştir.48 Yunan 
Generali Nikolas Trikupis savaş anılarında, İnönü Savaşı sırasında 
Türklerin olağanüstü bir cesaretle dövüşerek birbirini takip eden hü-
cumlar yaptıklarını, savaşın beşinci günü Yunan 10. Tümeninin, kuvvet-
li baskı karşısında Düzağaç’a çekildiğini ve irtibatın kesildiğini, savaşın 
altıncı günü ise, Türklerin yalnız cepheden değil, sağ kanattan ve kuzey-
den hücum ederek 3. Tümenin arkasını çevirmek istediklerini, bu saldı-
rıyı durduracak ihtiyat kuvveti olmadığından bütün tümenin geri çekil-
mesini emrettiğini belirtmiştir.49 

Yunan ordusunun bu son taarruzuna, Yunanistan ve özellikle İngiltere’-
de büyük ümitler bağlanmıştı. Fakat Yunan kuvvetlerinin II. İnönü savaşın-
da yenilmesi üzerine İngiliz Hükümeti’nin Yunanistan’a karşı beslemiş oldu-
ğu güven sarsılmaya başladı. Fransa ve İtalya, Yunanistan’a karşı bir Türk 
zaferini tercih ettiklerinden zaten Yunan ordusunun Türkleri yenemeyeceği-
ne inanıyorlardı. Hatta İtilaf Devletleri barış hususunda bazı olumlu adım-
lar da attılar. İtalyanlar hiçbir baskı görmedikleri halde 1 Haziran 1921’den 
itibaren Anadolu’dan çekilmeye başladılar. 9 Haziran 1921’de Fransız tem-
silcisi Franklin Bouillon siyasi görüşmelerde bulunmak üzere Ankara’ya gel-
di. 18 Haziran 1921’de İnebolu’ya gelen iki İngiliz subayı General Harring-
ton’un Mustafa Kemal Paşa ile görüşmek istediği mesajını ulaştırdılar. Ayrı-
ca Fransızlar 21 Haziran 1921’de Zonguldak’ı tahliye ettiler.50 

II. İnönü Savaşı Sonunda Ortaya Çıkan Kayıplar 

Türk Tarafının Kayıpları: Bu savaş sonunda Türk tarafının subay 
kaybı; 44 şehit, 102 yaralı, 4 esir, 2 kayıp, 4 firar olmak üzere toplam 
156 kişi idi. Er kaybı ise; 637 şehit, 1.720 yaralı, 2 esir, 1.359 kayıp, 
1.076 firar olmak üzere toplam 4.794 idi. Buna ilaveten 388 hayvan, 
2.432 adet çeşitli cins piyade tüfeği, 60 kasatura, 3 makineli tüfek kay-
bedilmiş, 350 bomba ile 23.847 adet çeşitli top mermisi ve 2.002 sandık 
piyade tüfeği mermisi sarf edilmiştir.51 Alptekin Müderrisoğlu ise; Kurtu-
                                                                                                                                        
ce ölüleri ile doldurduğu muharebe meydanını silâhlarımıza terk etmiştir.” Mustafa Kemal 
Atatürk, Nutuk, C. II, s. 579-580. 
47 TBMM Zabıt Ceridesi, C. 9, s. 321-327, Ankara 1954. 
48 “İnönü Muharebe Meydanında Metris Tepe’de Garp Cephesi Kumandanı ve Büyük Erkânı 
Harbiye Reisi İsmet Paşa’ya; Bütün tarihî âlemde sizin İnönü Meydan Muharebelerinde deruh-
te ettiğiniz vazife kadar ağır bir vazife deruhte etmiş kumandanlar enderdir. Milletimizin istik-
lâl ve hayatı, dâhiyane idareniz altında şerefle vazifelerini gören kumanda ve silâh arkadaş-
larınızın kalp ve hamiyetine büyük emniyetle istinat ediyordu. Siz orada yalnız düşmanı değil, 
milletin makûs talihini de yendiniz. Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal.” Mustafa Ke-
mal Atatürk, Nutuk, C. II, s. 580-581. 
49 Nikolas Trikupis-M. Papulas, Yunan Generallerinin İtirafları, s. 75-76, Ankara 2001. 
50 Sabahattin Selek, a.g.e., C. 2, s. 607-608. 
51 ATASE Arşivi, İSH, Kutu: 710, Gömlek: 105, Belge: 105 (1-2). 
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luş Savaşı’nın Malî Kaynakları adlı kitabında, Türk tarafının subay kay-
bını; 91 şehit, 181 yaralı, er kaybını; 1.402 şehit, 2.289 yaralı olarak 
göstermiştir.52 

Yunan Tarafının Kayıpları: Yunan kuvvetleri Eskişehir cephesinde 
günlerce süren şiddetli çarpışmalardan sonra, büyük zayiat vererek geri 
çekilmek zorunda kalmışlardı. General Kondilis yazmış olduğu kitabında 
bu savaştaki Yunan kayıpları toplamını; 360 subay, 4.920 er olarak gös-
termiştir.53 General Trikupis’te anılarında, İnönü Savaşı (Avgın Savaşı) 
sırasında istisnasız bütün Yunan birliklerinin zayiat verdiğini, Yunan tü-
meninin kayıplarının 105’i subay olmak üzere 2.000 kişi olduğunu, ken-
di gözetleme noktasının Türk hatlarından 1.800 metre mesafedeki bir te-
pede bulunduğunu belirtmiştir.54 Ayrıca, İstanbul’da görev yapan İngiliz 
Yüksek Komiseri Sir H. Rumbold, 5 Nisan 1921’de Yunan Yüksek Komi-
seri ile görüştüğünü ve Yunan zayiatının çok fazla olduğunu, İnönü’de 
bir alayın, albaydan aşağıya doğru bütün subaylarının öldüğünü, sonuç 
olarak Yunanlıların İnönü’de ikinci kez yenildiklerini, İngiliz Dışişleri Ba-
kanı Lord Curzon’a rapor etmiştir.55 

Sonuç 

Mustafa Kemal Paşa’nın 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkması ve Millî 
direniş örgütlerini desteklemeye başlaması ile birlikte Millî Mücadele de 
fiilen başlamıştır. Fakat Mondros Mütarekesi hükümleri uyarınca İtilaf 
Devletleri tarafından silah ve cephaneye el konulması neticesinde Türk 
Ordusu hareket kabiliyetinden yoksun hale getirilmişti. Daha önceleri 
Anadolu’da çeşitli nedenlerden dolayı meydana gelen yokluk ve olumsuz-
luklar bütün alanlarda hissedilmekteydi. Bu bakımdan Anadolu’da ya-
bancı işgaline karşı topyekûn bir Millî Mücadele başlatılması büyük zor-
lukları da beraberinde getirmiştir. 

Bu arada bütün olumsuzluklara rağmen örgütlenmeye çalışan Kuvâ-
yı Milliye birlikleri işgallere karşı koymaya çalışmıştır. Ancak düzenli or-
duda olduğu gibi silah, cephane, personel ve diğer her çeşit ikmal kay-
nağı olmayan Kuvâ-yı Milliye ikmalinin akıcı bir şekilde ve bir plana göre 
yürütülmesi mümkün olmamıştır. İlk dönemlerde Kuvâ-yı Milliye birlik-
lerinin mevcutları fazla olmadığından, iaşeleri, il, ilçe ve köy halkı tara-
fından sağlanmıştır. 1919 sonlarına doğru mevcutları artmaya başlayın-
ca, mahalli iaşe imkânı zorlaştığından bölgedeki tümenlerin iaşe kuvve-
sine alınarak beslenmeleri temin edilmiş, daha sonra TBMM’nin açılması 
ile giderleri Ankara’dan karşılanmaya başlanmıştır. Ayrıca Kuvâ-yı Milli-
ye’nin yapısı ve niteliğinden kaynaklanan bazı sebeplerden dolayı Kuvâ-
                                                           
52 Alptekin Müderrisoğlu, a.g.e., s. 317. 
53 TİH, Batı Cephesi, C. II, Ks. 3, s. 512. 
54 Nikolas Trikupis-M. Papulas, a.g.e., s. 76-77. 
55 Bilal N. Şimşir, İngiliz Belgeleriyle Sakarya’dan İzmir’e (1921-1922), s. 11, İstanbul 1989. 
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yı Milliye, nizamî bir birlik gibi disipline edilememiştir. Üstelik lojistik 
destek kaynaklarının Kuvâ-yı Milliye müfrezelerince zaman zaman ada-
letsiz ve keyfî olarak kullanılması problemi daha da artırmıştır. Bu ve 
benzeri sebeplerden dolayı Yunan Ordusu’na karşı, düzenli ordu kurma 
fikri Temmuz 1920’de ortaya atılmış, Kasım 1920’den itibaren düzenli 
ordu uygulamasına geçilmiştir. 

Düzenli Ordu I. İnönü Savaşı’nda ilk defa, yanında Kuvâ-yı Milliye ol-
madan ve kumanda aksaklıklarına rağmen başarılı olmuştur. 11 Ocak 
1921 sabahı Yunan kuvvetleri geri çekilmeye başlamış ve düzenli ordu 
Batı Cephesi’nde ilk zaferini kazanmıştır. 

Bu mücadele küçük çapta bir savaş olmasına rağmen önemli sonuç-
lar doğurmuştur. Halkın düzenli ordu ve TBMM’ye güvenini artırmış, dü-
zenli ordu, Kuvâ-yı Milliye tartışmaları sona ermiştir. Dış politikada ise, 
Avrupalı devletler TBMM ile ilişkilerini yumuşatmaya yönelerek, Sevr 
Antlaşması üzerinde bazı iyileştirmelere gitmeyi düşünmeye başlamışlar-
dır. Ankara Hükümeti’ni dinlemek ve yeni şartları görüşmek üzere, 
Londra Konferansı’na davet etmişlerdir. Bu tavır İtilaf Devletlerinin, An-
kara Hükümeti’ni resmi olmasa bile tanımasına sebep olmuştur. Londra 
Konferansı bir bakıma Yunanlılara zaman kazandırmak amacını da taşı-
mış ve Lloyd George Yunanistan’ı uyararak; alınacak yeni bir yenilginin 
Türkleri uzlaşmaz kılacağını, bu bakımdan taarruz için daha iyi hazır-
lanmaları gerektiğini belirtmiştir. 

Londra Konferansı’ndan olumlu bir sonuç çıkmaması üzerine Yunan 
kuvvetleri 23 Mart 1921’de Bursa’dan taarruza geçerek, 24 Mart’ta Bile-
cik, 25 Mart’ta Pazarcık’ı ele geçirmişlerdir. Türk birliklerinin savaş pla-
nı, düşmanı İnönü mevzilerinde kabul etmek üzerine oluşturulmuştu. 
Dolayısıyla, İsmet Paşa komutasındaki askerî birlikler İnönü mevzilerin-
de savunma amacıyla savaş düzeni almaya başlamışlardı. Yunan kuv-
vetleri İnönü mevzilerine kadar ilerleyerek, stratejik konumdaki Metris-
tepe’yi ele geçirmişlerdir. II. İnönü Muharebesi olarak tarihe geçen bu 
savaş sırasında, Türk ordusunun asker ihtiyacı had safhaya ulaşmıştı. 
Güney Cephesi’nden kaydırılan askerî birliklerle, Ankara’dan gelen 
TBMM Muhafız Taburu, Türk kuvvetleri aleyhine bozulan dengelerin ye-
niden düzelmesini sağlayarak, savaşın kazanılmasında etkili olmuşlardı. 
Gerçekten de Yunan kuvvetleri, cepheye bizzat gelen Fevzi Paşa’nın vermiş 
olduğu emirle başlatılan şiddetli Türk karşı taarruzuna dayanamamış ve 
ağır kayıplar vererek Bursa’ya kadar geri çekilmek zorunda kalmıştır. 

Netice olarak, Milli Mücadele başlangıcında Kuvâ-yı Milliye hareketinden 
Milli Ordu statüsüne geçişin, nedenli zorluklarla elde edildiği, bu muhare-
belerde ikmal ve iaşenin hangi yokluk ve güçlüklerle temin edildiği yukarıda 
belirttiğimiz bilgiler ışığında değerlendirilmesinin yapıldığı görülmektedir. 

Nitekim II. İnönü zaferi, bütün yurtta büyük bir sevinçle karşılanmış 
ve Milli Mücadele azmini artırmıştır. 1 Nisan 1921’de Mustafa Kemal Pa-
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şa ile İsmet Paşa arasında geçen telgraf yazışması, bu sevinç ve güveni 
sembolleştirmiştir. Mustafa Kemal Paşa’nın deyimiyle “Türk ordusu İnö-
nü’de yalnız düşmanı değil, Türk Milleti’nin makûs talihini de yenmiştir.” 
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TÜRKİYE-AZERBAYCAN İLİŞKİLERİNDEKİ 
TARİHSEL BOYUT VE AZERBAYCAN’DA  

BULUNAN TÜRK ŞEHİTLİKLERİ 
(GÖZLEM VE DEĞERLENDİRMELER) 

Dr. Kemal KARADEMİR* 

Öz 

1918 yılında Azerbaycan’ın bağımsızlığını ilan etmesi üzerine, duru-

mu kabullenmeyen Rus ve Ermeni askerleri Bakü’ye girerek Azerbaycan 

vatandaşlarını katletmeye başladı. Azerbaycan Türklerinin kardeş Türk 

milletinden yardım istemeleri üzerine, Nuri Paşa komutasındaki Türk as-

kerleri Gence üzerinden Azerbaycan’a girerek, Azerbaycanlı kardeşlerine 

yardıma geldi. Gence ile Bakü hattında Rus ve Ermeni askerleri ile girilen 

çatışmalarda birçok Türk askeri hayatını kaybetti ve şehit olarak bu top-

raklarda kaldı. 

İşte bu geliş ve bu topraklarda kalış, Türkiye ile Azerbaycan ara-

sında var olan tarihsel ilişkiye yeni bir boyut kazandırdı. Bu geliş, kar-

deş Türk halkının ve askerlerinin Azerbaycan Türklerinin gönlünde 

unutulmaz bir yer edinmelerine neden oldu. Ayrıca, bu geliş zaman 

içinde, “bir millet, iki devlet” söyleminin ve anlayışının doğmasına da 

neden oldu. 

Alan ziyaretleri ile bazı gözlem ve değerlendirmeleri de içeren bu ça-

lışmada, iki ülke arasındaki ilişkinin tarihsel boyutu ile bu veciz söylemin 

doğuşu açıklanmaya çalışılmaktadır. Bu bağlamda, Azerbaycan’da bulu-

nan bazı Türk kabirleri (şehitlikler) ile burada yatan şehitler hakkında bi-

linenler anlatılmaktadır. 

Anahtar kelimeler: Türkiye-Azerbaycan İlişkileri, Din ve Kültür, Tarih-

sel Boyut, Türk Şehitlikleri, Türk Şehitleri, Şehitlik, “Bir Millet, İki Devlet.” 
                                                           
* Polis Başmüfettişi, 1. Sınıf Emniyet Müdürü, Kemal.karademir@hotmail.com 
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Abstract 

Historical Dimension in Relationship Between Turkey and 

Azerbaijan and Turkish Martyrs in Azerbaijan  

(Observations and Assessments) 

In 1918, due to declaration of independent of Azerbaijan, Russian 

and Armenian soldiers who could not accept the situation entered into 

Baku and started to kill the Azerbaijan Turks. Upon asking of help from 

Turkey, the Turkish soldiers were leading by Nuri Pasha entered in Azer-

baijan via Gence to help their brothers. Fighting with the Russians and 

Armenia in the line between Gence and Baku, many Turkish soldiers ha-

ve lost their life and they stayed in this land as a martyr. 

Coming and staying like that in this land added the new aspect to the 

relationship between Turkey and Azerbaijan. The coming like that made 

a unforgettable place in the hearth of Azerbaijan Turks for the Turkish 

people and soldiers. Besides, in the mean time, that coming also caused 

the birth of the pronunciation of “one nation, two states.” 

In this study, which also includes some field visits and observation/ 

assessment, it is being tried to explain of the historical aspect of the rela-

tionship between Azerbaijan and Turkey, and the birth of the pronunciati-

on of “one nation, two states.” In this context, it is narrated the knowled-

ge about some Turkish graveyards (martyrdoms) in Azerbaijan and the 

Turkish soldiers (martyrs) who are resting there. 

Key words: Relationship Between Azerbaijan and Turkey, Religion 

and Culture, Historical Aspect, Turkish Martyrdom, Turkish Martyrs, 

Martyr, One Nation and Two States. 

Giriş 

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de bulunan Türk Şehitliği ve burada ya-
tan Türk askerleri hakkında birçok hikâyeler anlatılmaktadır. Burası 
Azerbaycan’da bulunan Türkler için adeta bir gurur abidesi olarak görül-
mektedir. Ne zaman Türkiye’den bir misafir ya da bir resmi heyet gelse, 
ilk ziyaret yerleri burası olmaktadır. Hatta, Azerbaycanlı bir dostunuzu, 
arkadaşınızı ziyarete gelseniz, onun da sizi götüreceği ilk ziyaret yeri yine 
burası, yani Milli Meclisin karşısında, Bakü’ye kısmen hakim bir tepede 
bulunan Türk şehitliği olacaktır. Burası, Azeri Türkleri ile Türk milleti-
nin en kolay buluşabileceği ortak bir nokta olarak kabul edilmektedir. 
Yine burası adeta, “bir millet, iki devlet” söyleminin somut bir sembolü 
olarak görülmektedir. 

Bütün bunları gördükten sonra, kendi öz vatanlarından yüzlerce kilo-
metre uzaklıkta bulunan bu topraklarda yatan bu şehitlerimiz hakkında 
daha fazla bilgi toplamak ve bunu bir çalışma haline getirmek istedim. 

Bu çalışmada, öncelikle Azerbaycan-Türkiye ilişkilerine tarihsel ola-
rak, genel bir bakış yapılmakta, devamında ise, bu anlayışı ve söylemi 
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haklı çıkarmak istercesine, Azerbaycanlı kardeşlerini Rus ve Ermeni kat-
liamından kurtarmak üzere yardıma gelen Türk askerinin bu topraklara 
gelişi anlatılmaktadır. Daha sonra da, askerlerimizin ülkeye ilk girdikleri 
yer olan Gence şehri ile en son geldikleri yer olan Bakü şehri arasındaki 
hat üzerinde, farklı yerlerde bulunan şehit mezarlarıyla ilgili gözlemler 
yapılmakta ve buralarda yatmakta olan şehitlerimiz hakkında, o bölge 
halkından dinlenilen hikâyeler aktarılmaktadır. 

1. Türkiye-Azerbaycan İlişkilerine Tarihsel Bir Bakış 

Türkiye ile Azerbaycan ortak köke ve geçmişe sahip iki devlettir. Bu 
açıdan bakıldığında, ilişkilerin çok eskilere dayanması ve sürekli olması 
gerekirken, Azerbaycan’ın uzun yıllar Rus hâkimiyeti altında kalması ne-
deniyle, bu ilişkiler uzun süre resmiyet kazanamamıştır. Ancak bununla 
birlikte, iki devlet arasındaki ilişkilerin, sınırlı ve yasaklı da olsa, karşı-
lıklı gönül bağları şeklinde devam ettiği de bilinmektedir. 

Osmanlı İmparatorluğu, Birinci Dünya Savaşı esnasında, Azerbay-
can’ın da dâhil olduğu Güney Kafkasya topraklarının Rus hegemonya-
sından kurtulmasında önemli rol oynamıştır. Bu bağlamda, Azerbaycan-
Türkiye arasındaki askeri ve siyasi ilişkileri inceleyen Kasımov, 1918 yı-
lında Azerbaycan’ın bağımsızlığının ilan edilmesi ve gerçekleştirilmesini, 
Türkiye’nin Kafkasya politikasının bir sonucu olarak görmektedir.1 

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki askeri ve siyasi ilişkiler ilk defa, 
Azerbaycan’ın 28 Mayıs 1918 tarihinde bağımsızlığını ilan etmesinden 
sonra tekrar başlamış ve Nuri Paşa komutasındaki Kafkas İslam Ordu-
su’nun bağımsızlık ilanını takiben Azerbaycan’a gelmesiyle yeni bir bo-
yut kazanmıştır. Ancak bu ordu, Birinci Dünya Savaşı’nın sonunda im-
zalanan Mondros Ateşkes Anlaşması uyarınca geri çekilmek zorunda 
kalmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasından sonra ilişkiler 
yeni bir boyut daha kazanmıştır. Bu dönemde Memduh Şevket Esendal 
1920 yılında TBMM Temsilcisi olarak Bakü’ye atanmıştır. Esendal’ın İti-
matnamesi 15 Haziran 1920 tarihinde TBMM Başkanı Mustafa Kemal 
Paşa tarafından imzalanmıştır. Aynı şekilde Azerbaycan Hükümeti de 
1921 Eylül’ünde İbrahim Abilov’u Ankara’ya temsilci olarak atamıştır. 
Abilov Güven Mektubu’nu TBMM Başkanı Mustafa Kemal Paşa’ya 14 
Ekim 1921’de sunmuştur. Mustafa Kemal Paşa bu törende yaptığı ko-
nuşmada, “Azeri Türklerinin dertleri kendi dertlerimiz ve sevinçleri kendi 
sevinçlerimiz olduğu için onların muratlarına nail olmaları, hür ve müstakil 
olarak yaşamaları bizi pek ziyade sevindirir.” demiştir. 18 Ekim 1921 ta-
rihinde Azerbaycan’ın Ankara temsilciliğinin açılışında da Azerbaycan 
bayrağı göndere bizzat Mustafa Kemal Paşa tarafından çekilmiştir. Bu-
                                                           
1 Musa Kasımov, “20. Asır Azerbaycan Tarihinde; 1920-1922 Yıllarındaki; Azerbaycan-Tür-
kiye Diplomatik-Siyasi Alâkalar (İkinci Bölüm)”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, (Akta-
ran: Hüseyin Adıgüzel), Sayı: 124, s. 113-146, İstanbul 2000. 
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nunla birlikte, Azerbaycan’da yaşanan gelişmeler yüzünden Ankara’daki 
temsilcilik 1923, Bakü’deki temsilcilik ise 1926 yılında kapanmıştır.2 

Ancak, Azerbaycan’ın 30 Ağustos 1991 tarihinde bağımsızlığını ilan 
etmesiyle, kesintiye uğrayan ilişkiler tekrar başlamış ve Türkiye, Azer-
baycan Cumhuriyeti’ni 9 Kasım 1991’de tanıyan ilk devlet olmuştur. De-
vam eden süreçte, “bir millet, iki devlet” sözleriyle iki ülke arasındaki ya-
kınlaşma zirveye ulaşmıştır. Bu söylem daha sonra, gerek Azerbaycan, 
gerekse Türkiye tarafından, devlet düzeyinde ve halk arasında sıkça dile 
getirilmiştir. Örneğin, Azerbaycan’da görev yapan Türk Büyükelçisi, Ba-
kü Büyükelçiliği’nin resmi web sitesindeki mesajında bu konuya şu şe-
kilde değinmektedir: 

“Azerbaycan’la Türkiye’nin kökleri derin bir tarihi birikime dayanan 

çok güçlü ve sağlam ilişkileri bulunmaktadır. Bu ilişkilerin doğası Ulu 

Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Azerbaycan’ın kederi, bizim kede-

rimizdir, sevinci bizim sevincimizdir.’ ve Azerbaycan’ın Umummilli li-

deri Haydar Aliyev’in ‘Bir millet, iki devlet’ özdeyişleri ile veciz bir şe-

kilde özetledikleri doğrultuda şekillenmektedir.”3 

Türkiye Cumhuriyeti, Dışişleri Bakanlığı’nın resmi web sitesinde, iki 
ülke arasındaki siyasi, askeri, sosyal ve ekonomik ilişkiler özetle anlatıl-
maktadır: 

“Azerbaycan’la 14 Ocak 1992’de imzalanan protokolle diplomatik 

ilişki kurulmuş ve Başkonsolosluk olarak görev yapmakta olan tem-

silciliğimiz Büyükelçilik düzeyine yükseltilmiştir. Halihazırda, Azer-

baycan’da Bakü Büyükelçiliğimiz ile Nahçıvan ve Gence Başkonso-

losluklarımız faaliyet göstermekte olup, Azerbaycan’ın ise Ankara’da 

Büyükelçiliğinin yanı sıra İstanbul ve Kars’ta Başkonsolosluğu bu-

lunmaktadır. 

İki dost ve kardeş ülke arasında siyasi, askeri, sosyal ve ekonomik 

ilişkiler çok iyi düzeyde seyretmektedir. Bu bağlamda, sayın Cum-

hurbaşkanımızın 16-17 Ağustos 2010 tarihlerinde Azerbaycan’a ger-

çekleştirdiği ziyaret vesilesiyle iki ülke arasında ‘Stratejik Ortaklık ve 

Karşılıklı Yardım Anlaşması’ sonuçlandırılmış, 15-16 Eylül 2010 ta-

rihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilen Türk Dili Konuşan Ülkeler Dev-

let Başkanları 10. Zirvesi marjında Sayın Başbakanımız ile Azerbay-

can Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından iki ülke arasında ‘Yük-

sek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi kurulmasına dair Ortak Açıkla-

ma’ imzalanmıştır. Söz konusu belgeler ikili ilişkilerimizin derinleşe-

rek gelişmesinin hukuki zeminini daha da sağlamlaştırmıştır. 
                                                           
2 Türkiye Cumhuriyeti, Bakü Büyükelçiliği resmi web sitesi, 
   http://www.baku.emb.mfa.gov.tr/ShowInfoNotes.aspx?ID=121501, (Erişim tarihi: 21.07.2012). 
3 A.g.web site, Bakü Büyükelçiliği, (Erişim tarihi: 21.07.2012). 
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Türkiye, Azerbaycan’ın en önemli dış politika sorunu olan Yukarı 

Karabağ ihtilafına bir an önce uluslararası hukuk çerçevesinde ba-

rışçı, adil ve kalıcı bir çözüm bulunması amacıyla AGİT çerçevesin-

de faaliyet gösteren Minsk Grubu’nun çalışmalarına aktif olarak 

katılmakta, Azerbaycan topraklarının işgali dolayısıyla 1993 yılın-

dan bu yana Ermenistan sınırını kapalı tutmaktadır. Türkiye, AGİT 

Minsk sürecini ihtilafa çözüm bulunabilecek uygun platform olarak 

görmeye devam etmekte, ayrıca barış sürecinde mevcut tıkanıklığın 

aşılabilmesi için yaratıcı açılımlara gerek bulunduğu görüşünü sa-

vunmaktadır.”4 

2. Türk Askerinin Azerbaycan’a Gelişi 

Azerbaycan’ın 28 Mayıs 1918 tarihinde bağımsızlığını ilan etmesi üze-
rine, Rus ve Ermeni askerlerinden oluşan Rus ordusu, Bakü başta ol-
mak üzere birçok şehirde katliamlara başlamıştır. Bu günleri anlatan 
Azerbaycanlı tarihçiler, özellikle Bakü’de gerçekleştirilen katliamları ve 
olayları, o zamanki Rusya’nın başka hiçbir bölgesi ile mukayese edilemez 
olarak değerlendirmektedirler.5 

18 Mart 1918 Bakü katliamından sonra Azerbaycan’ın her yerinde te-
rörü giderek artıran Ermenilere karşı halkı korunmasız olan Azerbaycan 
Hükümeti, 4 Haziran 1918’de imzalanan Dostluk ve Askeri İşbirliği An-
laşmasına dayanarak Milli Şura Reisi Mehmet Emin Resulzade vasıtasıy-
la, Osmanlı Devleti’nden askeri yardım talep etmiştir.6 

Bu davet üzerine, Nuri Paşa komutasındaki Türk askerleri, Gence 
üzerinden ülkeye girerek, Azerbaycan Türklerinin yardımına gelmişler-
dir. Türk askerlerinin bu şekilde Azerbaycan’a gelerek, Rus ve Ermeni 
birlikleriyle savaşmaları ve çok şiddetli geçen çatışmalarda şehit düşen 
1130 Türk askerinin bu topraklarda kalmaları, Azerbaycan-Türkiye ara-
sındaki köklü ilişki, duygusal yakınlaşmanın göstergesi olarak gösteril-
mektedir. 

Erdal Karaman “Azerbaycan’da Bir Türk Mezarı” isimli makalesin-
de7 Türk askerinin, 1918 yılında Ruslar ve Ermeniler tarafından işgal 
edilen Azerbaycan’da zor durumda kalan Azeri kardeşlerinin yardımı-
na gelişini ve bu topraklarda yaşanan hadiseleri şu şekilde anlatmak-
tadır: 
                                                           
4 Türkiye Cumhuriyeti, Dışişleri Bakanlığı resmi web sitesi, http://www.mfa.gov.tr/turkiye-
azerbaycan-siyasi-iliskileri.tr.mfa, (Erişim tarihi: 21.07.2012). 
5 Prof. Dr. Cemil Hesenli, “1918. İlin Yazı: Azerbaycan’da Ermeni Terörizmi ve Soykırımı”, 
Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 110, s. 73-82, İstanbul 1997. 
6 Dr. Yaşar Ertürk, “Kafkas İslam Ordusu’nun Azerbaycan ve Dağıstan Harekâtı”, Türk Dün-
yası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 186, s. 89-114, İstanbul 2010. 
7 Erdal Karaman, “Azerbaycan’da Bir Türk Mezarı”, Yağmur Dergisi, İstanbul 2007. 
   http://www.yagmurdergisi.com.tr/archives/konu/azerbaycanda-bir-turk-mezari, (Erişim 
tarihi: 21.07.2012). 
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“Osmanlı Devleti, 1. Dünya Savaşı’nda dört yıl boyunca, yedi cephe-

de dönemin en güçlü devletleriyle savaşmak zorunda kalır. Ülkenin 

her bölgesinde bir cephe açılmışken, o tarihte, Azerbaycan’ın durumu 

farklı değildir. Azerbaycan’ın; ilmî, iktisadî ve askeri bakımından iler-

lemesi kasten engellenir. 1918 yılında Azerbaycan işgal edilir. Azer-

baycan’ın birçok şehri ele geçirilir. Düşman işgalciler Şaumyan’ın 

idare ettiği hareket, tümüyle halka yönelmiştir. Bakü’de, Türklere 

karşı 18 Mart-1 Nisan 1918 tarihleri arasında korkunç boyutlara ula-

şan katliam gerçekleştirirler. Bu katliamda 12.000 Azerbaycan Tür-

kü şehit edilir. Baskı ve vahşetlerinden kurtulmak için Bakü’deki hal-

kın yarısı şehri terk etmek zorunda kalır. İstanbul’a, Azerbaycan’ın 

çok zor durumda olduğuna dair haberler gelmeye başlar. Azerbay-

can’ın durumu, çabuk hareket ettirmeyi gerektirir. Enver Paşa, üvey 

kardeşi Nuri Paşa’yı Kafkas İslam Ordusunu kurmak amacıyla Azer-

baycan’a gönderir. Düşmanların yapmış oldukları vahşet akıl almaz 

hal almıştır. Halk çok zor günler geçirir. Onlar için tek ümit kaynağı 

Anadolu Türkleridir. Türk ordusu Azerbaycan’a geldiğinde halk yol-

lara dökülür, orduyu coşkuyla karşılar. Gence’ye, 25 Mayıs 1918’de 

gelen Nuri Paşa, burada çalışmalarına başlar. Ordu hazırlıklarını ta-

mamladıktan sonra Nuri Paşa komutasındaki birlikler, işgalcilerin eli-

ne geçen Salyan’ı, Ağsu’yu, Kürdemir’i, Şamahı’yı alır. Bakü hâlâ iş-

galcilerin elindedir. Bakü’ye hücum eden Türk ordusunun ilk harekâ-

tından kesin sonuç alınamaz. Zor durumda olan halk bu durumdan 

rahatsız olur. İşgal altında bulunan Bakü’de işkenceler had safhaya 

ulaşmıştır...” 

Çalışmasının devamında Karaman, Türk askerinin Bakü’ye ulaşması-
nı ve Azerbaycan’ın başkentinin işgalden kurtulmasını anlatmaya devam 
etmektedir: 

“Bununla birlikte Birinci Bakü hücumundan sonra halk, ordunun da-

ha hızlı hareket etmesi için Nuri Paşa’ya, Bakü’deki durumun veha-

metini anlatan bir mektup gönderir. Bu mektupta: ‘Ey Türk Askeri! 

Eğer sen Bakü’yü alamazsan, Bakü’de, senin için hazırlanan sofra-

lar konaksız kalacak, senin için kesilen kurbanlar düşmana kalacak. 

Eğer sen bu şehri alamazsan, Müslüman gelinlerin duvaklarını düş-

man yırtacak, senin muzaffer olman için kalkan elleri zalimler kese-

cek.’ şeklinde halkın durumu anlatılır. İkinci Bakü hücumunda, düş-

man birlikleri Türk ordusunun, hücumlarıyla etkisiz hale getirilir. 

Düşman bozguna uğratılır. Şehir, işgalcilerin elinden alınır. Halk, Nu-

ri ve Halil Paşaları kurtarıcı sıfatıyla karşılar. Onların sayesinde 

Azerbaycan’ın başkenti istiklaline kavuşur. Azerbaycan halkı, kurtu-

luş gününün Kurban Bayramı’na denk gelmesiyle çifte bayram sevin-

ci yaşar.” 
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3. Azerbaycan’da Bulunan Türk Şehit Mezarları 

Türk ordusu Azerbaycan’a girdikten sonra, ilk toplanma yeri olan 
Gence şehrinden başlayıp Bakü’ye kadar uzanan hat üzerinde, kendileri-
nin işgal altındaki Bakü’ye doğru ilerleyişlerini durdurmak isteyen Rus 
ve Ermeni birlikleriyle girdikleri çatışmalarda birçok şehit vermişlerdir. 
Özellikle Bakü civarında yoğunlaşan savaşlarda yüzlerce şehit verilmiş-
tir. Dolayısıyla, bu hat üzerinde değişik bölgelerde, bölge halkı tarafın-
dan Türk kabri/mezarı olarak adlandırılan şehitliklerimiz bulunmakta-
dır. Ancak, üzülerek söylemek gerekir ki, bölge halkının bu kabirler hak-
kında çok da fazla bir bilgilerinin olmadığı görülmektedir. Zira bölge hal-
kının anlattıklarına göre, Azerbaycan’ın Rus hâkimiyetinde kaldığı 70 
yıllık süre zarfında bu mezarlar ve orada yatan şehitlerimiz hakkında 
kendilerine, özellikle bilgi verilmemiş, hatta resmi mekânlarda bunlar 
hakkında konuşmak yasaklanmıştı. O dönemde resmi olarak bildikleri 
tek şey, bu mezarlar Türklere aitti, hepsi o kadar. Ancak bununla birlik-
te, evlerde gizliden gizliye burada yatan zatların, 1918 yılında kendilerini 
Rus ve Ermeni işgalinden kurtarmak için yardıma gelen kahraman Türk 
askerleri olduğu konuşulmaktaydı. 

Ancak Azerbaycan’ın 1991 yılında bağımsızlığını kazanmasının he-
men ardından, bölge halkının da yardım ve destekleri ile ülkede bulunan 
Türk şehitlerine ait mezarlar tespit edilerek, Azerbaycan devletinin de 
katkılarıyla Türk Büyükelçiliği tarafından koruma altına alınarak birer 
şehitlik haline dönüştürülmüştür. Ayrıca, çatışmaların en yoğun olarak 
yaşandığı Bakü şehrinde, Azerbaycan halkına yardıma gelen Nuri Paşa 
komutasındaki “Türk Kafkas Ordusu”nun, Nisan 1918’de Gence’de baş-
layan ve Eylül 1918’de Bakü’nün kurtarılmasıyla son bulan çatışmalar-
da şehit olan toplam 1.130 Türk askerinin anısına, 1999 yılında “Türk 
Şehitler Abidesi” inşa edilmiştir.8 

15 Eylül 1999 tarihinde tamamlanan ve 9 Nisan 2000 tarihinde dö-
nem Türk ve Azerbaycan Cumhurbaşkanları tarafından açılışı yapılan 
şehitlik kitabesinde şu ifadeler yer almaktadır: 

* 25 Mayıs-17 Kasım 1918 tarihleri arasında cereyan eden Kafkas 
Harekâtında Nuri Paşa komutasındaki Türk Kafkas Ordusu, Gence, 
Göyçay, Aksu, Kürdemir ve Şamahı istikametinde taarruzlarına devamla 
15 Eylül 1918 tarihinde Bakü’ye girerek önce Azerbaycan’ı; müteakiben 
devam eden muharebeler neticesinde Karabağ ve Dağıstan’ı düşman iş-
galinden kurtarmıştır. 

* Bu harekâtta kahraman Mehmetçik, Azerbaycan’ın bağımsızlığı uğ-
runda Azerbaycanlı Türk kardeşleri ile omuz omuza savaşmış ve 1.130 
şehit vermiştir. Onlar Azerbaycan’ın her yerinde birçok isimsiz mezarda 
ikinci vatanlarında yatmaktadır. 
                                                           
8 Azerbaycan’da Bulunan Şehitlikler ve Şehit Mezarları, T.C. Bakü Büyükelçiliği ve Türk Si-
lahlı Kuvvetler Ataşeliği, S. 25-26, Bakü 2011. 
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* İşte bu anıt, kardeşlik uğrunda canlarını seve-seve feda edip “Ayrılır 
mı gönül candan, Türkiye Azerbaycan’dan” düsturunu yüreklerimizde 
perçinleyen, o muhteşem askerlerin, şehit Mehmetçiklerin anısına dikil-
miştir. 

Bakü Türk Şehitler Abidesi haricinde, Gence-Bakü arasındaki çatış-
ma hattında bulunan, Göyçay, Merdekan, Neftçala, Şamahı ve Şeki’de 
bu bölgelerde tespit edilen toplam 13 Türk şehidi ile henüz tespit edile-
meyen diğer şehitlerimizi temsilen şehitlik abideleri inşa edilmiştir. Ayrı-
ca, tespit edilen Türk mezarları da koruma altına alınarak şehitlik haline 
dönüştürülmüştür. Bunlar; 

Göyçay bölgesinde; Mustafa Çavuş, Hacı Hatemli, Arvan Deresi (isim-
siz), Türk Dağı (isimsiz) ve Kadir Efendi şehit mezarları. Merdekan bölge-
sinde; Fatmayı ve Novhani şehit mezarları. Neftçala bölgesinde isimsiz 
iki adet (Salyan) şehit mezarları. Şamahı bölgesinde; Şamahı şehitliği ve 
Arapsalbaş’ta bulunan iki isimsiz şehit mezarları. Şeki bölgesinde ise; 
Şeki ve Nohurkışlak’ta bulunan isimsiz şehit mezarları. 

Diğer tarafta, Nahçıvan’daki şehitlik ise, 1918-1920 tarihleri arasın-
da, buradaki kardeşlerini Ermeni saldırılarından kurtarmak amacıyla 
gelen Türk askerlerinin aziz hatıralarına atfen temsili bir anıtmezar ola-
rak inşa edilmiştir. Anıtmezar üzerinde bulunan Şehitlik kitabesinde şu 
ifadeler bulunmaktadır: 

“Bu şehitlik; 1918-1920 yılları arasında Nahçıvan’ın Ermeniler tara-

fından işgal edilmesinin karşısını almak ve Nahçıvan’lı kardeşlerini 

Ermeni zulmünden kurtarmak için yardıma gelen Türk Ordusu’ndan 

bu topraklarda şehit olan kahraman Türk askerlerinin aziz hatırası-

na dikilmiştir.”9 

Ayrıca, Nahçıvan’ın diğer şehir ve köylerinde (Sederek ve Ordubat şe-
hirleri ile Dırnis, Eylis ve Aza köyleri) bulunan Türk mezarları da koru-
ma altına alınarak şehitlik halinde inşa edilmişlerdir. 

4. Azerbaycan’da Yatan Türk Şehitlerinden Bazıları: 

Şimdi de, Azerbaycan’ın bağımsızlığından sonra haklarında daha faz-
la konuşulmaya başlayan ve gerek Azerbaycan hükümeti, gerek Türk 
hükümetinin girişimleriyle kabirleri daha belirgin hale getirilen (şehitlik 
olarak düzenlenen) bu kahramanlarımız hakkında yazılanları ve bölge 
halkından duyduklarımızı, dinlediklerimizi aktarmaya çalışalım. 

4.1. Binbaşı İzzet Bey 

Karaman yukarıda bahsi geçen çalışmasında, Elfayım Eziz’in, “Azad-
lık Namına” adlı kitabından nakille, ismi bazı kaynaklarda İzzet bazı kay-
                                                           
9 A.g.e., Bakü Büyükelçiliği, S. 109-111. 
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naklarda da Kadir10 olarak geçmekte olan bu kahramanımızın, savaşla-
rın yapıldığı yerlerden biri olan Şamahı yakınlarında şehit oluşunu şu 
şekilde anlatmaktadır: 

“İzzet Bey, Aşot adındaki bir düşmanın ateş etmesi sonucunda yere 

yığılır. Ağır yaralanan binbaşının yardımına, civarda yaşayan insan-

lar koşar. Askerimiz yaralandığında orada bulunan Gülsabah adın-

daki kadın, olaya başından beri şâhid olmaktadır. Başörtüsünü çıka-

rır, askerin yarasını sarmak ister. 

İzzet Bey: 

“Bacım kolumu sağlam tut, ben kurşunu çıkarayım” der. 

Kurşunu çıkarır. İzzet Bey, Gülsabah’tan cebinde bulunan mendili çı-

karmasını ister. Mendili Gülsabah İzzet Bey’e verir. Mendilin içine 

kurşunu koyduktan sonra, 

İzzet Bey: “Artık tamamdır, her şey bitti, yaramı bağlamaya gerek 

yok. Kanım bu topraklara aksın.” der. 

Halsiz şekilde yerde uzanan İzzet Bey, silah sesleriyle kendisine ge-

lir. Türk ordusu gelmiştir. Askerler İzzet Bey’i yaralayan askeri ora-

da çıkan çatışmada vururlar. Ordunun gelmesine İzzet Bey çok sevi-

nir. Karşısında Nuri Paşa’yı görünce heyecanlanır. Nuri Paşa İzzet 

Bey’in yanına yaklaşır, İzzet Bey’in başını dizlerine kor. Artık İzzet 

Bey son anlarını yaşamaktadır. Nuri Paşa’ya: “Paşam bir Türk Paşa-

sının dizlerinde can vermek benim için büyük bir şereftir.” der. 

Nuri Paşa: (onu teselli etmek için) “Sen yaşayacaksın daha çok zafer 

kazanacaksın” cevabını verir. 

Fakat İzzet Bey son anlarını yaşadığının farkındadır. Bitkin bir şekil-

de uzanan binbaşının etrafında herkes diz çöker, Şeyh Muhsin Ku-

ran okumaya başlar. İzzet Bey vatanından binlerce kilometre uzak-

lıkta ölüm-kalım savaşı veren soydaşlarına yardım etmenin huzuru-

nu yaşadığı anlarda sessiz bir şekilde okunan Kur’an’ı dinler. Orada 

bulunan insanların bu tablo karşısında duygularına hâkim olamayıp 

gözyaşlarını tutamadıkları görülür. İzzet Bey, bir ara doğrulur yanın-

dakilerden haklarını helal etmelerini ister. Cebindeki mendili zorla çı-

karıp Nuri Paşa’ya: 

- Paşam! Babam, Anadolu’da topraklarımızı korumak için vuruşur-

ken ağır yaralanmış. Vücuduna isabet eden kurşunu güç bela çıkar-

dıktan sonra, yanında bulunan silah arkadaşlarına, “Bu kurşunu oğ-

luma verin, ben vatanım için kahramanca savaştım, ülkem için canı-

mı vermek üzereyim. Ona söyleyin beni yaralayan şu kurşunu yanın-

da taşısın, bunu iki etsin.” der ve vücudundan çıkan kurşunla ikiz 

kardeşler gibi duran şahadet nişanlarını göstererek: 
                                                           
10 T.C. Bakü Büyükelçiliği tarafından hazırlanan kitapta, Şamahı şehitliğinin yanındaki 
Türk Mezarı isimsiz bir subaya ait olarak belirtilmiştir. Kadir Efendi şehit mezarı olarak, 
Göyçay bölgesinde, Bığır köyünün üstündeki tepede bulunan Türk mezarı anlatılmaktadır. 
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“Paşam! Babamın vasiyetini yerine getirdim. Onun söylediği gibi kur-

şunu iki yaptım. Hâlâ kurşunun üzerindeki kanım kurumadı. Siz de 

bu kurşunu alın oğluma verin, ona babasının da kahramanca savaş-

tıktan sonra şehit düştüğünü anlatın, bu kurşunları üçe çıkarmasını 

söyleyin.” der. Son sözlerini söyleyen İzzet Bey vurulduğu yerde dün-

yaya gözlerini yumar.” 

Karaman, bu kabirle ilgili yapmış olduğu yapmış olduğu çalışmasını 
şu sözleriyle bitirmektedir: 

“...Bu sessiz kabir, adeta yoldan gelip geçen yolculara, o dönemde 

Azerbaycan’da gerçekleştirilmek istenilen menfur düşünceyi sessiz 

haliyle anlatmaktadır. Ciltlerce kitabın ve binlerce hatibin yapama-

yacağı tesiri yakınından geçenlerin kulağına sanki fısıldarken, tarihî 

vazifesini yapmış olmanın huzuruyla yoldan gelip geçenleri selâmla-

maktadır.” 

Bölge halkının anlattıklarına göre; İzzet Bey yaralandığında kendisini 
Şamahı’ya götürmek isterler, fakat o buna razı olmaz ve orada defnedil-
mesini ister. Bunun üzerine, Şamahı yakınlarındaki Acıdere mevkine 
defnedilir. O günden itibaren bu kabrin adı “Türk mezarı” olarak söyle-
nir. Daha sonra bu kabir işgalciler tarafından birkaç kez kaldırılmak is-
tenir. Ancak bölge halkının ısrarlı karşı çıkmaları sonucu bunda başarılı 
olunamaz. Kabir zaman içersinde çeşitli tahribata uğrasa da halk tara-
fından tamir edilir. Kabrin taşı ilk defa Şamahı kasabası kaymakamı ta-
rafından diktirilir. Bu hayırsever vatandaş daha sonra, 1928’de öldürülür. 

Bölgeyi çok iyi bilen polis müdürü Siyavuş Bey’in anlattıklarına göre, 
uzun süre sahipsiz kalan kabre halkın ilgisi devam etmiş, etrafı Şamahı’-
lı, bir şoför düzeltmiş ve demirle çevrilmiştir. Daha sonra tamir edilen ve 
Türk bayrağı konulan ve halk tarafından sürekli ziyaret edilen mezar, 
adeta kutsal bir mekân haline gelir.11 

Mezar ziyaretine gidildiğinde, mezar taşında şu mısraların yazılı oldu-
ğu görülür: 

Bir Türk kahramanındır bu mezar, 
Gör nasıl yer ile yeksan eyleyipdir hakzar, 

Kafkas İslam yolunda eyleyip zinhar canın 
Erseyi harp içre bir aslanındır bu mezar 

Ayrıca, ünlü Azerbaycan şairi Bahtiyar Vahabzade “Tenha mezar” şii-
rinden birkaç mısrayı yaptırmış olduğu levhayla birlikte yolcuların gelip 
geçtiklerinde görebilecekleri bir yere astırmıştır.12 Vahabzade söz konusu 
şiirinde: 
                                                           
11 Mülakat, Mingeçevir Emniyet Müdürlüğü’nde görevli, Göyçay doğumlu, Polis Müdürü Siya-
vuş Muradov ile yapılan görüşme, Mingeçevir-Azerbaycan, 18.06.2011. 
12 Gözlem, Şamahı Türk Şehitliği’ni Ziyaret, 17.06.2011. 
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Yolun kenarında tenha bir mezar 
Üstünde ne adı var ne soyadı. 

Ey yolcu, arabanı eyle bu yerde 
Soruş kimdir yatan tenha yerinde 

O bir Türk zabiti kahraman, metin 
Doğma kardeşine yardıma geldi. 

Kırgına tutulan milletimizin. 
Haklı savaşına yardıma geldi... 

şeklinde devam eden mısralarıyla, yoldan geçen yolculara seslenerek, durup 
bu mezara bakmalarını ve burada yatan isimsiz Türk kahramanın kendile-
rine yardım için geldiğine ve buralarda kaldığına dikkat çekmektedir. 

Bugün halen, Şamahı üzerinden Bakü’ye giden yolculardan birçoğu, 
Şehitlik anıtının önüne geldiklerinde araçlarını durdurup, burada yat-
makta olan Türk şehidine dua okuyup yollarına öyle devam etmektedir-
ler. Hatta yanlarında çocukları varsa, onlara da burada yatan şehidimi-
zin hikâyesini anlatmaktadırlar.13 

4.2. Mustafa Çavuş 

Mustafa Çavuş şehit mezarı Ismayıllı Rayonu Mollaisalı köyü yolunun 
doğusunda, yola 90 km. mesafededir. Şehit mezarı önceden demir korku-
luklar ile çevrilmiş ve mezar taşı dikilmiştir. Bakımsız olmasına rağmen 
köylülerce korunmuştur. Köy yolu yapımında kaldırılarak üzerinden yol ge-
çirilmek istenmiş, ancak köylüler müsaade etmemişlerdir. Mustafa Çavuş 
Şehit Mezarı ile ilgili çalışmalar 13 Eylül 2002’de tamamlanmıştır.14 

Mustafa Çavuş hakkında da bölge halkının maalesef çok fazla bilgile-
rinin olmadığı görülmüştür. Bölge halkı, burayı uzun zamanlar sadece, 
Türk mezarı olarak bildiklerini, aile içindeki yaşlı insanlardan burada bir 
Türk askerinin bulunduğunu, kendilerini kurtarmak için Nuri Paşa’nın 
ordusu ile buralara geldiğini duyduklarını ancak, Rusya yönetimi altında 
yaşadıkları dönemde, buraya Türk mezarı dahi demekten korktuklarını 
ifade etmişlerdir. Şehit mezarının bulunduğu yere yakın olan Göyçay do-
ğumlu Polis Müdürü Siyavuş Muradov, savaş yıllarını yaşamış olan ba-
baannesinden duyduklarını şu şekilde anlatmaktadır: 

“-Oğlum biz çoluk-çocuk ve köyün erkekleriyle birlikte Ermeniler geli-

yor diye hep beraber köyü terk edip Kürdemir istikametine doğru yo-

la çıktık, kağnı arabalarına ne koyabildiysek onları da yanımıza al-

dık, döşek yorgan ve birkaç da kap-kacak. Yolda Nuri Paşa’nın as-

kerleriyle karşılaştık, bizi durdurdular ve nereye gittiğimizi sordular. 

Bizde Ermeniler geliyormuş ondan kaçıyoruz dedik. Bunun üzerine, 

erkeklerimize, bu kadın ve çocuklar gidiyor, tamam da siz neden sa-
                                                           
13 Mülakat, Polis Müdürü Adil Abaşov ile yapılan görüşme, Mingeçevir-Azerbaycan, 15.07.2011. 
14 A.g.e., Bakü Büyükelçiliği, S. 44. 
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vaşmıyorsunuz, siz neden gidiyorsunuz dediler. Onlar da silahımız 

yok nasıl savaşacağız deyince, Türkler yanında getirdikleri silahları 

bizim erkeklerimize dağıttılar. Bunun üzerine biz orada konakladık, 

erkeklerimiz de Türklerle beraber geri dönüp savaştılar. Hatta daha 

sonra duyduk ki, (Mustafa Çavuş’u kastederek) Ismayıllı yolu üzerin-

deki harpte bir Türk askeri de şehit olmuş, ancak Ermeniler de kaç-

mak zorunda kalmışlar bizim köye girememişler. Biz de üç gün sonra 

tekrar köyümüze geri döndük.”15 

4.3. Kadir Efendi 

Şehit Kadir Efendi mezarı, 18 Temmuz 2002 tarihinde Bığır köyü sa-
kinlerinden Hacıbala Şirinoğlu vasıtası ile tespit edilmiştir. Mezar Kürde-
mir’e kadar olan arazinin en hakim sırtlarındadır. Hemen önünden akan 
derenin ismi Acıdere’dir. Dağın ismi halk arasında Kadir Efendi dağı ola-
rak adlandırılmıştır.16 

Bu noktadan bakıldığında, Göyçay’ı da içine alacak şekilde, Kürde-
mir’e kadar olan düzlük alan gözükmektedir. Stratejik bir noktada bulu-
nan şehitlik mezarının olduğu yerden bakıldığında, yine yeri Bığır köylü-
leri tarafından tespit edilen Türk Dağı Şehitliği de görülebilmektedir.17 

Gerek Türk dağı şehitliği ve gerekse Kadir Efendi şehitlik mezarı hak-
kında bölge halkı tarafından birçok kahramanlık hikâyeleri anlatılmak-
tadır. Bu anlatımlardan bir tanesi şu şekildedir: 

“Ermeni orduları, bugün şehit mezarının bulunduğu noktaya bir top-

çu birliği yerleştirir ve yardıma gelen Türk askerlerinin bu stratejik 

tepeye çıkmalarına izin vermezler. Ayrıca buradan, Türk askerinin 

konuşlandığı Bığır köyü ve civarını devamlı top ateşine tutarlar. Kısa-

cası bu noktanın mutlaka düşürülmesi gerekir. Fakat bu noktada bir 

türlü başarılı olunamaz. Tepeyi kuşatan askerler içmek için su bula-

mazlar. Köylülerden kendilerine su getirmelerini isterler. Akşam sa-

atlerine doğru Kadir Efendi komutanın yanına gelir ve “Komutanım, 

ben bu akşam o tepeye çıkacağım ve o noktayı düşüreceğim, ancak 

muhtemelen de orada şehit olacağım.” der. Akşam olduğunda, Kadir 

Efendi gecenin karanlığından yararlanarak tepeye sızar ve oradaki 

Ermeni topçuları öldürür ve kendisi de orada şehit düşer. Bugün ha-

len köylüler bu mezarı ziyarete giderlerken yanlarına bir miktar su 

alırlar ve mezarın üzerine dökerler.”18 
                                                           
15 Mülakat, Mingeçevir Emniyet Müdürlüğü’nde görevli Polis Müdürü Siyavuş Muradov ile ya-
pılan görüşme, Mingeçevir-Azerbaycan, 18.06.2011. 
16 A.g.e., Bakü Büyükelçiliği, S. 55. 
17 Gözlem, Bığır Köyü arazisi içerisinde bulunan Kadir Efendi Türk Şehitliğini ziyaret, 
17.07.2001. 
18 Mülakat, Köy halkından olan, Polis Müdürü Elman Memedov ve köy muhtarı Raki Hacı-
yev’in de aralarında bulunduğu, 10 kişilik bir grup ile Bığır köyünde yapılan görüşme, Bığır 
Köyü, Göyçay-Azerbaycan, 17.07.2001. 
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Azerbaycan’da bulunan Türk Şehit Mezarları ve şehitlerimiz ile ilgili 
anlatılan kahramanlık hikâyeleri, burada anlatılanlarla sınırlı değildir. 
İlgili şahısların bulunabilmesi halinde daha onlarca hikâyenin dinlenebi-
leceği açık bir gerçektir. 

5. Türk Şehitlerinin Aziz Hatırasına Karşı Duyulan Minnettarlık Hissi 

Azerbaycan’da şehit olan Türk askerlerinin aziz hatıralarına karşı du-
yulan minnettarlığın ifadesi olarak, Azerbaycanlı yazar ve şairler tarafın-
dan birçok yazı ve şiirin kaleme alındığı bilinmektedir. Tofiq (Tevfik) Tel-
manoğlu bu yazarlardan yalnızca birisidir. 

Telmanoğlu, 16 Nisan 2004 tarihli, Şark Dünyası isimli yerel gazete’-
de yazmış olduğu “Azerbaycan Halkının Xilaskarı (Kurtarıcısı) - Türk Or-
dusu Oldu ve Olacak” isimli yazısında, Türk askerinin 1918 yılında Azer-
baycan Türklerinin yardımına gelişini, Bakü, Göyçay ve Kara Meryem’de 
yapılan savaşlarda, Türk askerlerinin nasıl kahramanlıklar gösterdikleri-
ni, birçoğunun nasıl şehit olduğunu anlatmaktadır:19 

“…1918-7 Haziran’da Türk Devleti’nin 9. Kafkas alayı Qazak’ta karşı-

landı. Haziran’ın 15’nde Türkiye’nin 5. Birgesinin kuvveleri artık Gen-

ce etrafında idiler. Türk askerlerine başcılık (kumandanlık) eden Enver 

Paşa’nın kardeşi Nuri Paşa idi. Temmuz’un 11’inde Türk askerleri ka-

yıpların pahasına Gence Ermenilerine silah bıraktırarak, onarlı beyaz 

bayrak kaldırmaya mecbur etti. Azerbaycan toprağında Türk askerleri-

nin büyük sayıda şehit verdiği diğer bir dövüş Göyçay-Kara Meryem 

şose yolu boyunca olmuştur. Kara Meryem etrafındaki dövüşlerde Türk 

ordusundan 122 nefer şehit oldu, 100 neferden çoğu ise yaralandı. 

…1918’nci yılın Mart kırgınından sonra Azerbaycanlılara kömeye 

(yardıma) gelen Türk askerlerinin hatırasına Azerbaycan’ın muhtelif 

bölgelerinde abideler koyulmuştur. Bu işte Türk hükümeti de yakın-

dan iştirak etmektedir…” 

Yine, Bığır köyü halkından olan aynı tarihli gazetede “Milletim Menim 
(Benim)” isimli şiiri yayınlanan Xanlar Soltanoğlu Memmedov isimli orta-
okul öğretmeni de, Azerbaycan Türkleri tarafından Türk askerlerine kar-
şı duyulan minnettarlığı çok veciz bir şekilde dile getirmektedir20: 

Milletim Menim 

Temiz Müselmandır yer üzünde Türk 
Ezeli adetin eylemeyib terk. 
Quranı, sünneti yaxşı edir derk, 
Hele yanılmayıb milletim menim, 
Vardır Türk Xalkına minnetim menim. 

                                                           
19 Tofiq Telmanoğlu, Şerq Dünyası Gazetesi, S. 6, Azerbaycan, 16 Aprel (Nisan) 2004. 
20 Xanlar Soltanoğlu Memmedov, a.g.g, S. 7, Azerbaycan. 
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Olub kömeyimiz (yardımcımız) daim Türk bizim, 
Anımız olmayıb heç vaxt tek bizim. 
Düzdür kestiğimiz düz-çörek bizim, 
Yaxşılıq itirmez milletim menim, 
Soy köküm, mezhebim, ümmetim menim. 

Tarihte olursa hansı bir tedbir, 
Türk xalqı olubtur bizimle elbir. 
Bunu hamı bilir, deyildir bu sirr, 
Türkle desteklenib milletim menim, 
Soy köküm, mezhebim, ümmetim menim. 

Xalqımız teklenib düşende dara, 
18-de geldi Türkler Bığıra. 
Çoxu şehit oldu döyüşden sonra, 
İtirmez bu haqqı milletim menim, 
Soy köküm, mezhebim, ümmetim menim. 

Allah qatındadır şehidin yeri, 
Bığırda uyuyor onlardan biri. 
Qedir efendidir diller ezberi, 
Borçludur ruhuna milletim menim, 
Soy köküm, mezhebim, ümmetim menim. 

Qedir efendidir ilk şehidimiz, 
Millet qahramanı Türk igidimiz. 
Mezarı olubtur bir and yerimiz, 
Mezarı mügeddes milletim menim, 
Artsın ilden ile (yıldan yıla) şöhretin senin. 

Her Türk şehidine yapaq abide, 
Yâddan çıxarmayaq onları birde. 
Unutub düşmeni, düşmesin derde, 
Deyirem bir daha milletim menim, 
Soy köküm, mezhebim, ümmetim menim. 

Sonuç 

Gözlem ve mülakat ağırlıklı olarak yapılan bu çalışmada, Azerbaycan-
Türkiye ilişkilerine tarihsel boyutuna genel bir bakış yapılmaya çalışıl-
mıştır. 

Bu bağlamda, Türk askerlerinin, Azerbaycanlı Türk kardeşlerini Rus 
ve Ermeni katliamından kurtarmak üzere bu topraklara ilk girdikleri yer 
olan Gence şehri ile en son geldikleri yer olan Bakü şehri arasındaki hat 
üzerinde, farklı yerlerde bulunan şehit mezarlarıyla ilgili gözlemler yapıl-
mış ve buralarda yatmakta olan şehitlerimiz hakkında, o bölge halkın-
dan dinlenilen hikâyeler aktarılmaya çalışılmıştır. 
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Ancak, kendi öz vatanlarından yüzlerce kilometre uzaklıkta bulunan 
bu topraklara gelerek, burada Rus ve Ermeni askerleriyle savaşıp şehit 
olan Türk askerinin kahramanlık hikâyeleri bu çalışmada anlatılanlarla 
sınırlı değildir. Burada anlatılanlar, uzun süre Rus baskısı altında yaşa-
yan Azerbaycan Türklerinin, dedelerinden, annelerinden, büyükannele-
rinden fısıltı halinde duyabildikleri hikâyelerden sadece bazılarıdır. Bu 
kadarı bile, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin tarihsel boyutunu ve iki 
kardeşin arasındaki kopmayan gönül bağını anlamak için yeterli olabil-
mektedir. Ancak, Azerbaycan topraklarında bulunan Türk şehitlikleri ve 
burada yatan şehitler hakkında daha fazla araştırma ve inceleme yap-
manın gerekli olduğu da bir gerçektir. Bu alanda yapılacak her bir çalış-
manın, Azerbaycan-Türkiye ilişkilerine olumlu katkılar sağlayacağına ve 
aynı zamanda da var olan gönül bağını daha da kuvvetlendireceğine ina-
nılmaktadır. 

Çalışma kapsamında yapılan mülakatlar esnasında anlatılanlar ile 
Azerbaycan edebiyatının önde gelen yazar ve şairleri tarafından, yukarı-
da olduğu şekilde satırlara dökülen ve şehitlerin mezar taşlarına kazınan 
duygular bu inancı daha da kuvvetlendirmektedir. 
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ARŞİV BELGELERİ VE ORİJİNAL DÖKÜMANLAR 
IŞIĞINDA TÜRK TIP TARİHİNDE  

SAĞLIKLA İLGİLİ 
YARDIMLAŞMALAR VE YORUMLAMALAR 

Prof. Dr. Ayşegül Demirhan ERDEMİR* 

Öz 

Türk tıp tarihinde sağlıkla ilgili yardımlar önemlidir ve hastaya yar-

dım, sağlık sigortası gibi konular önem kazanmıştır. Osmanlılarda sağlık 

kuruluşları bu konuda fakir hastalara yardım ederdi. On dokuzuncu yüz-

yılda sağlık sigortası anlayışı da önem kazandı ve bu konuda çalışmalar 

yapıldı. Bazı arşiv belgeleri ve orijinal dokümanlar da bu konuda bilgi ve-

rirler. 

Anahtar kelimeler: Türk Tıbbı, Sağlık, Arşiv Belgeleri. 

Abstract 

Helps on Health in the Turkish History of Medicine in the 

Vision of Archive Documents and Original Books and Comments 

Helps on health were very important and some topics such as help to 

the patient and, health insurance had a great important in the Turkish 

history of medicine. Health foundations helped to the poor patients at that 

time health insurance understanding also began to show a great impor-

tance in the nineteenth century and some studies were made on this to-

pic. Ottoman Archive documents and original books give some knowledge 

about this topic. 

Key words: Turkish Medicine, Health, Archive Documents. 

Ortaçağda İslam dünyasında yoksul ve hasta kişiler için yardımlar 
yapılırdı ve dolayısı ile onların sosyal güvenceleri sağlanırdı. Fütüvvet ve 
                                                           
* Türk Tıp Tarihi Kurumu Başkanı, Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Derneği Başkanı. 
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bunun yumuşatılmış şekli olan fütüvve, eli açık, yiğitlik, gözü peklik, 
başkasına yardım edicilik, yani olgun kişi, delikanlı anlamına gelir. İs-
lam öncesi çağlarda ve İslam’ın ilk dönemlerinde Arapçada yalnız ve tekil 
olarak “feta” kelimesi kullanılıyor ve genç, güçlü, eli açık, yiğit anlamına 
geliyordu. O çağlarda bu özellikleri kendilerinde bulunduran kişiler bir 
birlik halinde bulunmuyor ve fetâ denilen kişiler tek tek anılıyordu. İn-
sanları tek başına korumaya çalışan bu tip insanlar daha sonra zaman 
zaman birleşerek örgütlenme yoluna gittiler ve insanları her açıdan ko-
rumaya başladılar. 

Birçok fütüvvetnameye göre, Hazreti Muhammed, fütüvvet ehli idi. 
Onun ölümü ile fütüvvetin iki önemli kolu Seyfi ve Kavlifeta’lar, yani kı-
lıç ve söz fetaları (fütüvvet ehli) Hazreti Ali ve Hazreti Ebubekir’le devam 
etti. Ancak fütüvvetin Arap yarımadasında yayılması özellikle Hazreti Os-
man zamanına rastlar. Sonradan fütüvvet ehlinin İslam’da gördüğü bu 
yakın ilgi dolayısıyla, M.S. VIII. yy.da özellikle Horasan, İran, Irak ve 
Şam bölgelerinde toplandığını görüyoruz. Örneğin X. ve XI. yüzyıllarda 
Fütüvva, İran’ın özellikle İran beylerinin asalet idealidir. Tarihçi Tabari 
de fütüvvet ehlinin XII. yüzyılda özellikle Horasan ve Kuhistan’da toplan-
dıklarını yazar. Bundan başka fütüvvet, ölmezliğini ve devamını sağla-
mak için zaman zaman değişik kalıplara girdi. Bazen Hint’te ve İran’da 
olduğu gibi dini geleneklere, bazı İslamlıktan önceki gizli derneklerle, ba-
zen de İslamlığın ve özellikle Halife Nasır’ın (1180-1225) yardımı ile bir 
resmi saray kuruluşu şeklinde ve ayrıca tarikatlarda veya tasavvufta 
uzun yıllar var oldu. Daha sonra ise bir esnaf kuruluşu olan Ahilik şekli-
ne büründü. Yine İslam dünyasında ilk vakfın 625 yılında Hz. Muham-
med tarafından kurulduğu bilinir. Hz. Muhammed, kendi malı olan yedi 
hurma bahçesini İslamiyet’in savunulması için vakfetti. Ayrıca bir mül-
künü yiyeceği biten yolcular için bağışladı. 

Yardımlaşma anlayışı Selçuklular ve Osmanlılar döneminde de devam 
etti. Selçuklular Anadolu’da yerleştikten sonra, Türk-İslam kurumlarını 
ve uygarlığını hızla yerleştirmeye çalıştılar. Topraklar, askerlik ve yöneti-
cilik görevleri yapan komutanlara dağıtıldı. Birçok yerlerde devlet girişi-
mi ve kişisel girişimlerle vakıflar kurularak, kervansaraylar, hanlar, köp-
rüler, imaretler, su yolları, medreseler, zaviyeler gibi uygarlık eserleri or-
taya çıkarıldı. Konya, Karaman, Sivas, Erzincan, Akşehir, Kayseri, Kırşe-
hir, Ankara gibi bilim ve kültür merkezlerinde sanatkârlar, tüccarlar ve 
bilginler çoğaldı; fakat hemen biraz sonra başlayan taht kavgaları ve Al-
tınordu, Mısır, İran Moğolları (İlhanlılar) devletlerinin burada etki kurma 
çabaları, devleti güçsüz düşürdü ve 1243’de Moğollarla yapılan Kösedağ 
Savaşı’nda yenilmesi üzerine Anadolu, Moğol boyunduruğu altına girdi. 
Buna rağmen ülkenin kültür ve bilim alanındaki gelişmesinin hızı kesil-
mekle birlikte düzeyin korunmasına çalışılmış, hükümdarların, saray 
adamlarının, devlet büyüklerinin ve zenginlerinin bilginlere karşı göster-
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dikleri yüksek saygı ve koruma nedeniyle, Türk ve İslam aleminin her 
yanından gelen bilginler, tasavvuf erbabı, dervişler, şairler, yurdun en 
uzak köşelerine dek giderek medreselerde, zaviyelerde, saygı kurdukları 
öğrencileri, müritleri ve halk katında büyük ün ve etki kazanmışlar, bir-
çok tarikat kurmuşlardı. Bu bilginlere ve tarikat temsilcilerine saygı bes-
leyen ve tarikatlarına giren kişiler, bilginlerin, şeyhlerin ve dervişlerin 
manevi nüfuzlarından faydalanmak düşüncesi ile her yerde dini ve hayır 
kurumları yaptırıyor ve buralara bol gelirli vakıflar adıyorlardı. Sanat ve 
ticaret de bu sosyo-politik dalgalanmalardan az çok etkilenmekle birlikte 
gelişmelerini sürdürmekte, yer yer sanat birlikleri, loncalar kurularak 
devlet otoritesinin gücünü yitirdiği zamanlarda, iç düzensizlikler sırasın-
da kendi sanat ve ticaret güvenliklerini elde tutmağa çalışıyorlardı. 

İslamiyet’te, yoksullara ve hastalara yardım etmek bir hayır işi olarak 
kabul edilirdi. Sağlık alanındaki yardımlaşmalar çok önemliydi. 

Selçuklularda ise yetim, dul ve yaşlıların bakıldığı ve sağlıklarının gü-
vence altına alındığı vakıf kurumlara örnek olarak Erbil Atabey’i Muzaf-
ferüddin Ebû Sâid Gökbörü (1156-1232)nün Musul’da hasta ve körler 
için yaptırdığı dört dârülacezeyi verebiliriz. Yine kadınlar için bir bina, 
bir yetimhane ve sokak çocuklarını toplayan yurt yaptırdı. Burada ka-
lanların bakım masrafları karşılanır ve nafaka verilirdi. Böylece bu in-
sanlar sosyal güvence altına alınmış olur, yani bir çeşit sigortalanırdı. 
Yine Saruhanlıların Manisa’da yaptırdığı Körhane, gözleri görmeyen in-
sanları korumaya almıştı. Hastalar, darüşşifa ya da bimarhane denilen 
vakıf hastanelerinde tedavi edilirdi. Böylece bir çeşit sağlık sigortası uy-
gulanmış oluyordu. Bilindiği gibi kervansaraylar yolcuların konakladığı 
ve yardıma muhtaç kişilerin sığındığı kurumlardır. Örneğin Selçuklular 
dönemindeki Karatay Kervansarayı’nda yolculara yemek verilir ve hasta-
lara bakılırdı. Yani sosyal güvence altına alınırlardı. 

Bilindiği üzere Anadolu’nun, Türklerin ikinci anayurdu haline gelişi, 
XI. yüzyılın ikinci yarısı başlarındadır. Büyük Selçuklular 1040 yılından 
hemen sonra batıya hareketle İran’ı ele geçirip, o zaman Rey adıyla anı-
lan şimdiki Tahran’ın bir kenar mahallesini kendilerine başkent yapmış-
lar, bir bölüğü İran’da kalıp öteki bölüğü 1071 yılında Bizanslılarla yapı-
lan savaşı kazandıktan sonra Anadolu’nun içerilerine yürümüşlerdir. 
Selçuklu Türkleri büyük bir çoğunlukla göçebe idiler. Yavaş yavaş köyle-
re, kasaba ve şehirlere yerleşmişlerse de şehirlerde sanat ve ticaret uzun 
süre, Türk ve Müslüman olmayan yerli halkın elinde ve tekelinde kaldı. 
Bu durum böyle sürüp giderken XIII. yüzyılın başlarında, Çin’in kuzeyi 
ile kuzey-batısında ortaya çıkan yepyeni bir güç, on, on beş yıl içinde 
dünya siyasi haritasını alt üst etti. Bu güç, daha sonra Cengiz Han adıyla 
anılacak olan Timuçin (1155-1227) başkanlığındaki Moğollar idi. 

Tarih sahnesinde birden bire çıkan Cengiz Han’ın başarıları baş dön-
dürücü bir çabuklukla gelişti ve 1211 veya 1215’te, dünyanın en eski ül-

131



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 4 

kelerinden biri olan Çin’e saldırıp başkent Pekin’i ele geçirdi ve Çin İm-
paratorluğunu ortadan kaldırdı. Koca Çin İmparatorluğu bu selin hızını 
kesemedi; Cengiz Han bu kez batıya, o zaman Türkistan ve Horasan böl-
gelerine egemen olan bir Türk devletine, Harzemşahlara saldırdı. 1218-
1220 arasında, o çağın, Türklerle meskûn uygar ve çok gelişmiş Buhara, 
Semerkant, Taşkent vb. kentleri yerle bir etti, yakaladığı halkı kılıçtan 
geçirdi. Bu insan kırımından kaçanların bir kısmı şüphesiz, o zaman 
Selçuklular egemenliğinde bulunan İran’da, geçici ya da temelli olarak 
kalmıştır. Ama büyük parça Anadolu’ya girdi. Bunların büyük çoğunlu-
ğunun Harezm bölgesi kent ve kasabalarının esnaf ve sanatkârları oldu-
ğu şüphesizdir. 

Böyle bir zorunlulukla Anadolu’ya gelen bu göçmenler, devlet yöneti-
minin ve sivil halkın yaşantısının düzene girmesini, yurdun güvenliği ve 
selameti için gerekli görüyorlardı. Bu düşünce ile onlar, halkı, birlikte 
geldikleri Baba İshak Horasani başkanlığında Selçuklu Sultanı II. Key-
husrev’e (saltanatı: 1236-1246) karşı ayaklandırmışlardı. Asya’dan gelme 
sanatkâr ve tüccar Türklerin yerli tüccar ve sanatkârlar karşısında tutu-
nabilmeleri, onlarla yarışabilmeleri, ancak aralarında bir örgüt kurarak 
dayanışma sağlamaları, bu yolla iyi, sağlam ve standard mal yapıp sat-
maları ile mümkün olabilirdi. İşte bu zorunluluk, dini-ahlaki kuralları 
fütüvvetnamelerde zaten mevcut olan bir esnaf ve sanatkârlar dayanış-
ma ve kontrol örgütünün yani ahiliğin kurulması sonucunu doğurdu. 
Bu esnaf ve sanatkârlar, yukarıda da dediğimiz gibi İran’da konakladık-
ları yıllarda belki orada aynı sosyo-ekonomik zorunluluklarla aynı ya da 
benzeri örgütü kurmuş olabilirler. 

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

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

Anadolu Türklerine gelince, XII. yüzyılın ikinci yarısından sonra Fütüv-
vet, Anadolu, Suriye ve hatta Mısır’da da yayılmağa başladı ki Anadolu’da 
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özellikle Konya ve Ankara XIII. yüzyılda fütüvvetin başlıca merkezleri haline 
geldi. Nitekim sonraları Fütüvvet veya Ahilik Osmanoğulları ile Rumeli’ye 
kadar geçmiştir. Kısacası Anadolu’da zamanımızdaki Üretim ve Tüketim 
Kooperatiflerine ve İşçi Sendikalarına benzer bir kuruluşu daha o çağlarda 
Ahilik ve Ahi Teşkilatında görürüz. Nitekim Ahilik, V. yüzyılda Orta Asya’da 
Karahanlılar arasında yaygın bir tarikat şeklinde ortaya çıkmış, daha sonra-
ları Horasan’dan göç eden Türk boyları aracılığı ile Anadolu’ya yayılmıştır. 

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

Sosyal dayanışma üzerine kurulan Ahilik çoğu kez Türk politika ha-
yatında ve Osmanlıların kuruluşunda büyük rol oynamıştı. Bu tarikat 
iyi ahlâkı ve yardımlaşmayı temel felsefe olarak kabul etmiş ve özellikle 
esnafları bir araya toplamıştır. İbni Batuta, Seyahatnamesinde bunlar 
için Ahiyye-i Fetyan yani “Genç Kardeşler” adındaki tasavvuf örgütü der 
ve bu tarikatın yalnız Türklere özgü olduğunu söyler. Zamanla Ahiler 
Türkleşen Anadolu’nun her şehir ve köyüne yayılmışlardır. Her merkez-
de sanat sahibi olan evlenmemiş gençler toplanıp başkan seçtikleri kişi-
ye Ahi Baba derlerdi. Ahilerin başkanı bir zaviye inşa ettirip içini halılar-
la döşer ve kandiller asardı. 

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

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

Aktarlar loncası aynı zamanda eski Mısır çarşısını idare eden bağım-
sız bir kuruluştu. Lonca başkanı da olan kethüda, esnaf tarafından seçi-
lirdi; lonca başkanlığı yarı resmi bir memurluk olup bu seçim kadı tara-
fından onaylanırdı. Aktarlık kethüdası ve ihtiyarları, yani yönetim kuru-
lu üyeleri, mısır çarşısındaki çeşitli maddelerin satışını kontrol ederlerdi. 
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Örneğin 1733 tarihli bir fermana göre, kethüdalar, çarşıda kurdukları 
pazarda, toz şeker, kalay, çiğ kahve ve çeşitli baharatın satışını düzenle-
mekle görevliydiler. Ayrıca 1763, 1764 tarihli fermanlardan anlaşıldığına 
göre, aktarlar kethüdası, aktarlarla beraber şerbetçi ve akideci esnafının 
da idaresine bakardı ve bu iki esnaf grubu arasındaki anlaşmazlıklarda 
aracı rolü oynardı.1,2 

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

Sosyal ve iktisadi bir kuruluş olan loncalar, çeşitli işlere de bakardı; 
özellikle kalfa ve usta yetiştirmek, kendi esnaf grubunu kontrol ederek 
onların işlerini düzenlemek, aralarında çıkan anlaşmazlıkları gidererek 
haksız olanları cezalandırmak, esnafın orta sandığı hesabını inceleyerek 
gelirini çoğaltmak, çıraklıktan kalfalığa ve kalfalıktan ustalığa geçişte 
merasim düzenlemek ve kalfalık ya da ustalık kazanmış çırağın beline 
peştemal denen özellikle sabır, doğruluk ve yüceliği temsil eden bir örtü-
yü bağlamak gibi türlü görevleri vardı. Kısacası loncalar, sıkı bir disiplin 
altında bulundurdukları esnafa yardım ettikleri kadar onları bir çeşit 
yargılama hakkına da sahiptirler. Özellikle gedik, narh ve alım satım in-
hisarına uymayanlar, hileye kaçanlar, birbirlerine çok yakın yerlerde 
dükkân açanlar, anlaşmazlık çıkaranlar cezalandırılırdı; böylece lonca, 
dükkânın kapatılması, yapılan suçun kepenk üzerine yazılması gibi çe-
şitli cezalar verebilirdi. Ergin, loncaların ve kethüdaların esnafı içinden 
almak gibi bir hakka dahi sahip olduklarını yazar ve loncanın kararları-
nın kesin olduğunu belirtir. Ayrıca esnaf, kanunsuz hareket edenleri ka-
dıya da bildirebilirdi. 

Ahilerin başkanı bir zaviye inşa ettirip içini halılarla döşer ve kandil-
ler asardı. Diğerleri gündüzleri çalışıp ikindi vaktinden sonra kazandık-
larını başkanlarına götürürlerdi. Bununla yiyecek, içecek vs. alınır ve 
akşamları birlikte yenirdi. Ahiler yönünden bütün insanlar kardeştir ve 
bir mürid ilk kez mesleğe girerken başı tıraş edilir, günahlarına tövbe et-
tirilirdi. Sonra set denen bir çeşit kuşak sarılır ve özel bir şalvar giydiri-
lirdi. Bundan başka esnaf dernekleri aralarından “Yiğit Başı”lar seçerler, 
bunlar bir çeşit Belediye Zabıtası ve Polis görevi görürlerdi. 

Ayrıca bütün esnaf loncaları bu tarikata bağlı idiler. Kaliteli işçi yetiş-
tirmesi, ticaret ahlakının korunması, işçinin korunması, iş ve işveren 
ilişkilerinin düzenlenmesi hep buralarda yapılırdı. Ayrıca, loncadan izin 
almadan kimse yanına çırak alamaz, çıraklar ustalarının keyfi ile işten 
atılamazdı ki, bu bir çeşit sosyal sigorta idi. 
                                                           
1 Başbakanlık Osmanlı Arşivleri, Cevdet Belediye Def. No. 2964, H. 1177 / M. 1763. 
2 B.N. Şehsuvaroğlu Arşivleri, Mısır Çarşısı Dosyası, 1764 tarihli belge. 
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Ahiler, Selçukluların son zamanlarında politik bir rol de oynamışlar 
ve Osmanoğullarını tutarak birçok şehrin alınmasında onlara yardımcı 
olmuşlardır. Fakat, Ankara’nın 1361’de Osmanlılar tarafından alınma-
sından sonra Ahilerin adına pek rastlanmamaktadır. Osmanlı devlet teş-
kilatında Ahiliğin zamanla devamcısı olan Loncalar ise, üretim ve yapım-
da bir süre etkili olmalarına rağmen yapılarının gerekli özellikleri taşı-
mamasından ötürü sosyal güvenliğin istenen derecede gelişmesini sağla-
yamamışlardı. Örneğin orta çağların sonlarında ve sonraki yüzyıllarda 
çalıştıranlarla çalışanlar arasında sosyal güvenlik dengesini kurmak za-
man ilerledikçe bir gereksinme halini alıyor ve ayrıca, çırak, kalfa, usta 
anlaşmazlıkları devam ediyordu. Bundan başka yeni oluşan meslek ör-
gütleri de yeni problemler ortaya çıkarıyordu. Bu nedenle çeşitli sosyal 
konular tartışılmaya ve çalışanlar için daha uygun koşulların sağlanma-
sına başlandı. 

Ahi Evran’ın yaşamı ve kişiliği tarih boyunca karanlıkta kalmıştır. 
Kırşehir’de kendi adını taşıyan mahalledeki Ahi Evran Camii’ne bitişik 
olan türbesinde yattığı bilinen Ahi Evran Şeyh Nasirüddin Mahmud’un 
200 yıla varan zaman farkı içinde yaşadığı devir dahi saptanamamıştır. 
Tam adı Şeyh Nasirüddin Ebü’l-Hakayık Mahmud b.Ahmed olup, Anado-
lu’da Ahi Evren diye bilinir. 1171 yılında doğmuştur. İlk tasavvufi terbi-
yeyi de Horasan ve Maveraünnehir’de iken Ahmet Yesevi’nin (ölm.1068) 
öğrencilerinden aldığı kesin olan Ahi Evran, daha sonra bir Hac seyaha-
tine çıktığı ve bu seyahatleri sırasında Türk asıllı gezgin bir sofi olan Ev-
hadüddin Kirmani ile tanıştığı ve ona bağlandığı bilinir. 1205 yılında 
Sadrüddin Konevi’nin babası Mecdüddin İshak’ın delâletiyle Evhadüddin 
Muhyiddin İbnü’l-Arabiler’le birlikte Anadolu’ya gelen Ahi Evran, 603 
(1206) yılında da Kayseri’ye yerleşmiş ve burada bir deri atölyesi kurarak 
debbağlık yapmıştır. 

Bu yüzden, tarih boyunca Debbağların Piri olarak tanınmıştır. Ahi Evren 
Şeyh Nasırüdjdin adına 1277 yılında düzenlenmiş bir vakfiye vardır. Bu 
vakfiyede, Kırşehir yakınlarında birçok köydeki geniş taşınmaz malların ge-
lirinin, vakıf yapanın mezarı yanında yapılacak zaviye ve mescide sarf edi-
leceği bildirilmektedir. Bu vakfiyedeki taşınmaz mallar, vakfı yapanın zen-
gin bir kişi olduğunu gösteriyor ki bu, İbn-i Batuta’nın ve başka yazarların 
verdikleri, ahi babalarının zengin kişiler olup geniş ve büyük misafirhane-
ler, toplantı yerleri yaptırdıklarına dair verdikleri bilgilere de uymaktadır. 

Anadolu’da zamanımızdaki Üretim ve Tüketim Kooperatifleri ve İşçi 
Sendikalarına benzer bir kuruluşu daha o çağlarda Ahilik ve Ahi Teşkila-
tında görüyoruz. Örneğin Ahilik V. yüzyılda Orta Asya’da Karahanlılar 
arasında yaygın bir tarikat şeklinde ortaya çıkmış, daha sonraları Hora-
san’dan göçen Türk boyları aracılığı ile Anadolu’ya yayılmıştır. 

Çok eskiden beri Anadolu’da ve Osmanlı İmparatorluğunun Türklerle 
meskun yerlerinde her esnafın bir yardım sandığı vardı. Buna “Esnaf 
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Vakfı”, “Esnaf Sandığı” ve daha önceleri “Esnaf Kesesi” derlerdi. Kethu-
da, yiğit başı ile ihtiyarların gözetim ve sorumluluğu altında bulunan bu 
sandığın sermayesi, esnafın bağışları ile çıraklıktan kalfalığa ve kalfalık-
tan ustalığa yükselenler için ustaları tarafından verilen paralardan ve 
haftada veya ayda bir, esnaftan mali gücüne göre toplanan paylardan bi-
rikirdi. Esnaflarca düzenlenen genel eğlencelerle Padişahların evlenme 
ve sünnet düğünlerine davet edildiğinde yapılacak masraf, önemine göre 
ayrıca esnaftan toplanırdı. Son zamanlarda (XIX. yüzyıl sonları) bir usta, 
çırağını kalfalığa yükselteceği zaman 50, kalfalıktan ustalığa çıkarılacağı 
sırada da 300 kuruş öderdi. Esnaf sandığında biriken bu paralar % 1 fa-
izle, ihtiyacı olana veya sanat ve ticaretini genişletmek isteyen esnafa 
borç verilir ve faizlerden biriken para da hayır işlerine sarf edilirdi. Esna-
fın elinde önemli sayıda demirbaş eşya ve genel eğlenceler için yemek ve 
sair hususlarda kullanılmak üzere bakır kaplar da bulunurdu. Bu kap 
kacağın bir kısmı esnaf tarafından satın alınmakla birlikte padişahlar ve 
esnaf taraflarından hibe ve hediye edilenler de vardı. 

Her esnaf grubu, “harici” yani, çeşitli nedenlerle işten ayrılmış olanlar 
ve “dahili” yani fiilen meslekte çalışanlar olmak üzere iki sınıfa ayrılırlar. 

a) Emekliler: Bunlar, esnafın yaşlı üstatlarından olup dükkana gidip 
gelemeyenlerdir. Bunlardan sermayesi müsait olanlar, kalfalar eliyle yine 
dükkanlarını yönetirler. 

b) Düşkünler: Bunlar da esnaf üstatlarındandırlar. Kalfaları eliyle yü-
rütecek dükkanları da yoktur. Bunlardan yardıma muhtaç olanlara, pa-
ra, ekmek, kömür vb. maddeler, sandıktan verilir. 

c) Sakatlar: Esnafın hangi derecesinde olursa olsun, herhangi bir arı-
za veya tedavisi kabil olmayan bir hastalığa uğrayanlardır. Bunlara es-
naf sandığından yardım edildiği gibi, esnafın üstatları ve kalfaları tara-
fından da ayrıca yardım edilir. 

II- Dahili (fiilen çalışanlar): Bunlar, yamak, çırak, kalfa ve ustalardır. 
Dini sosyal yardımlar temel sosyal güvenlik müesseselerini oluşturu-

yordu. Yalnızca merhamet duygusu ile vicdani olarak, tek taraflı irade 
beyanı ile yapılan “sadaka” yanında, kimlerin, kimlere, ne zaman, ne ka-
dar, nasıl ve ne üzerinden yardım yapacağı hususlarının açık olarak be-
lirtildiği “fitre” ve “zekat” kurumları, dönemin en önemli dini sosyal gü-
venlik kurumlarını oluşturdu. 

Dini sosyal yardımlar, fertten ferde tanıma ve bilme faktörüne bağlı 
olarak aracısız olarak yapılabildiği gibi, devlet veya ferdi iradenin ürünü 
olan vakıflar vasıtasıyla da yapılabilmekteydi. Vakıf; bir iktisadi değerin 
veya varlığın belirli bir amacı gerçekleştirmek üzere tahsis edilmesi ve 
hükmi şahsiyet kazanmasıdır. Vakıf, dini motiflerle desteklenmiş ferdi 
irade ile oluşturulan kurumdur. Çok değişik amaçlarla vakıf oluşturula-
bilir. Bunlardan yalnızca muhtaç olanlara yardım eden “avarız” vakıfları 
sosyal güvenlik amacıyla oluşturulmuş vakıflar olarak değerlendirilebilir. 
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Osmanlılarda imparatorluk döneminde temeli vakıf müessesine daya-
nan eğitim ve sağlık kurumlarından da özellikle söz etmek gerekir. İmpa-
ratorluk dönemindeki kurumsallaşmış sosyal güvenlik kuruluşlarının 
başında, sosyal sigorta kurumlarının proto tipi olarak bilinen, lonca adı 
verilen meslek örgütlerinin “orta” veya “teavün” adı verilen sandıkları 
oluşturmaktadır. Dışa kapalı bir örgütlenme yapısına sahip olan lonca-
lar ve bunların orta sandıkları, meslek mensuplarının ve aile fertlerinin 
sakatlık, yaşlılık, hastalık ve ölüm hallerinde yardım yapmaktaydılar. 
Sandıkların gelir kaynağını ise meslek mensuplarının ödeme güçlerine 
göre verdikleri bir tür prim niteliği taşıyan haftalık veya aylık olarak öde-
nen aidatlar ile çıraklık, kalfalık ve ustalığa yükseltilmede alınan bir tür 
harçlardan oluşuyordu. Orta sandıklarının temel özelliği, bütün faaliyet-
lerini önceden belirlenen kurallar dahilinde gerçekleştirmeleridir. Esnaf 
ve zanaatkârlar, yanlarında çalıştırdıkları kalfa ve çırakları kendi aile 
üyelerinden biri olarak kabul ettikleri için bunların beslenme ve barınma 
yükümlülüğünü üzerlerine alıyorlar, hastalanmaları veya sakatlanmaları 
halinde sandığın dışında yardımlar sağlıyorlardı. Öte yandan, ustalık 
belgesi alan ve ilk defa işyeri açanlara gerekli olan sermaye temin edil-
meye çalışılıyordu. 

Böylece Tanzimat’a kadar olan dönemde gerek dini sosyal yardımlar 
ve vakıflar gibi geleneksel kurumlarla, gerekse orta sandıkları, tımar sis-
temi ve hazineden ödenen aylıklarla, özellikle yükselme döneminde yay-
gın ve kapsamlı bir sosyal güvenlik garantisinin sağlanmış olduğunu 
söylemek olasıdır. 

Osmanlılarda korunmaya muhtaç kimseler imaret, darüzziyafe, darü-
lit’âm, aşevi, tabhane, misafirhane, kervansaray, tekke, zaviye, yetimha-
ne gibi kurumlarda barındırılırlardı. Bunların her türlü gereksinimleri 
buralarda karşılanırdı. Darüşşifa’lar bu nitelikteki kurumlardır. Abbasi-
ler döneminde kurulan, ancak Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğu döne-
minde gelişen hayır ve hak kuruluşları olarak bilinen Darüşşifa’lardan 
en önemlileri 1399’da Bursa’da kurulan Yıldırım; 1470’de İstanbul’da 
kurulan Fatih; 1488’de Edirne’de kurulan II. Bayezıt; 1550’de İstanbul’-
da kurulan Haseki Hürrem Sultan; 1556’da İstanbul’da kurulan Süley-
maniye ve 1583’de Üsküdar’da kurulan Nurbanu Valide Sultan; 1591’de 
Manisa’da kurulan Sultan III. Murat ve 1617’de İstanbul’da kurulan Sul-
tan I. Ahmet Darü-ş şifa’larıdır. Bu kuruluşların vakıfnamelerinde gelirle-
rinin neler olduğu ve nasıl kullanılacağı ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Pa-
dişahlar, bu kuruluşların oluşturulma amaçları doğrultusunda faaliyet 
göstermelerini sağlamak üzere çeşitli düzenlemeler yapmışlardır. Bu ara-
da yoksul hastalar da bir vakıf kuruluşu olan darüşşifalarda tedavi edil-
diler. Bu da bir çeşit sağlık sigortası demekti. Bu kurumlar, başta padi-
şah olmak üzere, devlet mensupları ve varlıklı insanlar tarafından tesis 
edilen ve imaret adı verilen külliyelerin içinde bulunurdu. Yoksulların ve 
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hastaların bakıldığı bir diğer kuruluş da tabhane idi. Buralarda bu tip 
insanların her türlü bakımı yapılır ve yemek verilirdi. Osmanlılar döne-
minde tekkeler de hastaların bakımını üstlenmekteydi. Örneğin; 1514’de 
Üsküdar’da Karacaahmet’te yapılan Miskinler Tekkesi’nde cüzzamlılara 
bakılır ve bunların yaşamları ve sağlıkları garanti altına alınırdı. Yine 
1869’da Haseki Darüşşifasının Zaptiye Müşirliğine devredilmesiyle kuru-
luşun adı Haseki Nisa Hastanesi oldu ve burası hasta mahkûm kadınla-
rın barındırılması için kullanıldı. 

Bu arada Osmanlı Devleti döneminde azınlıkların sağlıkları kendi 
kurdukları kuruluşlar tarafından garantiye alınmaktaydı. Demirhan Er-
demir ve Basağaoğlu, Sağlık Sigortası ve Etik Sorunlar adlı eserde bu ko-
nuda bazı bilgiler verirler. Ermenilerin 1722’de kurdukları Beyoğlu Has-
tanesi, 1743’te açtıkları Narlıkapı Ermeni Hastanesi, kimsesiz, garantisi 
olmayan hasta insanların bakımını sağlıyordu.3 

Ayrıca İstanbul’a gelen Avrupalıların korunmaya muhtaç aileleri için 
Avusturyalı kuyumcu Giacomo Anderlich tarafından 1838’de Associazone 
Commerciale Artigiana di Picta (Hayırseverlik Zanaat Grubu Ticari Der-
neği) kuruldu. Artigiana, hastaları az bir ücretle Fransız Hastanesi’nde 
tedavi ettiriyordu. 

Tanzimat dönemine kadar modern anlamda sigortacılığın gelişeme-
mesinin diğer bir nedeni de dini inançların modern sigortacılık üzerinde-
ki olumsuz etkisidir. Aynı durum Avrupa ülkelerinde de vardı. Genellikle 
sigorta fikri ve gereksinimi her ülkede o ülkenin insanlarının örf ve gele-
neklerine, dini inançlarına bağlı bir gelişim gösterdi. Avrupa’da dini ma-
kamlar uzun süre sigortanın kilise hukukuna uymadığını ve sigorta ant-
laşmasının yasal olmadığını savunmuşlardır. Türkiye’de ise bu olumsuz-
luk çok daha büyüktü ve Tanzimat sonrası döneme kadar halk, sigortayı 
yabancı işi ve buluşu olarak kabul ediyordu. Mutaassıp dini çevreler si-
gortayı İslamiyet’e aykırı görüyorlardı. 

Bu inanç Türkiye’de 19. yüzyılda ve hatta 20. yüzyılın ilk yıllarında 
bile devam etti. Bir yabancı sigorta şirketi olan Uniyon Sigorta Şirketi’-
nin menfi kanaatleri yok etmek amacıyla bir müşterisini hayat sigortası-
nın yasallığı hakkında bir fetva vermesi için Şeyhülislama dilekçeyle baş-
vurmaya sevk etmesi bu konuya bir örnektir. 

Bu dilekçe ve fetva aşağıdadır. 

«Huzuru Âlii Cenabı Meşihatpenâhiye, 
 Marûzu Çakirleridir, 
 Memaliki Ecnebiyenin bir mahallinde, meselâ Fransa’da teşekkül et-

miş Union namındaki bir şirketle âcizleri beyninde hayatta kaldığım hal-
de onbeş senenin hitamında veyahut müddeti mezkûreden evvel vefat 
eder isem vereseme mahalli mezkûrdan gönderilip beşyüz adet lirayı Os-
                                                           
3 İ. Başağaoğlu - A. Demirhan Erdemir, Sağlık Sigortası ve Etik Sorunlar, s. 15-35, İst. 2003. 
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mani verilmek üzere bir akit icra etsem yâni beher sene maktuan mez-
kûr şirkete otuzbir adet lirayı Osmani gönderüp işbu onbeş sene hitamı-
na kadar vermiş olduğum meblağın miktarı da dörtyüzaltmışbeş liraya 
baliğ, olsa bu göndermiş olduğum meblağa mukabil şirketin hissederanı 
tarafından âcizlerinden müddeti mezkûr zarfında almış oldukları dört-
yüzaltmışbeş liraya otuzbeş lira zammıyla beşyüz lira mezkûr şirket ta-
rafından âcizlerine mahalli mezkûrdan gönderseler veyahut senevi mak-
tuan göndereceğim otuzbir adet lirayı Osmaniyi bir sene gönderip de ve-
fat etsem şu bir senede göndermiş olduğum otuzbir liraya dörtyüzaltmış-
dokuz lira zammıyla beşyüz adet lirayı Osmaniyi Şirketin hissederanı ve-
reseme mahalli mezkûrdan gönderseler böyle bir aktin kabul ve icrasına 
cevazı şer’i olup olmadığının fetvahanei âlice tetkik ve bu babda bir kıt’a 
fetvayı şerife verilmek üzere işbu istidayı kemteranemin makamı müşa-
rünileyhaya havale buyurulmasını istirham eylerim. Ol bâbda emrü fer-
man hazreti menlehülemrindir. 

23 teşrini evvel 327 
Sultanahmette Kapıağası mahallesinde 
Üç numaralı hanede sakin 

Mahmut Celâlettin 
K.Fetvahanei Âliye 12.R.E.329 
Müstediyat 327 
5824     İstida 5094 
225 

Havale buyrulan işbu arzuhal mütalâa olundu. Derunu arzuhalde 
mukarrer akdi mezkûr Dari İslâmda olmayıp da bervechi meşruh mema-
liki ecnabiyede kâin bir sigorta şirketi ile icra edildiği takdirde şirketi 
mezkûre rızasıyla vereceği ziyadeyi yani makudunaleyh sigorta bedeli ne 
miktar meblâğ ise anı ahz helâl olur ol bâbda emrü Ferman hazreti men-
lehülemrindir.» 

Alelusul itası  22 Zilkade 329 
    Eminülfetva 
25 Zilkade 1329  Mühür 

Bu fetvaya göre sigorta bedelinin helâl olabilmesi için sigorta şirketi-
nin yabancı bir ülkede bulunması ve sigortanın böyle bir şirkete yapıl-
mış olması gerekmektedir. Yani Türkiye’de bir sigorta şirketiyle yapıla-
cak bir sigorta nedeniyle alınacak sigorta bedeli helâl olmayacaktır. Bu 
düşünce yerli sigorta şirketlerinin kurulmasına da büyük bir engel oluş-
turuyordu. 

Tanzimat sonrası dönemde, Osmanlı İmparatorluğu’nun duraklaması 
ve gerilemeye başlaması ile beraber her alanda olduğu gibi sosyal güven-
lik alanında da daha önce belirtilen kurumların çözüldüğü ve fonksiyon-
larını yapamaz hale geldiği görülmektedir. Devamlı olarak kaybedilen sa-
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vaşlar, aileyi ve insanları koruyan sosyal yardımları zayıflattı. Ekonomik 
gerileme dini sosyal yardımları da olumsuz etkiledi. Vakıfların çoğu gelir 
kaynaklarını kaybetti. Vakıfların önemli bir kısmının da nitelik değiştire-
rek devletten mülk kaçırmanın ve mülkiyeti kendine mal etmenin vasıta-
sı olarak kullanılmaya başlandığı görüldü.4 Bu arada Avrupa’nın sanayi 
ürünleri ile rekabet edemeyen işyerleri kapanarak meslek örgütleri ve or-
ta sandıkları yok oldular.5 Bu arada insanların sağlıklarını garanti altına 
alan dârüşşifalar da gelir kaynaklarını kaybederken etkin yönetici kadro-
ları da yitirmişlerdir. Böylece sosyal güvenlik kurumu olmaktan çıkmış-
lardır. 

Bu arada sosyal güvenlik ihtiyacını arttıran gelişmeler de oldu. Böyle-
ce sağlık alanındaki yardımlaşmalar daha düzenli olmaya gidildi ve sağ-
lık alanında sigortalaşmaya doğru ilk adımlar atıldı. Kamu kesiminde 
memur kullanımı, işsiz sayısının artması ve imparatorluğun kaybettiği 
topraklardan içe doğru olan yoğun göçler de sosyal güvenlik ihtiyacını 
arttırdı. Tanzimat Fermanı ile birlikte batılılaşma hareketlerinin bir 
uzantısı olarak devlet memurları maaşlı hale geldi.6 Çalışırken maaş 
alan memurların emekli oldukları zaman da sosyal güvenlik garantileri-
nin sağlanması gereksinimi ortaya çıktı ve modern sosyal güvenlik kuru-
luşları oluşturulmaya başlandı. Özellikle yaşlılık tehlikesi için oluşturu-
lan bu kurumlar, değişik kamu kurumlarında çalışan sivil ve askeri per-
sonel için ayrı ayrı oluşturuldular. Bu dağınık durum 1949 yılında 
Emekli Sandığı’nın kurulmasına kadar devam etti. Yine 19. yüzyılın ikin-
ci yarısında olan büyük yangınlar sonucunda oluşan ağır zararlar, sigor-
ta hakkındaki menfi kanaat ve dini inançlar üzerinde az da olsa uyarıcı 
etkiler yaptı ve sigorta fikri canlandı. 1865’de İstanbul’da Hocapaşa ve 
Kumkapı yangınları ve 1870’deki Beyoğlu yangını çok fazla can ve mal 
kaybına neden oldu. Bu yangınlardan sonra Türkiye’de 1872’de Sun, 
Northern ve North British adlı üç İngiliz şirketi sigortacılık faaliyetlerine 
başladı. Bank Hanson adlı bir İngiliz firmasının teşviki ile İstanbul’a ge-
len ve onun direktifi dahilinde çalışan bu sigorta şirketlerinin faaliyeti 
başlangıçta sözü edilen Banka ile bir iki İngiliz Kumpanyasının mallarını 
sigorta etmek içindi. İngilizlerden sonra Fransızlar da Türkiye sigortacılı-
ğıyla ilgilenmeye başlamışlar ve 1878 tarihinde La Fonciére Sigorta Kum-
panyası ilk Fransız şirketi olarak Türkiye’ye geldi. 1889’da çıkarılan Ec-
nebi Anonim Şirketlerin Memaliki Osmaniye’deki Acenteleri Hakkında Ni-
zamname ile Türkiye’de çalışmak isteyen yabancı anonim şirketler ve do-
layısıyla sigorta şirketleri de ruhsat almak zorundaydılar. Bunlardan 
                                                           
4 İ. Başağaoğlu - A. Demirhan Erdemir, Not. 3’de a.g.e., s. 28-29. 
5 O.N. Ergin, Osmanlı Sigorta Şirketinin Mukavele Senedi Şeraiti Umumiyesi Mecelle-i Umur-i 
Belediye, C. 5, Yıldızlar Matbaacılık, s. 2971-2977, İstanbul 1995. 
6 G. Ersan, Türkiye’de Sosyal Güvenlik, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, Yayın No: 30, s. 
34-45, İstanbul 1987. 
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sonra birçok yabancı ülkenin sigorta şirketinin Türkiye’nin bu konusuna 
ilgi duydukları ve 1889 yılında aşağıda adları yazılı şirketlerin Türkiye’de 
acentelik açarak çalışmakta oldukları görülmektedir. 

Assicurazioni Generali Avusturya 
Balkan Bulgar 
Bulgaria Bulgar 
Dacia Romania Romanya 
Fondaria İtalyan 
Hamburg Münich Alman 
Hanseatische Alman 
Helvetia İsviçre 
İtalia İtalyan 
Nord-Deutsche Alman 
Preussische National Alman 
Riunione Adriatica Avusturya 
Rossia Rus 
Transatlantische Alman 
Urbaine Fransız 

1891 yılında da Union de Paris İstanbul’da acentelik açarak sigortacı-
lık faaliyetine başlamıştır. 

Ancak bu şirketler merkezlerinden aldıkları direktiflere göre hareket 
ediyorlardı ve bu konuda Türkiye’de bir yasa olmadığı için tamamen 
kontrolsüz çalışıyorlardı. Poliçelerini yabancı dilde düzenleyen bu şirket-
ler merkezlerinin bulunduğu yerin mahkemesini dava merci olarak gös-
teriyorlardı. Yine sigortayı diledikleri zaman fesh ederek sigorta sözleş-
mesini tek taraflı bir antlaşma şekline getiriyorlardı. Bu şirketlerin çoğu 
dürüst çalışmalarına rağmen, Türkiye’deki geniş olanaklarla ve kayıtsız 
çalışma durumu, onların ülkeyi sigortada çok para kazanılacak bir yer 
olarak görmelerine neden oluyordu. 

29 Kasım 1882’de çıkarılan Osmanlı Sigorta Şirket-i Umumiyesi Ni-
zamname-i Dahilisi bir anonim şirket olan Osmanlı Sigorta Şirketi ile ilgili 
kuralları kapsar. Bu iç tüzükte, şirket sözleşmelerinde bulunan, faaliyet 
konusu, sermaye, ortaklık yapısı, genel kurulun toplanması, yönetim 
kurulunun seçimi ve kar dağıtımı gibi ortaklığa ilişkin düzenlemeler yer 
verilmiştir.7 

Böylece 1893 tarihinde ülke ekonomisinde yük rolü olan Osmanlı 
Bankası ile Tütün Rejisi ve Duyunu Umumiye İdaresi sermayedarları, 
“Osmanlı Umum Sigorta Şirketi”ni kurdular. Osmanlı Bankası ve Tütün 
Rejisinin Osmanlı İmparatorluğu’ndaki şubeleri bu sigorta şirketinin 
                                                           
7 Y. Alper, Türkiye’de Sosyal Güvenlik ve Sosyal Sigortalar (SSK, Bağ-Kur), Alfa Yayınları, s. 
1-350, İstanbul 1999. 
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acenteliğini yapıyorlardı. Osmanlı Umum Sigorta Şirketi’nin kurulmasıy-
la yerli sigortacılıkta ilk adım atılmış oluyordu. Bu şirketin oluşumunu 
izleyen yıllarda sigortacılığın düzeltilmesi için yabancı şirketler arasında 
birlikte hareket etmek ve önlemler alınma yoluna gidildi.8 

12 Temmuz 1900 tarihinde 44 sigorta şirketinin temsilcileri Beyoğ-
lu’nda bir toplantı yaparak aşağıdaki kararları aldılar:9 

1- İstanbul’da faaliyette bulunan Yangın Sigorta Şirketleri’nin Sendi-
kası (Syndicat des Compagnies d’Assurances Contre I’lncendie Opérant 
à Constantinople) namı altında bir derneğin kurulması. 

2- Yeknesak bir yangın tarifesi uygulanması. 
3- Tarife ve Cemiyet Tüzüğü’nün 1 Ağustos 1900 tarihinden itibaren 

yürürlüğe konulması. 
4- Devamlı bir murakabe heyetinin oluşturulması. 
Belirtilen tariften birkaç ay sonra yürürlüğe konulabilen bu tarife ül-

kemizde uygulanan ilk Yangın Tarifesi: 

İlk Yangın Tarifesi: 

 Bina 
Yüzde 

İçi 
Yüzde 

Birinci kategori riskler: Kemerli, Kârgir vs.   
İttisalinde başka bina olmayan (isolé) veya, mahfuz olsun   
Olmasın, kârgir binalara muttasıl bulunan ....................... 1/4 3/8 
Mahfuz olan ahşap binalara muttasıl bulunan .................. 3/8 1/2 
Mahfuz olmayan ahşap binalara muttasıl bulunan ........... 1/2 5/8 
 Bina İçi 
İkinci kategori riskler: adî kârgir.   
İttisalinde başka bina olmayan (isolé) veya, mahfuz olsun   
Olmasın, kârgir binalara muttasıl bulunan ....................... 3/8 1/2 
Mahfuz olan ahşap binalara muttasıl bulunan 5/8 3/4 
Mahfuz olmayan ahşap binalara muttasıl bulunan 7/8 1 
 Bina İçi 
Üçüncü kategori riskler: muhtelif   
İttisalinde başka bina bulunmayan (isolé) veya, mahfuz 
olsun olmasın, kârgir binalara muttasıl olan ..................... 

3/4 
 

Ahşap binalara muttasıl bulunan ..................................... 1 1/8 
Dördüncü kategori riskler: kerpiç, dolma, çatma, bölme, 
Bağdadi ve ahşap 

  

Yanında başka bina bulunmayan (isolé) ............................ 3/4  
Yanında kârgir bina bulunan ……….................................. 1  
15 metre muhutinde 4 den fazla muhtelif veya ahşap bina 
bulunmayan ve ahşap bina toplulukları içinde bulunmayan. 
agglomération) 

1 1/2 

                                                           
8 İ. Karakuzu, Sözlüklü Türk Sağlık Mevzuatı, Yaşa Yayınları, s. 523-548, İstanbul 1996. 
9 G. Ersan, Türkiye’de Sosyal Güvenlik, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, Yayın No: 30, İs-
tanbul 1987. 
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15 metre muhutinde 4 den fazla muhtelif veya ahşap bina 
bulunan ve ahşap bina toplulukları (agglomération) içinde 
bulunan ........................................................................... 

2 
 

30 Kasım 1914’de Ecnebi Anonim ve Sermayesi Eshama Münkasem 
Şirketlerle Ecnebi Sigorta Şirketleri Kanunu Müvakkati çıkarıldı. Bu ka-
nunla yabancı sigorta şirketleri tescile ve teminat göstermeye zorunlu 
tutuldu. Yine aynı yıllarda çıkarılan diğer bir kanunla bunlardan tahsis 
edilen primler üzerinden temeddü namıyla kazanç vergisi alınması öngö-
rüldü.10 1916 yılında ise sigorta şirketleri kurdukları sendikanın adını 
“Türkiye’de Çalışan Sigorta Şirketleri Cemiyeti” olarak değiştirdiler. O ta-
rihlerde bu derneğin İstanbul Yangın Kısmı, Taşra Yangın Kısmı, Nakliyat 
Kısmı ve Hayat Kısmı olarak dört kısmı vardı ve 81 üyesi bulunuyordu.11 

Türk sigortacılığının kurulması için gelişen yeni fikir cereyanlarını ve 
zihniyeti gören yabancı sigorta şirketleri Türkleri de ortak etmek suretiy-
le Türk kanunlarına göre yeni şirketler kurma teşebbüsüne geçtiler. 
1916 senesinde Avusturya Şirketi Phenix de Vien kuruluş sermayesinin 
% 25’i Türklere ait olmak ve her beş senede bir yabancı ortak hisseleri-
nin % 25’i Türklere verilmek üzere “Türkiye Milli Sigorta Şirketi”ni kurdu. 
Fakat bu şirket, Türk sermayedarlarının Türk gençlerinden sigortacı ye-
tiştirmek gibi güzel ve yararlı düşüncelerini tahakkuk ettirmeden mem-
leketin savaştan mağlup çıkması sonucunda oluşan siyasi ve ekonomik 
bunalımlar arasında dağılıp gitmiştir. Savaş süresinde ülkemizde normal 
faaliyetini sürdüremeyen Fransız Union Sigorta Sosyetesi, 1918’de Türk 
kanunlarına göre “İttihadı Milli” adıyla bir sigorta şirketi kurdu.12 Bu 
arada faaliyete geçen Vatan Sigorta Şirketi çok geçmeden kapandı. Cum-
huriyetin ilanından önce Türk mevzuatına göre kurulan en son şirket, 1 
Eylül 1923 tarihinde Riuonione Şirketi tarafından kurulan “Şark Sigorta 
Şirketi” olmuştur.13 

Bu arada Tanzimat sonrası dönemde kamu kesiminde çalışan perso-
nel için sosyal güvenlik kurumları oluşturuldu.14 Bunların adları şöyle-
dir: Askeri Tekaüt Sandığı (1866), Sivil Memurlar Emekli Sandığı (1881), 
Seyri Sefain Tekaüt Sandığı (1890), Askeri ve Mülki Tekaüt Sandıkları 
(1909) ve Şirketi Hayriye Tekaüt Sandığı (1917).15 Burada görüldüğü gibi 
devlet memurları en önce sosyal güvenlik kapsamına alındı. İşçiler için 
                                                           
10 H. Örnek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik: Sorunlar ve Öneriler, ASİAD, Ankara 1992. 
11 N. Çağatay, Bir Türk Kurumu Olan Ahilik, Türk Tarih Kurumu Basımevi, s. 1-250, Ankara 
1997. 
12 A.E. Demirhan, “Sosyal Sigortalar Kurumunun Türk Tıp Tarihindeki Yeri ve Sosyal Sigor-
talar Kurumu Bursa Bölge Hastanesi”, Dirim Dergisi, 73(9-10):306-314, 1997. 
13 M. Bayram, “Ahi Evren Kimdir? Hayatı ve Eserleri”, Türk Kültürü, Sayı: 191, Ankara 
1978. 
14 N. Yıldırım, İstanbul Darülaceze Müessesesi Tarihi, Numune Matbaacılık, İstanbul 1996. 
15 N. Çağatay, İslam Tarihi, Gerçek Yayınları Dizisi, No: 33, İstanbul 1972. 
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de çalışma hayatı ile ilgili bazı düzenlemeler yapıldı.16 Bu düzenlemeler 
sağlık alanındaki yardımlaşmalara da bir düzen sağlıyordu. Bu düzenle-
meler çıkarılan bazı nizamnamelerle oldu:17 

Dilaver Paşa Nizamnamesi (1865), 
Maadin Nizamnamesi (1869), 
Askeri Fabrikalar Nizamnamesi (1909), 
Tersane-i Amiriyeye Mensup İşçi Vesairenin Tekaüdiyesi Hakkında Ni-

zamname (1909), 
Hicaz Demiryolu Memur ve Müstahdemlerine Yardım Nizamnamesi (1910). 
Ereğli kömür havzasında çalışanlarla ilgili olarak çıkarılan Dilaver Pa-

şa Nizamnamesi’nde, hastalanan işçinin tedavisi ile ilgili hükümler18, 
Maadin Nizamnamesi’nde ise iş kazalarına maruz kalan işçilere yönelik 
düzenlemeler vardır. Yine bu Nizamnamede işverenin kusuruna bağlı 
olarak ödence ödenmesi esası getirilmiştir.19 

Tanzimat sonrası dönemde, faaliyetleri bugüne kadar süren yeni sos-
yal güvenlik kuruluşları da kurulmuştur. Savaşlarda yaralanan askerle-
re bakım ve yardım etmek amacıyla, 1868 yılında bugün Kızılay olarak 
faaliyet gösteren “Mecrutin ve Mardayi Askeriyyeyi İmdat ve Muavenet 
Cemiyeti” kurulmuştur. Yine 1868 yılında Tuna Valisi Mithat Paşa tara-
fından çocuk ıslah evleri açılmıştır.20 Sokaklarda dilenen çocuklarla, di-
lencilik yapan erkeklerin ve kadınların dilencilikten kurtarılması ve çalı-
şarak geçimlerini sağlayacak ortamın hazırlanması için 1890 yılında 
“Darü-l Aceze”, acizler ve düşkünler yurdu kurulması düşünülmüş ve 
Sultan II. Abdülhamit’in öncülük ettiği çalışmalar yardımsever vatandaş-
larında gayret ve destekleri ile 1892 yılında sonuçlanarak yurt açılmış-
tır.21 Önceleri Dahiliye Nazırına bağlı olan kurum daha sonra “Müesse-
sat-ı Hayriyye-i Sıhhiye” yönetimine verilmiştir. Halen döner sermaye ile 
çalışan kurumun gelir getiren çeşitli tesisleri vardır. 

Birinci Dünya Savaşı’nın yarattığı fakirlik problemi ile düşman işgali 
altında kalan bölgelerdeki yetim ve öksüz çocukların korunması için 
1915 yılında “Dar-ül eytam”, çocuklar yurdu açılmıştır. Savaş sonrası 
dönemde ülkemizi terk eden yabancıların bıraktığı mülkler de Dar-ül ey-
                                                           
16 O.N. Ergin, Osmanlı Sigorta Şirketinin Mukavele Senedi Şeraiti Umumiyesi Mecelle-i Umur-i 
Belediye, C. 5, Yıldızlar Matbaacılık, s. 2971-2977, İstanbul 1995. 
17 O.N. Ergin, “Osmanlı Sigorta Şirket-i Umumiyesi Nizanname-i Dahilisi (1892)”, Mecelle-i 
Umur-i Belediyye, C. 5, Yıldızlar Matbaacılık, s. 2977-2987, İstanbul 1995. 
18 O.N. Ergin, “Ecnebi Anonim ve Sermayesi, Eshama Münkasım Şirketler ile Ecnebi Sigor-
ta Şirketleri Hakkında Kanun-ı Muvakkat (1914)”, Mecelle-i Umur-i Belediyye, C. 5, Yıldızlar 
Matbaacılık, İstanbul 1995. 
19 H. Ulutekin, Türkiye’de Sigortacılığın Gelişimi ve Geliştirme İmkanları, Türk Sigortacılığının Ge-
liştirilmesi, Seminer ve Panel, İstanbul Ticaret Odası, Lebile Yayınları, s. 15-33, İstanbul 1986. 
20 O.N. Ergin, “Hususi Hastaneler Nizannamesi”, Mecelle-i Umur-i Belediyye, C. 6, No: 21, 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı Yayınları, Yıldızlar Matbaacı-
lık, s. 3584-3587, İstanbul 1995. 
21 E.A. Demirhan, Tıbbi Deontoloji ve Genel Tıp Tarihi, Bursa 1996. 
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tam’a devredilmiş ve faaliyet alanı genişlemiştir. Ancak, kurulduktan kı-
sa bir süre sonra kötü yönetim dolayısıyla kapanma noktasına gelen 
yurt 1927 yılında Dar-üş şafaka’ya devredilmiştir. 

Darüşşafaka, İstanbul kapalı çarşı esnafı tarafından, yanlarında çalı-
şan çırakların eğitimini sağlamak amacıyla 1873 yılında açılmış bir eği-
tim kurumudur. Zaman içinde fakir çocukların alınarak bakım ve eği-
timlerinin sağlandığı, halen faaliyetlerini sürdüren bir sosyal güvenlik 
kurumu niteliği kazanmıştır. 

Ayrıca fakir hastaların parasız bakılmasıyla ilgili bazı yönetmelikler 
de 19. yüzyıl sonları ve yirminci yüzyıl başlarında çıkarıldılar. 1897 ta-
rihli Hususi Hastaneler Nizamnamesi’nin 5. maddesinde fakir hastaların 
parasız tedavi edilecekleri yazılıdır. Yine 1913 tarihli Fukâra-yı Hastagâ-
na Eczâ İtası Hakkında Talimatname’nin 1. maddesinde fakir hastaların 
reçetelerinin belediye hekimi tarafından onaylanarak parasız olarak ec-
zaneler tarafından verileceği yazılıdır.22 

Ekler 

 
                                                           
22 A.E. Demirhan, “Asepsi ve Antisepsinin Türk Tıp Tarihindeki Yeri ve Bazı Sonuçlar”, Türk 
Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 118, s. 25-48, İstanbul 1999. 
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KÜLTÜR SOSYOLOJİ BAĞLAMINDA 
KİMLİK PAZARINDA KÜLTÜREL KİMLİK* 

Sosyolog Dr. Mustafa AKSOY** 

Öz 

Bilindiği gibi Türkiye’de ağırlıklı olarak doksanlı yıllardan itibaren 

özellikle P.A. Andrews adlı Alman bir araştırmacının “Türkiye’de Etnik 

Gruplar” adlı eserinin yayınlanmasıyla beraber “etnik kimlik” (ırkî kimlik) 

tartışması modası başlamıştır. Bu moda günümüzde öyle bir hal aldı ki, 

artık insanlar yaşadıkları coğrafyaya bağlı olarak tanımlanmaya başlan-

dı. Mesela Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yaşıyorsanız ya da oralıysa-

nız Kürt’sünüz! Oysa o bölgelerde Kafkas ve Balkan göçmenleriyle bera-

ber, Türkçe, Arapça ve Zazaca konuşan insanlar da yaşıyor. 

Konuşulan dil, yani annenin konuştuğu dil kimliği tanımlamak için 

yeterli midir? Eğer yeterli ise anne dili farklı, baba dili farklı olanların 

kimliğini nasıl belirleyeceğiz? Kimliği belirleyen dil olursa o zaman tarihi 

kültürel süreç kimlik tanımlamasında nerede duruyor? Mesela nasıl olu-

yor da Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki koç-koyun, at başlı heykeller ile 

balbal (taş baba, taş ana) mezar taşları veya halı-kilim gibi etnografya 

eserleri üzerindeki damgalar, şekiller aynı şekilde Türk kültür coğrafyası-

nın en ücra yerlerinde de görülüyor bunu nasıl açıklayacağız? 

Bazılarının iddia ettiği gibi Kürtler, Farsların bir kolu ise İran’da dün 

olduğu gibi bugün de Türkler, Farslar ve Kürtler yaşıyor. Nasıl oluyor da 

İran’daki Kürtler ile Türkler kültürel kimliklerinin bir ögesi olan halı-kilim-

lerini aynı yaparken Farslar farklı yapıyor. 
                                                           
* Kurmuş olduğu Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı vasıtasıyla son nefesine kadar bizleri ve 
Türk dünyasını aydınlatmaya çalışan, bedeni Türkiye’de, beyni ve kalbi Türk Dünyası’nda 
olan, öğrencisi olma bahtiyarlığına eriştiğim, rahmetli Prof. Dr. Turan Yazgan Hocamın aziz 
hatırasına. 
** Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, Tarih Eğitimi Anabilim Dalı. 
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Günümüzde yapılan kimlik tartışmaları Türkiye’nin tamamını kuşatıcı 

şekilde ele almadığı, sadece terör bağlantılı ve siyasi zeminde değerlendi-

rildiği için sağlıklı çözümlere ulaşılması mümkün değildir. 

Anahtar kelimeler: Kimlik, Irk, Etnik, Türk, Kürt, Zaza, Kültür, Kül-

tür Sosyolojisi. 

Abstract 

Cultural Identity on Identity Market in the Context of 

Sociology of Culture  

As it is well known, from the nineties on out especially after the pub-

lishing of German researcher P.A. Andrews’ book “Ethnic Groups in Tur-

key”, debates on “ethnic identity” (racial identity) have become a fashion 

among Turkish intellectuals. This fashion has got all balled up that peop-

le have been identified subject to regions where they live. For instance, if 

you live in Eastern and Southeastern Anatolia or rooted from there you 

are assumed as a Kurdish person. On the other hand, in those regions to-

gether with the Balkan and Caucasian immigrants there are other people 

who speak also Turkish, Arabic and Zazaish. 

Is vernacular language that the language of mother enough for identi-

fies to identity? If it is enough, how can we identify the identities of peop-

le whose mother and father speak different vernacular languages? If the 

language is only determiner of the identity, where do we put the historical 

cultural process in identifying an identity? In this regard, how it can be 

possible to find traces of ram-sheep and horse headed sculptures, balbal 

(“stone father and stone mother”) gravestones or tamgas and shapes on 

ethnographic artifacts such as carpets and rugs that prevail in Eastern 

and Southeastern Anatolia and also in the most remote locations of Tur-

kish cultural geography? 

If we accept the claims of some scholars that the Kurds are racial branch 

of the Persians, how can we explain the fact that whereas Turks and Kurds 

do same carpets-rugs, but not Persians in whole Iran geography? 

Key words: Identity, Race, Ethnic, Turk, Kurd, Zaza, Culture, Cultu-

ral Sociology. 

Giriş 

Türkiye’de sosyolojiye giriş kitaplarında sosyoloji çeşitli alt dallara ay-
rılmıştır. Fakat bilgilerimize göre bu çalışmaların hiç birinde kültür sos-
yolojisinden bahsedilmemiştir. Ülkemizde sosyal bilimciler tarafından 
kültür sosyolojisiyle ilgili yapılan çalışmalarda da aynı durum söz konu-
sudur.1 Eren ve Küçük tarafından yazılan birer makalede de, kültür sos-
                                                           
1 Ralph Schroeder, Max, Weber ve Kültür Sosyolojisi, (Çev. Mehmet Küçük), Bilim Sanat Ya-
yınları, Ankara 1996; Laura Desfor Edles, Uygulamalı Kültürel Sosyoloji, (Çev. C. Atay), Babil 
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yolojisi makale başlığı olarak kullanılmış, fakat içeriğinde kültür sosyo-
lojisi ile alakalı bir tanımlama yapılmamıştır.2 Sadece “Sosyoloji-Köy Sos-
yolojisi” ile ilgili bir doktora tezinde, sosyolojik açıdan küçük toplumla-
rın, belirli örf ve âdetlerini inceleyen, saha çalışmalarını “kültür sosyoloji-
si olarak adlandırmak yanlış olmaz”3 denilmektedir. Ayrıca bir tercüme 
eserde, 

“büründüğü en son ve en atak biçimleriyle kültür sosyolojisi çok fark-

lı ilgi ve yöntemlerin bir yakınlaşması ve kaynaşması (convergence) 

olarak görülmelidir... Kültür sosyolojisi biri genel toplumsal düşünce-

de ve sonraları özel olarak sosyolojide, diğeri kültür tarihi ve anali-

zinde olmak üzere, belirgin bir şekilde gözlenen iki ana eğilimin bir 

kaynaşması, bir açıdan da dönüşümü olarak görülebilir”4 

denmiştir. Yabancı dilden çevrilip düzenlenen bir “Kültür Sözlüğü”nde, 
kültür sosyolojisinin “maddeci kültür kuramı”na dayandığı belirtilerek, 
kültürel süreci, onun özelliğini ve ilişkilerini inceleyen “maddeci bir top-
lum bilim dalı”5 şeklinde tanımlanmıştır. 

Türkiye’de kültür sosyolojisi adıyla bir telif eser yazılmamıştır. Fakat 
iki çeviri bir de derleme eserden bahsedilir.6 Bu derleme eserde ise kül-
tür sosyoloji adıyla dört adet telif bir de çeviri makale vardır.7 Telif maka-
lelerin yazarlarından ise bir tanesi sosyologdur. 

Söz konusu derleme kitapta ne “kültür”ün ne de “kültür sosyolojisi”-
nin sağlıklı bir tanımı yapılamadığı gibi Şerif Mardin’in “Türkiye’de bilim 
‘ben senden daha iyi bilirim’ demek için yapılmaktadır”8 ifadesini destek-
lercesine Türkiye’deki konu hakkında yazılan çalışmaların büyük bir 
                                                                                                                                        
Yayınları, İstanbul 2006; Kültür Sosyolojisi, (Edi. K. Alver-N. Doğan), Hece Yayınları, Ankara 
2007. 
2 A. Cevat Eren, “Milli Bir Güç Olarak Türk Kültür Sosyolojisi Üzerine Bir İnceleme-Dene-
me”, Tarih Dergisi, Sayı: 31, İstanbul 1978; M. Küçük, “70. Yıl Vesilesiyle Bir Kültür Sosyo-
lojisi Önerisi”, Kültür Dergisi, Sayı: 101, Ankara 1993. 
3 M. Fikret Gezgin, Genel Sosyoloji-Köy Sosyolojisi İlişkilerine Toplu Bir Bakış ve Olukbaşı 
Araştırması, (İstanbul Üni. SBE. Basılmamış Doktora Tezi), s. 44, İstanbul 1985. 
4 Raymond Williams, Kültür, (Çev. Ertuğrul Başer), İletişim Yayınları, s. 7-13, İstanbul 1993. 
5 Aziz Çalışlar, Ansiklopedik Kültür Sözlüğü, Altın Kitaplar, İstanbul 1983. 
6 Ralph Schroeder, Max, Weber ve Kültür Sosyolojisi, (Çev. Mehmet Küçük), Bilim Sanat Ya-
yınları, Ankara 1996; Laura Desfor Edles, Uygulamalı Kültürel Sosyoloji, (Çev. C. Atay), Babil 
Yayınları, İstanbul 2006; Kültür Sosyolojisi, (Edi. K. Alver-N. Doğan), Hece Yayınları, Ankara 
2007. 
7 Milay Köktürk, “Kültür Sosyolojisinin Temel Meseleleri”, Kültür Sosyolojisi, (Edi. K. Alver-
N. Doğan), Hece Yayınları, Ankara 2007; Necmettin Doğan, “Kültür Sosyolojisinde Yöntem 
Arayışları”, Kültür Sosyolojisi, (Edi. K. Alver-N. Doğan), Hece Yayınları, Ankara 2007; Wendy 
Griswold, “Kültür Sosyolojisinde Yeni Gelişmeler”, Kültür Sosyolojisi, (Çev. S. Özer), (Edi. K. 
Alver-N. Doğan), Hece Yayınları, Ankara 2007; Mahmet H. Akın, “Bir Kültür Bilimi Olarak 
Sosyoloji ve Kültür Sosyolojisi”, Kültür Sosyolojisi, (Edi. K. Alver-N. Doğan), Hece Yayınları, 
Ankara 2007; Kurtuluş Kayalı, “Türkiye’de Kültür Sosyolojisi Yapmanın Açmazları Üzerine 
Bazı Düşünceler”, Kültür Sosyolojisi, (Edi. K. Alver-N. Doğan), Hece Yayınları, Ankara 2007. 
8 Şerif Mardin, Türkiye’de Toplum ve Siyaset-Makaleler 1, İletişim Yayınları, s. 133, İstanbul 
1990. 
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kısmı yok sayılmıştır.*** Bir makalede ise “kültür sosyoloji, toplumsal bir 
olgu olarak kültür konusunu inceleyen bir sosyoloji alt disiplinidir”9 şek-
linde tanımlanmıştır. Oysa kültürün sosyoloji açısından değerlendirilme-
si başka, kültür sosyolojisi başkadır. 

Türkiye’de kültür sosyolojisi hakkındaki kaynaklar çok sınırlı olmakla 
beraber bazı üniversitelerin sosyoloji bölümlerinde ders olarak okutul-
maktadır. Ayrıca Türkiye’deki kültür sosyolojisiyle ilgili metinler okun-
duğunda, genel olarak kültür sosyolojisinin değil de kültürün ne olduğu-
nun tartışıldığını görülmektedir. 

 
Yukarıdaki şekilden de anlaşılacağı gibi kültür sosyolojisinin alanı sa-

dece kültürün ne olup olmadığını araştırmak ya da yukarıdaki tanımda 
görüldüğü gibi kültür sosyolojisi “kültür konusunu inceleyen bir sosyoloji 
alt disiplini” değildir. Bu nedenle “kültür sosyolojisi” kavramının yeniden 
tanımlanması bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Doktora tezimizde**** hazırlayıp kullandığımız yukarıdaki şekili dikka-
te alarak bir sosyal gruptaki örf-âdet, gelenek-görenek, maddî unsurlar, 
dinî faaliyetler, büyü, mit ile çeşitli ritüeller, aile, evlilik kurumları gibi 
sosyal hayatı oluşturan vb. sosyo-kültürel faaliyetlerin tarih, mitoloji, 
antropoloji ve halkbilimi dikkate alınarak, sosyoloji merkezinde değerlen-
dirilip yorumlanmasını, kültür sosyolojisi olarak tanımlıyoruz.10 Böyle 
                                                           
*** Mesela Türkiye’de ve kendisinin önceden yaptığı kültür tanımlarına itiraz ederek yeni bir 
kültür tanımı yapan Amiran Kurtkan Bilgiseven’in “Manevi Kültürümüz ve Batı Kültürü”, 
Türk Edebiyatı Dergisi, Sayı: 187, 1989; Mümtaz Turan’ın, Kültür Değişmeleri; Erol Gün-
gör’ün, Kültür Değişmesi ve Milliyetçilik; Bozkurt Güvenç’in, İnsan ve Kültür gibi sahasında 
çok önemli olan eserler yok sayılmıştır. Ayrıca, “Kültür Sosyolojisi Açısından Elazığ ve Ağrı 
Köylerinde Aileye, Evliliğe ve Sosyal Hayata İlişkin Gelenekler” (İstanbul 1995), adıyla Türki-
ye’de kültür sosyoloji açısından hazırlanan ilk doktora tezi de görmezden gelinmiştir. 
9 Mahmut, H. Akın, “Bir Kültür Bilimi Olarak Sosyoloji ve Kültür Sosyolojisi”, Kültür Sosyo-
lojisi, (Edi. K. Alver-N. Doğan), Hece Yayınları, s. 92, Ankara 2007. 
**** Mustafa Aksoy, Kültür Sosyolojisi Açısından Elazığ ve Ağrı Köylerinde Aileye, Evliliğe ve Sos-
yal Hayata İlişkin Gelenekler, İstanbul Üni. SBE Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul 1995. 
10 Mustafa Aksoy, Doğu Anadolu Kültürü Üzerine Bir İnceleme, Yeni İnsan Yayınevi, s. 28, İs-
tanbul 2007. 
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bir tanım aynı zamanda kültür sosyolojisinde yöntem tartışmasını da 
gündeme getirecektir ve getirmelidir. 

Kimlik ve Kimlik Tartışması 

Sosyal grup veya birey tanımlanırken onların diğerlerinden ayrılan 
özelliklerine vurgu yapılır. Bu ayırıcı özellik bir üstünlüğü ya da aşağıla-
mayı, ötekileşmeyi değil tanımlamayı içerir. Ancak özellikle 1980’lerden 
sonra sosyal mühendisliklere bağlı olarak kimlik kavramı adeta tanımla-
mak ve belirtmek yerine belirtmemek, bulanıklıklar medyana getirmek, 
sorun oluşturmak ve insanın var olduğu kültürel ortamı hesaba katma-
dan sanki uzayda yaşayan insanları ifade etmek için kullanılmaya baş-
lanmıştır. 

Bu konuda Jenks, 

“çeyrek asır önce, ‘toplum’u bir gerçeklik olarak güvenle tartışıyor-

duk; 1990 kadar yakın bir zamanda bile, sakınmadan, hatta R.H. 

Tawney’den Paul Willis’e kadar tüm sol kanat söylemi içinde, ‘ortak 

kültür’ gibi fikirleri düşünüyorduk. Bugün, bir dizi tartışmanın ardın-

dan, epistemolojik emperyalizm temelinde düşünsel misilleme korku-

su olmadan bu gibi bütüncüllükleri telaffuz bile edemeyiz”11 

diyerek ortak kültürden ve kimlikten bahsetmenin çağımızdaki zorluğu-
na dikkati çekmiştir. 

Türkiye’deki durum da Batıdan farklı değildir. Özellikle Türkiye’de 
kimlik kavramı belirli bir terör örgütü ve bir yerel lehçe esas alınarak dil 
merkezinde tartışılarak adeta terör ve dile bağlı bir ırkçılık savunulmak-
tadır. Mesela dil bağlamında kimlik savunanlar, Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu’da Zazaca-Dımili ve Arapça konuşanları yok saymaktadırlar. 
Yani bir yandan kimlik hakkı isterken diğer yandan yanındaki insanla-
rın kimliğini yok saymaktadırlar. Elbette dil ile kimlik arasında bir ilişki-
nin varlığını inkâr etmemiz mümkün değil, ancak bu ilişki değerlendiri-
lirken doğru orantılı analiz ve yorumlar yapılmamaktadır. 

Mesela Leclerc’e atfen Tacar, 

“…dünyada mevcut 197 devletten pek azı dil ve kültür yönünden 

bağdaşık (mütecanis) bir ülkedir. Dil bakımından bağdaşık ülkeden, 

nüfusunun %90’dan fazlası tek dil konuşan ülkeleri anlıyoruz. Bu ül-

keler şunlardır: Antigua, Bahamalar, Küba, Dominik, Haiti, Paragu-

ay, Uruguay, Burundi, Sao Tome, Svaziland, Danimarka, İzlanda, 

Lihtenştayn, Portekiz, San Marino, Ürdün, Suudi Arabistan, Bengla-

deş, Japonya, Kuzey Kore, Güney Kore, Maldivler, Vietnam, Kiribati, 

Tonga ve Tuvalu; bağdaşık ülkelerde eğitim tek dilde yapılır; kamu 

ile ilişkiler tek dilde yürütülür; hemen hepsinde ülkenin dili, resmi dil 
                                                           
11 Chris Jenks, Altkültür, (Çev. N. Demirkol), Ayrıntı Yayınları, s. 186, İstanbul 2007. 
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ya da ulusal dil olarak adlandırılır. Bunun yanında, dünyadaki ülke-

lerin %80’i gerçekte olmasa bile hukuken tek dilli ülkelerdir. Çok dilli 

ülkelerin oranı ise %20, sayısı 38’dir; araştırma ilerledikçe göreceği-

miz gibi, bu çok dillilik gerçek durumu yansıtmaz, semboliktir. Dün-

yada yaklaşık 6000 dil mevcuttur. Bunların sadece %2’si devlet dili-

dir. Yani, tek dil olarak, resmi dil olarak ya da ulusal dil olarak ta-

nınmıştır”12 

der. Ayrıca İngilizce 56, Fransızca 36, Arapça 22, İspanyolca 21, Porte-
kizce 7, Almanca 5 ülkenin ya tek başına ya da diğer dillerle resmi dili-
dir.13 Bilindiği gibi Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, 
Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Kazakistan’ın resmi dili de 
Türkçedir. Diğer yandan başka bir çalışmada dünyada 10 bin dilin oldu-
ğu, günümüzde ise 6 bin civarında dilin konuşulduğu, bunlardan 100 
tanesinin 200 devletin resmi dili olduğu ifade edilmektedir.14 

Aslında ülkedeki resmi dil ile yerelde konuşulan dil bazen aynı olma-
yabilir. Bu farklılık yerel şivelerin ve lehçelerin tarihi süreç içinde kendi-
ne özgü bir yapı almasından olduğu gibi göçler nedeniyle de olabilmekte-
dir. Mesela Sovyetler Birliği zamanında zorunlu ya da gönüllü göçlerle 
nüfus yapısının çok hareketli olduğu yerlerde Rusça ortak dil olarak kul-
lanılmış, fakat insanlar kendi ana dillerini de konuşmuşlardır. Bugün 
Avrupa’nın birçok göç alan ülkelerinde, göçmenlerin 2. veya 3. nesilde de 
görüldüğü gibi. 

Kimliğin temelde üç boyutu vardır. Yani üç tür kimlikten söz edilebi-
lir. Bunlardan biri bireysel, ikincisi resmi, üçüncüsü ise kültüreldir. As-
lında bireysel kimlik de sosyaldir. Çünkü birey ancak içinde var olduğu 
sosyal ortamda insan, yani sosyal bir varlık olur. Mesela doğumundan 
itibaren sosyal grup dışına atılan bir çocuğun konuşma ve yürüme bece-
rilerinin dahi, sosyal guruplarda var olan çocuklara nazaran büyük fark-
lılıklar gösterdiği bilinmektedir. 

Bireysel kimlik bir insanın yetiştiği sosyal ortamda zamanla kendisi 
hakkındaki tercihlerini ifade eder. O nedenle bir insan sosyal hayatın 
içinde yaşarken doğal olarak çok kimliklidir. 

İnsanın ilk önce erkek, kadın olarak cinsel kimlikleri vardır. Sonra in-
sanlar erkekliğini veya kadınlığını kabul ederek ya da etmeyerek tercih 
edilen özel cinsel kimliği sahip olur. Diğer yandan akrabalık ya da hısım-
lık bağından dolayı sahip olunan dayı, amca, teyze, enişte gibi kimlikler 
veya sosyal statüyle kazanılan kimlikler vardır. Kısaca sosyal bir ortam 
içinde insanlar sahip oldukları statüye ve cinsel yapılarına göre kimlik 
                                                           
12 Pulat Tacar, Kültürel Haklar Dünyadaki Uygulamalar ve Türkiye İçin Bir Model Önerisi, 
Gündoğan Yayınları, s. 70, Ankara 1996. 
13 Pulat Tacar, a.g.e., s. 71. 
14 Roland Breton, Dünya Dilleri, (Çev. Orçun Türkay), NTV Yayınları, İstanbul 2007. 
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sahibi olurlar. Ancak insanlar tek resmi kimlik taşırlar. İşte asıl sorun 
buradan kaynaklanmaktadır. Yani bireysel kimlik ile resmi kimlik ara-
sındaki çatışma doğrudan sosyal kimliğe de yansımaktadır. Aslında res-
mi kimlik en sonraki kimlik olması gerekirken Türkiye’de resmi kimlik 
bazen neredeyse cinsel kimlikten dahi öne geçebilmektedir. Oysa resmi 
kimlik isminden de anlaşıldığı gibi insanların devletle olan ilişkilerini be-
lirleyen ve onu organize eden bir kimliktir. 

Resmi kimliğe bağlı olarak Türkiye’de yaşayan insanların sorunları 
temelde ortaktır. Bu bağlamda, bir Alevi inancına bağlı olanla, Sünni 
inancına bağlı olan, aşırı sol görüşe bağlı olanla, aşırı sağ görüşe bağlı 
olan, bir eş cinselle, başı örtülü ya da mini eteklinin, Süryani ile Müslü-
man’ın, Kürt ile Arap’ın, Avşar ile Çerkez’in, sanayici ile çiftçinin vb. so-
runları birbirinden çok farklı değildir. 

Kimliğin kültürel boyutu ise yaşanılan sosyal grupta kazanılan değerler-
dir. Yani tarihi süreç içinde tarihten kaynaklanarak, geleneğe bağlı olan, ge-
lenekli kültürel unsurlar kimliğin kültürel boyutunu oluştururlar. Bu ne-
denle kültürel kimlik biyolojiye bağlı olan kimlikten farklıdır ve kuşatıcıdır. 
Dolayısıyla biyolojik özellikleri ve içe dönüklüğü ifade eden ve öne çıkaran 
“etnik kimlik” kavramı millet ve kültürel kimliğin karşılığı olamaz. Çünkü, 

“etnik kelimesi belli bir soya aidiyeti ifade eder. Oysa millet kavra-

mında soy etnik kimlikteki kadar belirgin değildir; çünkü millet oluşu-

mu tarihi, kültürel bir olgudur. Onu inşa eden bir millî devlet vardır… 

Etnik kimlikte hayati bağlar kuranlar, ya o etnik kimlikten bir millet 

çıkartmaya çalışan öncü okur-yazar kadrolardır, ya da düşük gelir 

ve eğitim grubunda yer alıp etnik kimliğini kendi hayatının sosyal ve 

ekonomik bir kaldıracı gibi hayal eden çevrelerdir.”15 

Bu tespitler önemli bir gerçekliği ifade etmesine rağmen, genel olarak 
Türkiye’de Bostancı’nın ifade ettiği anlayışa dikkat edilmeden “etnik kim-
lik” tartışmaları kültürel hak, siyasal özgürlük gibi bağlamlarda savu-
nulmaktadır. Bu görüşlere itiraz edilmesi ise neredeyse yasaklanmıştır. 
Çünkü kamuoyunu belirleyen ve etkileyen yazılı-görüntülü basında “et-
nik kimlik” savunuculara muhalif olanlar adeta yok sayılmakta, basında 
yer verilmemektedir. Diğer yandan televizyon programlarının önemli bir 
kısmında belli insanlar her konuda uzman olarak konuşmakta ve ko-
nuşturulmaktadırlar. Bu ve benzeri nedenlerden dolayı konu anlaşılma-
dığı gibi çözüm önerileri de oluşmamaktadır. En bilinen ve tekrar edilen 
çözüm önerileri, İspanya, İrlanda nasıl çözdüyse bizde öyle çözelim man-
tığıdır. Dolayısıyla sosyal konular maddi konulardan farklı olduğundan, 
her sosyal konuyu kendi tarihi, kültürel gerçekliği içinde değerlendirmek 
gerekir anlayışı göz ardı edilmektedir. 
                                                           
15 Naci Bostancı, “Millete Aidiyet Etnik Kimliklerle İlişkiyi Ortadan Kaldırır”, Türk Yurdu 
Dergisi, Sayı: 221, s. 100-101, Ankara 2005. 
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Diğer yandan eğer bir sosyal yapıyı parçalamak isterseniz onun sınır-
larını belirlemek mümkün değildir. Hatta aynı ailenin çocuklarının dahi 
birbirlerinden ne kadar farklı olduklarını ortaya koyarak farklılıklarının 
benzerliklerden daha çok olduğunu iddia edebilirsiniz. Bunun için sosyal 
yapıyı ve sosyal zihniyeti parçalayıcı olan “…altkültürler, yeni kimlik kay-
naklarıdır; altkültürler, yeni farklılık gösterenidir. Böyle bir kuramsal eyle-
min sonuçları, ultra-modern değildir; gerileyici, nihilist ve tamamen göreci-
dir. Hiçbir siyasa ya da ahlâk tarafından savunulamazlar.”16 

Türkiye’de ağırlıklı olarak doksanlı yıllardan itibaren özellikle Peter Al-
ford Andrews adlı Alman bir araştırmacının “Türkiye’de Etnik Gruplar” adlı 
eserinin yayınlanmasıyla beraber bir “etnik kimlik” (ırkî kimlik) modası 
başlamıştır. Bu moda zaman zaman öyle bir hal aldı ki bir sosyal grup ba-
zen dini inanca, bazen dile, bazen coğrafyaya bağlı olarak tanımlanmıştır. 

Sosyal grup kavramı doksanlı yıllardan itibaren yavaş yavaş terk edi-
lerek yerini ne olduğu açıkça tanımlanamayan etnik grup kavramı alma-
ya başlanmıştır.  

Etniklik, kimlik, millet ve milliyetçilik konusundaki çalışmalarıyla ta-
nınan Smith, “İngilizcede etnik grup ya da etnik topluluk kavramını karşı-
layan bir terim yoktur. Müphem ve belirsiz bir terim olarak “halk” bazen 
önerilir, çoğunlukla bu etnik topluluk yabancı anlamlar taşır…”17 der. Çok 
kültürlülük konusundaki çalışmalarıyla tanınan Kymlicka da “etnik 
grup” kavramının “göçmen gruplar” bazen de “ulusal azınlıklar” için kul-
lanıldığını belirtir.18 Yayla ise etnik (ethnic) kavramını “bir kabile. bir ırk 
veya benzeri”19 diye tanımlar. 

Konu üzerinde yoğun çalışmalar yapmış insanlar tarafından dahi iyi 
tanımlanamayan etnik kavramı, Türkiye’de ise bazı doğuştan uzmanlar 
tarafından ulu orta konuşulup, tanımlanmaktadır. Bununla da yetinil-
meyerek Türkiye’de yaşayan insanlara “Türk, Türkmen, Yörük, Manav, 
Tatar, Azeri, Bulgaristan Türkü, Müslüman Türk, Türk Alevi, Türkmen Ale-
vi, Tahtacı Alevi, Kürt Alevi, Zaza Alevi, Zaza Sünni, Kürt Sünni” gibi “et-
nik kimlik” yani ırkî kimlikler dağıtılmaktadır. İşin ilginci ise Türkiye’de 
kimlik pazarına itiraz edenler adeta ortaçağ kilise anlayışı ile aforoz edil-
mektedir. 

Türkiye’de olduğu iddia edilen “47 etnik grubun” varlığından bahse-
den Andrews’in bu tasnifi neye göre yaptığı bir metot sorunu olarak orta-
da durmaktadır. Mesela Türkleri şöyle ayırmıştır: 
                                                           
16 Chris Jenks, a.g.e., s. 190. 
17 Anthony D. Smith, Ulusların Etnik Kökeni, (Çev. Sonay Bayramoğlu-Hülya Kendir), Dost 
Kitapevi Yayınları, s. 45, Ankara 2002. 
18 Will Kymlicka, Çokkültürlü Yurttaşlık, (Çev. Abdullah Yılmaz), Ayrıntı Yayınları, s. 48, İs-
tanbul, 1998. 
19 Atilla Yayla, Siyasî Düşünceler Sözlüğü, Adres Yayınları, s. 77, Ankara 2004. 
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1) Türkler, 2) Türkmenler, 3) Yörükler, 4) Azeriler, 5) Uygurlar, 6) Kır-
gızlar, 7) Kazaklar, 8) Özbekler, 9) Balkarlar, 10) Karaçaylar, 11) Kumuk-
lar, 12) Karapapaklar, 13) Göçmenler, 14) Tatarlar, 15) Kırım Tatarları, 
16) Nogay, 17) Tahtacılar, 18) Abdallar. 

Hızını alamayan Andrews, Türkleri bir de Sünni Türkler, Alevi Türkler 
diye ikiye ayırırken, Alevileri de 1) Türk Alevi, 2) Türkmen Alevi, 3) Tah-
tacı Alevi, 4) Abdal Alevi, 5) Kürt Alevi, 6) Zaza Alevi, 7) Nusayri Alevi 
olarak yedi grubu ayırmıştır. 

Yukarıda da ifade edildiği gibi “cinsel, etnik ve dinî olanlar da dâhil ol-
mak üzere, tüm kimlikler, bir inşa ürünüdür; sadece ilişkisel kimlikler de-
ğil, kökensel kimlikler de dâhil olmak üzere tüm kimlikler doğal değil, kül-
türeldir; özsel değil kurgusaldır.”20 Dolayısıyla Andrews’in yapmış olduğu 
yukarıdaki tasnif bir gerçeklik olarak kabul edilmek yerine, tartışılması 
gereken konu olarak ilgilileri beklemektedir. Çünkü Andrews’in Türkleri 
veya Alevileri neye göre ayrıştırdığı veya adlandırdığı tanımlanmaya 
muhtaçtır. 

“Doğa bilimlerinin gelişmeye başladığı 17. yüzyıldan önce bilimsel bir 
ırk kuramının varlığından söz etme olanağı yoktur.”21 Bu bağlamda ırk 
kavramı sosyal bilimlerin diğer birçok kavramı gibi aslında batının doğu 
toplumlarına hediyesidir. 

Bu konudaki ilk çalışmalar, yani ırk kavramı ve teorileri şöyle başla-
mıştır: Kapitalizmle paralel, sosyal bilimlerin gelişmesine bağlı olarak, ilk 
defa antropolog François Berner 1684 yılında ırk kavramını tanımlama-
ya girişmiştir. Friedrich Blumenbach ise 1775’de ilk defa insanları renk-
lerine göre sınıflandırmıştır. Biyolojideki gelişmeler ve Darwin’in çalışma-
ları ise ırkçılığa önemli katkılar yaparak ırkçı anlayışın kabul görmesin-
de ve yayılmasında etkili olmuştur.22 

Günümüzde Türkiye’de ilginç bir durumla karşı karşıyayız. Örneğin 
Türkçülüğü savunmak ırkçılık kabul edilirken, Kürtçülüğü savunmak 
demokrasi severlik veya ileri demokratlık olarak kabul edilmektedir. 

Türk milliyetçileri “millet ırkî bir zümre değildir” diyerek, “milleti” siya-
si, ekonomik, kültürel ve sosyal bir organizasyon olarak tanımlar. Du-
rum böyle olmakla beraber günümüzde Türkçü-milliyetçi bakış açısına 
sahip olanlar, “ırkçı, inkârcı, kafatasçı” olarak adlandırılıp, değerlendiri-
lirken, dilden hareketle ırkçılık yapanlar ise demokrat, insan hakları sa-
vunucusu olarak algılanmaya başlanmıştır. 

Günümüz Türkiye’sinde Türkçülüğün önemli eleştiricilerinden ve 
Kürtçülüğün savunucularından Türköne, 13 Kasım 2007’de yayınlanan 
makalesinde şöyle diyor: 
                                                           
20 Nuri Bilgin, “Kimlikler Kültüreldir”, Türk Yurdu Dergisi, Sayı: 221, s. 97, Ankara 2006. 
21 Alâeddin Şenel, Irk ve Irkçılık Düşüncesi, Bilim Sanat Yayınları, s. 13, Ankara 1993. 
22 Alâeddin Şenel, a.g.e., s. 13-19. 
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“Mustafa Akyol, su gibi akıcı ‘Kürt Sorununu Yeniden Düşünmek’ 

başlıklı kitabına Cemal Gürsel’den bir alıntı yaparak başlıyor. 27 

Mayıs Darbesi’nin hemen ertesinde yayımlanan ‘Doğu İlleri ve Varto 

Tarihi’ isimli kitaba, devlet başkanı sıfatıyla yazdığı takdim yazısın-

da Gürsel, ‘Dünya üzerinde ‘Kürt’ diye adlandırılabilecek müstakil 

hüviyetli bir ırk yoktur’ diyor. Onların gerçekte ‘Doğu Türkleri’ oldu-

ğunu söylüyor. Bugün Kürtlerin ‘müstakil hüviyetli bir ırk’ olup olma-

dığını kimse tartışmıyor.”23 

M. Şerif Fırat’ın “Doğu İlleri ve Varto Tarihi” adlı eserinin ilk baskısı, 
Şaka Matbaası tarafından İstanbul’da 1948’de yapılmış olup, yazarın 
eserine yazdığı önsözün tarihi 15 Şubat 1945’dir. Yani yazar eserini 15 
Şubat’ta bitirmiş veya bu tarihlerde matbaaya teslim etmiştir.24 Yazarı 
ise 1 Temmuz 1949’da pusuya düşürülerek öldürülmüştür. Bilindiği gibi 
M. Şerif Fırat “Hormek” aşiretindendir. Hormekler’in ataları ise Çin yıl-
lıklarında “Gao-çı” (Kao-ch) olarak geçen Kanglı Türkleri’dir. Kanglılar’ın 
nasıl Hormek adını aldıkları, Türklerin kadim vatanları olan Moğolistan’-
dan Anadolu ve Suriye’ye kadar olan göçleri, kültürleri, yer adları hak-
kında genel Türk tarihçisi Yorulmaz’ın on yıl çalışarak hazırladığı, kita-
bında ayrıntılı bilgi vardır.25 

Türköne’nin dediği gibi milleti ırk olarak tanımlamak hiçbir ilmî ger-
çeklikle açıklanamaz. Çünkü milliyet ırk esasına göre tanımlanamaz. 
Eğer öyle tanımlanacak olsaydı dünyadaki ırk sayısı kadar millet olması 
gerekirdi. Diğer yandan Kürtleri ayrı bir ırk olarak değerlendirenlerin ge-
nel olarak ırk’a göre daha az tepki uyandıran etnik kavramını kullandık-
ları bilinmektedir. Ayrıca Kürtlerin hangi ırktan oldukları, Kürt kelimesi-
nin etimolojisi ve anlamı hakkında bile Kürtçüler arasında ortak bir gö-
rüş yoktur. Mesela Nikitin, “…Bu alanda büyük bir otorite olan Th. Nölde-
ke gibi, M. Hartmann, Weissbach gibi doğubilimciler, dilbilimsel nedenlerle 
Kürt ve Kardu biçimlerinin eşanlamlı sayılamayacağını kanıtlamışlardır”26 
der. Ayrıca Minorksy’nin “ilke olarak, ulusların kökenlerini etimoloji yo-
luyla kanıtlamak tehlikelidir; etimolojiler tarihi ve coğrafi olgularla dayan-
dırılmalıdır”27 ifadelerini aktaran Nikitin bu ifadeler karşısında “çok doğ-
ru bir uyarı” diyerek, “Minorksy …Arap kaynaklarında Kürt adının ‘göçe-
be’ ile eşanlamlı hale geldiğine işaret etmektedir”28 der. McDowall’da 
“M.S. 7. yüzyılındaki Arap yayılması döneminde ‘Kürt’ sözcüğü göçebeleri 
                                                           
23 Mümtaz’er Türköne, Türklük ve Kürtlük, Mavi Ufuklar Yayınları, s. 142, İstanbul 2008. 
24 M. Şerif Fırat, Doğu İlleri ve Varto Tarihi, Şaka Matbaası, İstanbul 1948. 
25 Osman Yorulmaz, Geçmişten Günümüze Kanglı Türkleri, Ötüken Neşriyat, s. 43, 69-143, 
İstanbul 2012. 
26 Bazil Nikitin, Kürtler Sosyolojik ve Tarihi İnceleme, (Çev. H. Demirhan-C. Süreyya), Cilt: 1-
2, Deng Yayınları, s. 24, İstanbul 1994. 
27 Bazil Nikitin, a.g.e., s. 33. 
28 Bazil Nikitin, a.g.e., s. 33. 
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ifade etmek için kullanılıyordu. Bu nedenle, etnik olmaktan çok sosyo-eko-
nomik bir anlam taşıyordu”29 ifadelerini kullanır. Ayrıca McDowall, “Kürt-
lerde, dini etkisi olan ailelerle yönetimde işlev sahibi bey ailelerinin pey-
gamber soyundan geldiklerine dair mühürlü şecereleri zımnen, onların 
Arap kökenine işaret etmektedir”30 der. 

Doğu kökenli olan ve Kurmançca yani Kürtçe bilen Aras da yazdığı 
bir makalede: 

“Diyarbakır ve Urfa dolaylarında yakın çevre köylerinden şehre el-

den yoğurt, yumurta, yağ getirenler barajilerce (şehirli) ‘Kirmanç’ ola-

rak adlandırılmaktadır. Yine Doğu Beyazıt’ta kasabalılar tüm köylü-

lere (ağalar da dâhil) ‘Kirmanç’ demektedirler... Aynı şekilde Doğu’-

daki ‘Torun’***** ve ‘Mirekler’ (şecereli veya asil ağalar) tüm halka ‘Kir-

manç’ demektedirler... Yörede ‘Kirmanço’ ise, daha aşağılayıcı anla-

mında kullanılır”31 

der. Yani yukarıdaki ifade de “Kirmanç”, Kürt karşılığı ve bir sıfat olarak 
kullanılmıştır. Bu anlayış bütün Kürtçe sözlüklerde de aynı şekildedir. 
Siyasi ve ideolojik endişelerden uzak, Zazaca veya Dersimce (Dimilice) 
konuşanlar ise Kürtlüğü kabul etmezler. 

Kürt milliyetçileri genel olarak atalarını Medlere, Ermenilere, Asurîle-
re, Babîllere, Sümerlere ve Farslara bağlarlar. Dolayısıyla ortak ata ko-
nusunda birbirlerinden farklı görüşlere sahiptirler. 

Kürtlerin coğrafî-tarihî vatanları olarak da Fırat ve Dicle arası, Mezo-
potamya, Urumiye bölgesi, Hazar civarı ile Horasan bölgesi gösterilir.32 
Son zamanlarda yayınlan bir kitapta33 ise Balkanlardaki Kürtlerden ve 
bir makalede de “Ortadoğu coğrafyasının kadim topluluklarından biri 
olup, Kafkas kavimlerinden Kassitlerle akraba olan Kürtler, Zagros dağ 
silsilesinden başlayarak, bu silsilenin batısına doğru daha çok Kuzey Me-
zopotamya’nın dağlık bölgelerinde yayılmış vaziyettedirler”34 denilerek 
Kürtlerin Kafkasya kökenine vurgu yapılmıştır. Yukarıdaki ifadelerden 
                                                           
29 Davit McDowwall, Kürtler, (Çev. Z. İnanç), Avesta Basın Yayın, s. 29, İstanbul 2000. 
30 Davit McDowwall, a.g.e., s. 29. 
***** Bu makalenin yazarı da “Torun” olup konu hakkında geniş bilgi 37 no.lu kaynaktaki 
makalede verilmiştir. 
31 Ahmet Aras, “Doğu’da Feodalite Var mı?”, Ant Dergisi, Sayı: 138, İstanbul 1968. 
32 Ekrem Cemil Paşa, Kürdistan Kısa Tarihi, Doz Yayınları, İstanbul 1998; Eickstedt Egon 
Von, İlk Çağlardan Günümüze Türkler, Kürtler, İranlılar, (Çev. Haydar Işık), Fırat Yayınları, 
İstanbul 1993; M. Emin Zeki, Kürdistan Tarihi, Beybun Yayınları, İstanbul 1992; Faik Bu-
lut, Horasan Kimin Yurdu, Berfin Yayınları, İstanbul 1998; M.S. Lazarev ve arkadaşları, Kür-
distan Tarihi (Çev. İbrahim Kale), Avesta Yayınları, İstanbul 2001; Welate Tori, Birlikte Oldu-
ğumuz Halklar, Koral Yayınları, İstanbul 1991; Welate Tori-Nergıza Tori, Kürt Kökeni ve Bü-
yük Boyları, Koral Yayınları, İstanbul 1991. 
33 Ali Husein Kerim, Balkan Yarım Adasında Kürtler, Evrensel Basım Yayım, İstanbul 2011. 
34 Müfit Yüksel, “Kürtlerin Ortadoğu/İslâm Coğrafyasındaki Rolü ve Geleceği”, Yeni Şafak 
Gazetesi, 15 Şubat 2012. 
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de anlaşıldığı gibi Kürtlerin kadim coğrafyasının neresi ve atalarının 
kimler olduğu konusunda Kürt milliyetçileri veya Kürtçülük konusunda 
araştırma yapanlar arasında dahi çok büyük farklılıkların olduğu anla-
şılmaktadır. 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu hakkında “Batı Ermenistan ve Batı Er-
menileri Sorunları Araştırmalar Merkezi”nin internet sitesinde bölgenin 
tarihi, insanları ve yer adları hakkında ilginç bilgiler vardır.35 Özellikle 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki köy isimlerinin Ermenice olduğu ve 
bu bölgelerin Batı Ermenistan olduğu iddia edilmektedir. Kalman tara-
fından da Doğu Anadolu için “Batı-Ermenistan toprakları Doğu Anadolu 
Bölgesi olarak adlandırılmıştır”36 denilerek, Ermenilerin Doğu Anadolu 
hakkındaki tarihi iddiaları dile getirilmiştir. 

Sonuç 

Sonuç olarak, Türkiye’deki kimlik tartışmalarının önemli bir kısmı si-
yasi kaygılarla ve dış desteklerden etkilenilerek yapılmaktadır. Sağlıklı 
tartışabilmek ve yorumlar yapabilmek için her şeyden önce bir kavramı-
nın bilimde veya halk arasında ortak bir tanımının olması gerekir. Yani 
mantığın temel kurallarından biri olan deyime göre bilinmeyen bir kav-
ram bilinmeyen bir kavramla tanımlanamaz. Türkiye’deki kimlik tartış-
masındaki en büyük sorun ise Batı kavramlarıyla Batı dışında olan bir 
sosyal yapının değerlendirilmesidir. Oysa her sosyal yapıyı kendi gerçek-
liği ve tarihi süreci içinde değerlendirmek gerekir. 

Bugün Türkiye’de Avşar veya Beğdili (Beydili) olup da Türkçe, Kur-
mançca ve Zazaca konuşan insanların olduğu bir gerçekliktir.37 Bu in-
sanları konuştukları dile göre mi, tarihi Avşar ve Beğdili boyuna göre mi, 
yoksa geleneksel kültüre göre mi ya da kendilerini nasıl ifade ettiklerine 
göre mi tasnif edeceksiniz? Eğer bu sorulara sağlıklı cevaplar verilebilir-
se, Türkiye’deki kimlik tartışmaları da sağlıklı tartışılmaya başlanmış 
demektir. 

Bu bağlamda öncelikle kimlik tartışmalarının neye göre yapılacağına 
karar vermek gerekiyor. Çünkü günümüzde kimlik kavramı neredeyse 
herkesin kendine göre tanımladığı bir kavram haline gelmiştir. Mesela 
ayırıcı bir anlamda kullanılmak istendiğinde bir ailenin bireylerine dahi 
çok farklı kimlikler verip onları ayırabilirsiniz. 

Sonuç olarak, sosyal kimlik kavramı, anlamını sosyal yapıdan aldığı 
için sosyal yapıyı ve onu oluşturan faktörleri dikkate almayan tanımların 
sosyolojik gerçeklikle örtüşmesi tartışma konusu olur. 
                                                           
35 http://akunq.net/tr, (Erişim: 22 Aralık 2012) 
36 M. Kalman, Batı-Ermenistan (Kürt İlişkileri) ve Jenosid, Zel Yayıncılık, s. 8, İstanbul 1994. 
37 Mustafa Aksoy, “Avşarların Torunlar Oymağı Bağlamında Türkiye’deki Kimlik Bunalımı-
nın Sosyolojik Analizi I-II”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Sayı: 272 ve 273, İstanbul 
2009. 

158



MUSTAFA AKSOY / KÜLTÜR SOSYOLOJİSİ BAĞLAMINDA KÜLTÜREL KİMLİK 13 

Kaynaklar 

Akın, Mahmut H., “Bir Kültür Bilimi Olarak Sosyoloji ve Kültür Sosyoloji-
si”, Kültür Sosyolojisi, (Edi. K. Alver-N. Doğan), Hece Yayınları, Ankara 2007. 

Aksoy, Mustafa, “Avşarların Torunlar Oymağı Bağlamında Türkiye’de-
ki Kimlik Bunalımının Sosyolojik Analizi I-II”, Türk Dünyası Tarih Kültür 
Dergisi, Sayı: 272 ve 273, İstanbul 2009. 

Aksoy, Mustafa, Doğu Anadolu Kültürü Üzerine Bir İnceleme, Yeni İn-
san Yayınevi, İstanbul 2007. 

Aksoy, Mustafa, Kültür Sosyolojisi Açısından Elazığ ve Ağrı Köylerinde 
Aileye, Evliliğe ve Sosyal Hayata İlişkin Gelenekler, (İstanbul Üni. SBE 
Yayınlanmamış Doktora Tezi), İstanbul 1995. 

Aras, Ahmet, “Doğu’da Feodalite Var mı?”, Ant Dergisi, Sayı: 138, İs-
tanbul 1968. 

Bilgin, Nuri, “Kimlikler Kültüreldir”, Türk Yurdu Dergisi, Sayı: 221, 
Ankara 2006. 

Bilgiseven, Amiran Kurtkan, “Manevi Kültürümüz ve Batı Kültürü”, 
Türk Edebiyatı Dergisi, Sayı: 187, 1989. 

Bostancı, Naci, “Millete Aidiyet Etnik Kimliklerle İlişkiyi Ortadan Kal-
dırır”, Türk Yurdu Dergisi, Sayı: 221, Ankara 2005. 

Breton, Roland, Dünya Dilleri, (Çev. Orçun Türkay), NTV Yayınları, İs-
tanbul 2007. 

Bulut, Faik, Horasan Kimin Yurdu, Berfin Yayınları, İstanbul 1998. 
Çalışlar, Aziz, Ansiklopedik Kültür Sözlüğü, Altın Kitaplar, İstanbul 1983. 
Doğan, Necmettin, “Kültür Sosyolojisinde Yöntem Arayışları”, Kültür 

Sosyolojisi, (Edi. K. Alver-N. Doğan), Hece Yayınları, Ankara 2007. 
Edles, Laura Desfor, Kültür Sosyolojisi, (Edi. K. Alver-N. Doğan), Hece 

Yayınları, Ankara 2007. 
Edles, Laura Desfor, Uygulamalı Kültürel Sosyoloji, (Çev. C. Atay), Ba-

bil Yayınları, İstanbul 2006. 
Ekrem Cemil Paşa, Kürdistan Kısa Tarihi, Doz Yayınları, İstanbul 1998. 
Eren, A. Cevat, “Milli Bir Güç Olarak Türk Kültür Sosyolojisi Üzerine 

Bir İnceleme-Deneme”, Tarih Dergisi, Sayı: 31, İstanbul 1978. 
Fırat, M. Şerif, Doğu İlleri ve Varto Tarihi, Şaka Matbaası, İstanbul 

1948. 
Gezgin, M. Fikret, Genel Sosyoloji-Köy Sosyolojisi İlişkilerine Toplu Bir 

Bakış ve Olukbaşı Araştırması, (İstanbul Üni. SBE Basılmamış Doktora 
Tezi), İstanbul 1985. 

Griswold, Wendy, “Kültür Sosyolojisinde Yeni Gelişmeler”, Kültür Sosyo-
lojisi, (Çev. S. Özer), (Edi. K. Alver-N. Doğan), Hece Yayınları, Ankara 2007. 

Jenks, Chris, Altkültür, (Çev. N. Demirkol), Ayrıntı Yayınları, İstanbul 2007. 
Kalman, M., Batı-Ermenistan (Kürt İlişkileri) ve Jenosid, Zel Yayıncılık, 

İstanbul 1994. 

159



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 14 

Kayalı, Kurtuluş, “Türkiye’de Kültür Sosyolojisi Yapmanın Açmazları 
Üzerine Bazı Düşünceler”, Kültür Sosyolojisi, (Edi. K. Alver-N. Doğan), 
Hece Yayınları, Ankara 2007. 

Kerim, Ali Husein, Balkan Yarım Adasında Kürtler, Evrensel Basım 
Yayım, İstanbul 2011. 

Köktürk, Milay, “Kültür Sosyolojisinin Temel Meseleleri”, Kültür Sos-
yolojisi, (Edi. K. Alver-N. Doğan), Hece Yayınları, Ankara 2007. 

Küçük, M., “70. Yıl Vesilesiyle Bir Kültür Sosyolojisi Önerisi”, Kültür 
Dergisi, Sayı: 101, Ankara 1993. 

Kymlicka, Will, Çokkültürlü Yurttaşlık, (Çev. Abdullah Yılmaz), Ayrıntı 
Yayınları, İstanbul 1998. 

Lazarev, M.S., Kürdistan Tarihi, (Çev. İbrahim Kale), Avesta Yayınları, 
İstanbul 2001. 

Mardin, Şerif, Türkiye’de Toplum ve Siyaset-Makaleler 1, İletişim Ya-
yınları, İstanbul 1990. 

McDowwall, Davit, Kürtler, (Çev. Z. İnanç), Avesta Basın Yayın, İstan-
bul 2000. 

Nikitin, Bazil, Kürtler Sosyolojik ve Tarihi İnceleme, (Çev. H. Demir-
han-C. Süreyya), Cilt: 1-2, Deng Yayınları, İstanbul 1994. 

Schroeder, Ralph, Max, Weber ve Kültür Sosyolojisi, (Çev. Mehmet Kü-
çük), Bilim Sanat Yayınları, Ankara 1996. 

Smith, Anthony D., Ulusların Etnik Kökeni, (Çev. Sonay Bayramoğlu- 
Hülya Kendir), Dost Kitapevi Yayınları, Ankara 2002. 

Şenel, Alâeddin, Irk ve Irkçılık Düşüncesi, Bilim Sanat Yayınları, An-
kara 1993. 

Tacar, Pulat, Kültürel Haklar Dünyadaki Uygulamalar ve Türkiye İçin 
Bir Model Önerisi, Gündoğan Yayınları, Ankara 1996. 

Tori, Welate, Birlikte Olduğumuz Halklar, Koral Yayınları, İstanbul 1991. 
Tori, Welate-Nergıza Tori, Kürt Kökeni ve Büyük Boyları, Koral Yayın-

ları, İstanbul 1991. 
Türköne, Mümtaz’er, Türklük ve Kürtlük, Mavi Ufuklar Yayınları, İs-

tanbul 2008. 
Von, Eickstedt Egon, İlk Çağlardan Günümüze Türkler, Kürtler, İranlı-

lar, (Çev. Haydar Işık), Fırat Yayınları, İstanbul 1993.  
Williams, Raymond, Kültür, (Çev. Ertuğrul Başer), İletişim Yayınları, 

İstanbul 1993. 
Yayla, Atilla, Siyasî Düşünceler Sözlüğü, Adres Yayınları, Ankara 

2004. 
Yorulmaz, Osman, Geçmişten Günümüze Kanglı Türkleri, Ötüken Neş-

riyat, İstanbul 2012. 
Yüksel, Müfit, “Kürtlerin Ortadoğu/İslâm Coğrafyasındaki Rolü ve 

Geleceği”, Yeni Şafak Gazetesi, 15 Şubat 2012. 
Zeki, M. Emin, Kürdistan Tarihi, Beybun Yayınları, İstanbul 1992. 

160



 

Türk Dünyası Araştırmaları 

 

 

 Sayı: 202                Şubat 2013 

 
 
 
 
 
 
 

YAZILI ANITLARDAKİ KAZAK DİLİNİN TARİHİ 
SÜRECİ 

Prof. Dr. Murat SABIR* - Çev: Dr. Almagül İSİNA 

Öz 

Bu makalede yazılı eserler örneğinde Kazak Dilinin tarihi gelişim ko-

nusu değerlendirilecektir. Türk lehçeleriyle ortak ve derin köklere sahip 

olan Kazakça, günümüzde kendine has gelişim yolunu çizmiştir. Çağdaş 

Türkoloji ilminde bilim adamları arasında Kazak Türkçesi’nin tarihi geli-

şim aşamasına dair farklı görüşler mevcuttur. Yazar bu çalışmasında Or-

ta Türkçe dönemi eserlerini tahlil ederek Kazak Türkçesi’ne has birçok 

özellikleri belirlemektedir. Ayrıca bilim adamlarının görüşlerini değerlen-

direcek ve tahlil edecek, kendi bakış açısını sunacaktır. 

Anahtar kelimeler: Kazak Türkçesi Tarihi, Orta Türkçe Edebi Yazı 

Dili, Eski Türkçe, Eski Kazak Türkçesi Edebi Yazı Dili. 

Abstract 

The Historical Process of Memorials in Kazakh Language 

The article deals with the historical development of the Kazakh Langu-

age on the basis of written monuments. The Kazakh Language developed 

in close contact with Turkic languages, but nowadays has its own way. Es-

pecially in middle Turkic epoch was defined specific features of the Kazakh 

Language. Analyzing middle Turkic epoch monuments the author finds out 

some features peculiar to the Kazakh Language. The article also touches 

upon scientific views of sciences and the author suggests his own views. 

Key words: History of the Kazakh Language, Middle Turkish Literary 

Language, Old Turkish, Old Kazakh Literary Language. 

Türk lehçelerinin tarihi dönemlerdeki ve günümüzdeki özelliklerine 
ilişkin sınıflandırmalar Türkoloji’deki en karmaşık sorunlardan biridir. 
                                                           
* Mahambet Ötemisulı Batı Kazakistan Devlet Üniversitesi. 

161



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 2 

Görüşlerin ve sonuçların farklılığı bilinçli okuru da yanılgıya düşürerek, 
onları farklı yönlere götürmektedir. Günümüzdeki önemli hususlardan 
biri, yüzyıllar boyu ortaya atılan sonuçları eleyerek, bağımsız düşünceye 
başvurarak aklın terazisinde tartmaktır. 

“Kazak” isimli yekpare bir millet sıfatıyla XV.-XVI. yüzyıllarda oluş-
masına rağmen, “Kazak” etniği çok eski dönemlerde biliniyordu. XI. yüz-
yılda yaşayan büyük şair Firdevsi kendi eserlerinde “Kazak” kelimesini 
kullanmıştır. A. Levşin bununla ilgili görüşlerini şöyle belirtmiştir: 

“…Tahminen 1020 yıllarında, yani Moğol-Tatarların Batı’da ortaya 

çıkmasından önce yaşayan Firdevs, Rüstem tarihinde ‘Kazak’ milleti 

ve Kazak Hanından bahsetmiştir. Firdevs’in kendisine ait ve yarar-

landığı eski döneme ait Farsça vakayinamelerden biliniyor ki, tıpkı 

daha sonraki dönemdekiler gibi eski Kazaklar da yağma ve saldırıla-

rıyla ünlenmişlerdir.”1 

Burada Firdevsi’nin “Kazak” kelimesini eserlerinde bir etnos anlamın-
da kullandığını belirtmekte yarar vardır. 

Prof. Dr. Marhabat Tomanov bu sebeple Kazak Türkçesinin tarihini 
Türk lehçeleri tarihiyle birleştirerek şu şekilde sınıflandırmıştır: 

1. Türk teşekkülü öncesi dönem. Bu dönem tahminen M.S. V. yüzyıla 
kadar devam etmiş; Altay ve Hun olmak üzere iki birlikten oluşmuştur. 

2. Türk teşekkül dönemi, o da iki dönemden oluşur: Eski Türk Hanlı-
ğı dönemi (V.-X. yüzyıl) ve Orta Türk Dönemi (X.-XV. yüzyıl). 

3. Kazakların (halk) konuşma dilinin gelişme dönemi (XVI.-XVIII. yüz-
yıl). 

4. Kazak Türklerinin dilinin oluşum dönemi (XIX. yüzyıl).2 Türk te-
şekkülünden önceki Altay birliği, ismini “Altay hipotezinden” almıştır. 
Bu teorik tahmin; Türk-Moğol, Tungus-Mançur, Japon-Kore dillerindeki 
fonetik, gramer ve leksikolojik benzerlikler ve ortak özelliklere dayan-
maktadır. Hun Birliği M.S. ilk yıllarda varlığını sürdüren Hun İmparator-
luğuyla bağlantılıdır. Türk Dili’nin mevcut Batı ve Doğu gruplarının 
oluşmaya başlaması da bu Hun İmparatorluğu zamanında başlamıştır. 

Türk teşekkülü döneminin içinde Eski Türk Hanlığı döneminin günü-
müz Türk boyları tarihindeki rolü çok büyüktür. V.-X. yüzyıllarda çağ-
daş Türk lehçelerinin temeli oluşmuş ve kök salmıştır. Öz kültürümüzün 
kökünün derinliğine dünyaca ünlü Orhun-Yenisey ve Talas anıtları şa-
hittir. Eski Türklerin M.S. VI.-VIII. yüzyıl evrensel uygarlığa kendine has 
özellikleriyle katkı da bulunduklarını yazıtlarımızdan fark edebiliyoruz. 

18-19 Mayıs 2001 tarihinde Astana’da “Eski Türk Uygarlığı: Yazılı 
Eserler” konulu uluslararası konferansın düzenlenmesi, Kültegin anıtı-
                                                           
1 A. Levşin, Opisanie Kirgiz-Kaysatskih ili Kirgiz-Kazaçih Ord i Stepey, SPB., 1832, ç.C. 39-40. 
2 M. Tomanov, Kazak Tilinin Tarihi Grammatikası, Almatı 1980. 
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nın bilim adamları tarafından tarihte ilk olarak kopyasının yapılarak L. 
Gumilev Avrasya Milli Üniversitesi’nin fuayesine yerleştirilmesi Türkoloji 
bilimine yeni bir ivme kazandırmıştır. 

V.-X. yüzyıl arasında taş üzerine yapılan Türkçe anıtların dili V.V. 
Radlov zamanından itibaren araştırılmaktadır. Çağdaş Türk dillerine or-
tak milletin ve kahramanlığın bayrağı olan mirasın dilini Türkoloji’de 
“Eski Türk Dili” (Köne Türki Tili) terimi altında irdeleme geleneği oluş-
muştur. Bu deyim Rusçadaki “drevnetyurkskiy yazık”ın tercümesidir. 
“Köne” kelimesi söz konusu dönemdeki dilin özelliklerinin tümünü kap-
samıyor. “Drevnetyurkskiy slovar”ı bazen “Köne Türki Sözdigi”, bazen ise 
“Eski Türki Sözdigi” şeklinde yazma geleneği de dikkati çekmektedir. 

“Köne” (Türkiye Türkçesi: “eski”) ve “eski” sözlerinin kullanım alanları 
da farklı anlamlarda yerli yersiz söylenmekte ve yazılmaktadır. “Köne” 
sözünün anlamı Rusçadaki “starıy” (Türkiye Türkçesi: “eski”) kelimesi-
nin karşılığı olduğu belli. Yani, kelimenin leksikolojik ve nominatif anla-
mı eski kavramını belirtir. Bu kelimenin yerine “ejelgi” (Türkiye Türkçesi: 
“antik”) veya “bayırğı” (Türkiye Türkçesi: “ilk çağ”) gibi alternatifleri kul-
lanılırsa, medeniyetimizin kökünün daha da derinlere uzandığına dair 
aydınlatıcı bir başka yönü de ortaya çıkmış olurdu. Bu yüzden bilim dili-
ne “ejelgi Türk Tili” terimini devreye sokmanın doğru olacağı kanaatinde-
yiz. 

Kazak Dili tarihi açısından Türk birliğinin teşekkül döneminin özellikle 
Ortaçağ dönemi çok büyük anlam taşımaktadır. X.-XV. yüzyılda Türklerin 
dillerinin temeli ve kökü oluşmuş ve ayrı ayrı lehçeler olarak kalıplaşmaya 
başlamıştır. Türkoloji’de yazılı anıtlara dayanarak, Orta Türkçe döneminin 
sınıflandırmanın birkaç örneği vardır. N.A. Baskakov’un sınıflandırmasına 
göre, Orta Türkçe dönemini ikiye ayırmak mümkün: Moğol istilası öncesi 
(X.-XII. yüzyıl) ve Moğol istilası sonrası (XIII.-XIV. yüzyıl) dönemler. 

Prof. Dr. A. Kurışcanov ve Prof. Dr. A. İbatov, Türk ırkının edebi dili-
nin tarihini yazılı malzemelerin diliyle ilişkilendirirler ve Ortaçağ Türk 
dönemi (XI.-XV yüzyıl) şeklinde bir bütün olarak değerlendirmiş ve gö-
rüşlerini “…Bu dönemde Türk dillerinin en temel özellikleri oluşmaya baş-
lamıştır…” diyerek ortaya sunarlar. 

Ortaçağda Türkler Çin sınırları dahil olmak üzere Doğu Avrupa ve 
Slav topraklarına kadarki bütün bölgelere yayılmışlardır. Günümüz Ka-
zakistan sınırları da farklı Türk kavimlerinin eski toprakları olmuştur. 
Bu uçsuz bucaksız topraklarda farklı uygarlıklar ve medeniyetler geliş-
miş, birçok idari ve yönetim sistemleri hâkimiyet kurmuş ve siyasi olay-
lar yaşanmıştır. 

Örneğin, Doğu Türkistan bölgesinde Uygurlar ve Karluklar hâkimiyet 
kurmuşlar, diğer boylar Karahanlı devletini oluştururken, Batı Türkistan 
ve Harezm bölgesinde Kıpçaklar ve Oğuzlar itibar sahibi olmuşlardır. Al-
tın Ordu ve Mısır’da genel olarak Kıpçaklar hakimiyet seviyesine yüksel-
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miş, iktidarda bulunmuşlardır. Onlar birbirleriyle sıkı bir biçimde sos-
yal, siyasi ve kültürel temaslarda bulunan ülkelerdi. 

Ortaçağ Türk yazılı yadigârlarını yazılış tarih, yeri ve mirasların orta-
ya çıktıkları bölgedeki milletin boylara göre Türkoloji’de aşağıdaki şekil-
de dört sınıfa ayırmak mümkündür: 

1. Karahan Türklerinin yazılı edebi eserleri (XI.-XII. yüzyıl). 
2. Orta Asya Türklerinin yazılı edebi eserleri (XII.-XIV. yüzyıl). 
3. Altın Ordu ve Mısır Türklerinin yazılı edebi eserleri (XIII.-XIV. yüzyıl) 
4. Çağatay Türklerinin yazılı edebi eserleri (XV.-XVI. yüzyıl). 
Bu X.-XV. yüzyıllarda ortaya çıkan yazılı eserlerin dili hakkında bilim 

adamları henüz ortak bir sonuca varmış değiller. Türkoloji’deki farklı 
tezler, bazı bilim adamlarının yazılı eserleri kendi boyuna mal etmesi, 
bahsi geçen meselenin tekrar değerlendirerek, günümüz Türk dilinin 
kaynakları ile anıtların kelime hazinesini etraflıca karşılaştırarak ince-
lenmesini gerektirmektedir. 

Karahanlı Türklerinin yazılı edebi eserleri hakkındaki görüşlerin sayı-
sı epey çok. Örneğin, N.A. Baskakov, M. Kaşkari’nin “Divanu Lugat’it-
Türk” eserini kimi zaman Karahanlılara ait bir eser derken, kimi zaman 
“Kutadgu Bilig” ile birlikte ikisinin dilini Karahanlı Devleti zamanındaki 
Uygur dili olarak belirtmiştir.  

Türkoloji’de Ahmet Yükneki’nin “Hitabet-ül Hakaik” eseri hakkında da 
birbirleriyle zıt farklı görüşler mevcuttur. A.K. Borovkov’a göre eserin dili 
Uygurcadır. A.A. Validov onun dilini Özbekçe olarak tanımlar. “Kutadgu 
Bilig” eserinin dili ile ilgili de şu görüşler bulunmaktadır. N.A. Baskakov 
eserin Karahanlıca yazıldığını iddia ederken, A.M. Şerbak Karluk lehçesi-
nin ve G.F. Blagova ise Eski Uygur eserlerinin dili olduğu yönünde görüş 
bildirmişlerdir. 

Çağdaş Türkoloji’de adı geçen üç eserin Karluk Lehçesi ve Uygurca 
yazıldığı yönündeki görüşler hâkimdir. Prof. Dr. B. Sağındıkulı, Kara-
hanlı dönemindeki edebi ve bilimsel eserlerin “Uygurca yazıldığı” yönün-
deki görüşlerin gerçeklerle örtüşmediğini belirtirken, tarihçi V.V. Bart-
hold’un şu ifadesini örnek olarak öne sunar: “…Karahanlıların tebaaları-
nın kendilerini Uygur olarak adlandırmadıkları ve Yusuf Balasagun’un 
yazdığı dilin Uygurca olmadığı su götürmez bir gerçektir…” 

Yani Karahanlı devletine bağlı Yemek, Basmıl, Çiğil, Yağma, Uygur ve 
Kıpçak gibi birçok kavimler iç içe yaşamışlardır. Dolayısıyla söz konusu 
döneme ait eserleri tek bir boya veya tek bir kavime mal etmek büyük 
bir haksızlık olurdu. 

Tanınmış bilim adamı E.E. Bertels’in şu görüşü de bilimsel anlamda 
önem arz etmektedir: “Kutadgu Bilig’i araştıranlar onun dilini şartlı bir bi-
çimde Uygur Türkçesi olarak belirtiyorlar. Doğrusu, onun dili Doğu Türk 
Lehçesi grubuna aittir, yani Kazak, Özbek ve Kırgızcayla akrabalığı var-
dır.” (9, 361-363). Bu görüş adı geçen üç eser içinde geçerlidir. 
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Kaşgarlı Mahmut’un kaynaklarına dayanarak, Karahanlı devleti ede-
biyatına lehçe olarak temel olan Argu ve Çiğil kavimlerinin dili olduğunu 
belirttikten sonra söz konusu dönem edebi eserlerinin Ortaçağ Türk Ede-
bi Dilinin Kolu Argu-Çiğil varyantıyla yazıldığı sonucuna varılabilir. 

XI. yüzyıldan itibaren XV. yüzyıla kadar akraba dillerin hepsine or-
tak, farklı kavim ve kabilelerin hepsinin anladıkları ortak bir dilin oldu-
ğu kesindir. Bilimsel araştırmalarda “Orta Asya Edebi Dili”, “Orta Asya’-
ya ait Türk Dili” gibi terimler mevcuttur. Bunun gibi dar kapsamlı terim-
lerin yerine Prof. Dr. A. Kurışcanov ve Prof. Dr. A. İbatov “Orta Türkçe 
yazılı edebi dili” terimini teklif etmişlerdir.3 

“Ortaçağ Türk Edebi Dili” zamanında sadece Orta Asya’nın değil, aynı 
zamanda günümüz Kazakistan topraklarını ve kuzeydeki Türk boyları-
nın tümünü, Avrupa topraklarındaki Deşt-i Kıpçak ve Kırım halklarını, 
hatta Ortadoğu’daki Mısır ve Şam’da yaşayan Memluk Kıpçaklarına ait 
yazılı eserlerin tümünü kapsayan ortak bir edebi dil olmuştur. 

Tanınmış bilim adamı Prof. Dr. A.N. Samoyloviç XI.-XVI. yüzyıl Türk 
yazılı eserlerinin ortak bir edebi gelenekle ve edebi dille yazıldığını belirt-
miştir. Ortaçağlarda bu uçsuz bucaksız bölgenin farklı köşelerindeki 
kültür ocaklarında ortaya çıkan yazılı kaynaklar birbirlerinden çok 
uzaklaşmadan ortak kurala dayanarak, sadece bir tek temelde yazılmış-
tır. 

XI. yüzyıl “Divan’ül Lugat-it Türk” ve “Kutadgu Bilig” eserlerinin dili, 
XIV.-XV. yüzyıllardaki eserlerin dilinden birkaç istisna dışında, aslında 
birbirleriyle yakın ortak eserlerdir. Dolayısıyla Orta Asya Türklerinin 
eserleri (XII.-XIV. yüzyıl), Altın Ordu ve Mısır Türklerinin eserlerinin 
(XII.-XIV. yüzyıl) dilleri de aynıdır. 

Yakından tanıdığımız bilim adamı E.N. Nacip, Orta Asya ve Altın Or-
du, Mısır topraklarında yazılan mirasların dilini beş grup altında topla-
yarak değerlendirir: 

1. Eski Türkmenlerin yazı dili. 
2. Oğuz Türkçesi ve Kıpçak Türkçesinin yazı dili. 
3. Kıpçak-Oğuz Türkçesinin yazı dili. 
4. Türk lehçelerinin “z” (peltek) grubuna ait yazı dili. 
5. Eski Özbek Türkleri edebi dili. 
Herkese ortak yazılı edebi dilin farklı dönemlerinde bu varyantların 

kullanım alanı kimi zaman daralarak, kimi zamansa genişleyerek açıkça 
belirdikleri durumlar da olmuştur. Ancak kökünden uzaklaşarak farklı-
laşamamıştır. Ortaçağ yazılı eserlerinin dilini bir tek mecraya sığdırarak 
değerlendirmeyi doğru bulan Polonyalı bilim adamı ve ünlü Kıpçak araş-
tırma uzmanı A. Zayonkoviç konuyla ilgili şöyle demiştir: 
                                                           
3 A. Kurışcanov - A. İbatov, Ejelgi Türki Jazba Eskertkişteri Jayında. // Kazak Adebi Tilinin 
Kalıptasuw Tarihi Men Damuw Joldarı, Almatı 1981. 
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“Ancak çok eski Oğuz yazılarının ortak Türkçeden ayrıca kimi zaman 

Kıpçakçadan da ayrılması zor ve anlamsızdır. İşin aslında XII.-XIX. 

yüzyıl boyunca ortak Türkçe edebi veya yazılı dil oluştuğundan, leh-

çe farklılığı her şeyden önce (zengin ve sürekli değişim ve yenileme 

gerektiren) leksikolojik malzemelerle temsil edilmiştir.”4 

Son zamanlarda “Çağatay Dili” terimi yerini “Eski Özbek Dili” terimine 
bırakmıştır. Bu terim ilk kez K. Borokov tarafından terminolojiye alın-
mış, ardından A.M. Şerbak ve E. Fazılov gibi bilim adamları tarafından 
destek bulmuştur. Elbette ki “Eski Özbek Dilinin” bir zamanlar yaşamış 
olabilir. 

Ancak, Orta Asya Türk lehçesiyle ortaya çıkan edebi mirasların hepsi-
nin eski Özbek diliyle yazıldığını varsayan A.M. Şerbak ve E. Fazılov’un 
görüşleri herhangi bir bilimsel sonuçlarla bağdaşmaz ve tarihi gerçeklere 
yapılan haksızlıktır. Özbek tarihçi B. Ahmedov konuyla ilgili görüşlerin-
de şöyle belirtmiştir: 

“XVI. yüzyıl başlarında yukarıda bahsedilen ve Şeybani Hanın etra-

fında birleşen kavimlerin bir kısmı Orta Asya’yı istila ederler ve gü-

nümüz Özbekistan topraklarına konuşlanırlar. O tarihten itibaren 

‘Özbek’ kelimesi etnik bir isim olarak anılmış, bütün Türk nüfusu da 

bu ismi kabul etmiştir.”5 

Yani, “Özbek” etnik isim olarak ancak XVI. yüzyıl oluşmuştur. Henüz 
millet olarak oluşumu tamamlanmadan, onun edebi dilinin bütün Türk 
yurdu tarafından kullanılması mantık dışıdır. 

Batılı bilim adamlarından János Eckmann ise A.N. Samoyloviç’in gö-
rüşünü desteklerken, Çağatay dilini üç döneme ayırarak değerlendirir. 
Çağatay dilinin ilk dönemi veya Nevai öncesi dönem (XV. yüzyılın ilk ya-
rısı). Bu dilde Haydar, Horezmi, Lütfi, Yusuf, Amiri ve Sakaki eserler 
yazmışlardır. 

1. Çağatay dilinin klasik dönemi (XV. yüzyıl ikinci yarısı ve XIV. yüz-
yıl ilk yarısı). Bu dilde eser yazan şairler: Nevai, Hüseyin Baykara, Hami-
di, Muhammed Salih, Şeybani v.b. 

2. Son dönem, yani klasik Çağatay dilinden sonra kullanılan edebi dil 
dönemi (XVI. yüzyıl ikinci yarısından XIX. yüzyıl sonlarına kadar). Sonuç 
olarak, Ortaçağ Türk Edebi Dil birliğinin parçalanıp, ayrı ayrı boy dilleri-
nin oluşmaya başladığı XV.-XVI. yüzyıllardaki Orta Asya Türklerinin bir 
dönemeci bu Çağatay Dili olsa gerek. XVII. yüzyıllarda Özbek Türkleri di-
line temel olan Çağatayca çağdaş Özbek Türkçesi’nin kökeni sayılmakta-
dır. 
                                                           
4 A. Zayonçkovskiy, K İzuçeniyu Srednevekovıh Pamyatnikov Tyurkskiy Pismennosti (XI.-XVI. 
vv)., No: 6, C. 83, VYA. 1967. 
5 B.A. Ahmedov, Gosudarstvo Koçevıh Uzbekov, M., 1965. 
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Eski yazılı Kazak Türkleri edebi dilinin dayandığı önemli yazılı eserler 
de var. Onlardan biri Prof. Dr. B. Abilkasımov’un incelediği Hiva Hanı 
Abilgazi Bahadır’ın XVII. yüzyıl yazdığı “Şecere-i Türki” eseridir. Abilgazi’-
nin bizzat “beş yaşındaki çocuğun bile anlayacağı saf Türkçe ile yazdım” 
dediği mirası çağdaş Kazak Türkçesi’nden çok farklı değildir. 

XVI. yüzyılın sonu ile XVII. yüzyılın ilk yıllarında yazılan Kadirali Ca-
layır’ın “Cemaat at Tauarih” şeceresinin Kazak diliyle doğrudan bağlantı-
sının bulunduğunu ünlü bilim adamı Prof. Dr. Rabiğa Sızdıkova araştır-
mış ve kanıtlamıştır. Konuyla ilişkin olarak görüşlerini şöyle aktarmıştır: 

Eser kelime hazinesi ve deyimlerin özellikleri bakımından tarafımız-
dan incelendiğinde şu hususiyetler gözlemlendi: Eserde yazılı edebiyatın 
görkemliği, gelişmesi ve tasvir öğeleri ile sözlü (ağız) edebiyat örneklerine 
çokça rastlanılmaktadır. Bununla birlikte bu kelime hazinesi ile ilgili un-
surlar Kazakların günlük konuşma dilinde de bolca karşımıza çıkıp, 
kendi aralarındaki ilişki ve etkileşimleri göstermektedir. Bu Çağatay di-
linde Kazak Türkçesi öğelerinin olduğunun bir göstergesidir. Biz bu özel-
likleri eski Kazak Türkçesi edebi yazma dilinin özellikleri diye adlandır-
mayı doğru buluyoruz.6 

Böyle bir mirasla beslenip, XVI. yüzyılda oluşmaya başlayan eski Ka-
zak yazılı dili XIX. yüzyılın ikinci yarısında yeni bir yazılı edebi dile dö-
nüşmüş ve resmi dil statüsüne yükselmiştir. 

Yazılı eserlerin diline dayanarak, Kazak Türkçesi edebi dilinin tarihi-
nin uzun yolculuğunu aşağıdaki şekilde dönemlere ayırmak mümkün-
dür: 

1. V.-X. yüzyıl - Ezelki (Eski) Türk Edebi Dili. 
2. X.-XV. yüzyıl - Ortaçağ Türk Edebi Dili. 
a) Ortaçağ Türk Edebi Dilinin Argu-Çiğil Kolu. 
b) Ortaçağ Türk Edebi Dilinin Kıpçak Kolu. 
c) Ortaçağ Türk Edebi Dilinin Oğuz Kolu. 
1. XV.-XVI. yüzyıl - Çağatay Edebi Dili. 
2. XVII.-XIX. yüzyıl - Eski Kazak Türkçesi Yazılı Edebi Dili. 
3. XIX.-XX. yüzyıl - Yeni Kazak Türkçesi Yazılı Edebi Dili. 
Sonuç olarak, çağdaş Kazak dili mızraklı, atlı Göktürklerin taşa işle-

yerek yazdıkları Orhon-Yenisey Bitig yazılarından itibaren birçok dil ev-
resini yaşamış, Ortaçağ Türk Kıpçak Dilinin doğal varisi olarak fono- 
morfolojik ve semantik bakımdan oldukça gelişen bilim dili olarak oluş-
muştur. 
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HALEP HAMDANÎLERİ SARAYINDA BULUNAN 
FİLOZOF, İLİM ADAMLARI VE ŞAİRLER 

Öğr. Gör. Ömer TOKUŞ* 

Öz 

Abbasîlerin dahili problemlerden dolayı zayıflamalarını fırsat bilen 

Hamdân b. Hamdûn’un evlatları kısa zaman içerisinde Musul ve Halep’e 

hakim olarak 905’ten 1008 yılına kadar sürecek olan ve tarihçiler tarafın-

dan Hamdân’ın adına nispetle Hamdâniyyûn olarak adlandırılacak olan 

bir devlet kurdular. Abbasî hilâfetine karşı X. yüzyılda çıkan Haricî ve Kar-

matî isyanlarının bastırılmasında önemli görevler üstlenen Hamdân’ın to-

runları Nâsırduddevle Hasan ve Seyfüddevle Ali kısa zaman içerisinde Mu-

sul ve Halep’te devlet olma yolunda önemli adımlar attılar. Nâsıruddevle 

Hasan tarafından Halep’in yönetimi kendisine verilen kardeşi Seyfüddevle 

Ali, X. yüzyılda İslâm dünyasında hem Bizans’a karşı yapmış olduğu cihat-

larla hem de Halep’te Kuveyk nehri üzerinde kurduğu sarayında tertip et-

miş olduğu ilim meclisleri ile şöhret buldu. Seyfüddevle Ali tarafından Halep 

sarayında tertip edilen ilim meclislerine birçok alim, filozof ve şair katılmıştır. 

Bu dönemde Seyfüddevle’nin sarayında Farabî gibi felsefeci, Kitabu’l-Agâ-

nî’nin yazarı Ebu’l-Ferec İsfehânî, Arap edebiyatının en tanınmış siması el-

Mütenebbî, Hamdânî ailesinden olan Seyfüddevle’nin kuzeni şair Ebû Firâs, 

Meyyafârikîn ulemasından İbn Nubâte gibi şahıslar himaye gördüler. 

Anahtar kelimeler: Hamdaniler, Nâsıruddevle Hasan, Seyfüddevle Ali, 

Halep, Şair, Filozof, Ebu’l-Ferec el-Isfehânî, el-Mütenebbî, Ebû Firâs, İbn Nubâte. 

Abstract 

The Poets, Scientists and Philosophers in the Palace of Aleppo 

Hamdanids 

Taking advantage of Abbasids’ weakness due to internal problems, 

the sons of Hamdan b. Hamdûn established a state in a short time which 
                                                           
* Bingöl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, omertokus@hotmail.com 
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would last from 905 to 1008 by dominating Mosul and Aleppo and also it 

was named as Hamdaniyyûn by historians because of Hamdan’s name. 

The grandsons of Hamdan Nasruddawla Hasan and Sayfuddawla Ali 

who took important tasks in quashing the Hariji and Karmati rebellions 

against Abbasid caliphate at 10th century, took significant steps in a 

short time in order to become a state in Mosul and Aleppo. Nasruddawla 

Hasan gave the management of Aleppo to his brother Sayfuddawla Ali 

who became famous in Islamic world at 10th century by not only making 

jihads against Byzantium but also organizing science majlises in the pa-

lace built on the Kuveyk River in Aleppo. Numerous scholars, philosop-

hers, and poets attended these science mejlises organized by Sayfud-

dawla Ali in Aleppo Palace. In this period, the philosopher Farabi, the wri-

ter of Kitabu’l-Agânî Abu’l-Ferec İsfehânî, the most famous figure of Ara-

bic literature el-Mütanabbî, a member of Hamdani family the poet Abû Fi-

râs (cousin of Sayfuddawla), and Ibn Nubâte one of Meyyafârikîn ulemas 

were protected in Sayfuddawla palace. 

Key words: Hamdanids, Nâsruddawla Hasan, Sayfuddawla Ali, 

Aleppo, Poet, Philosopher, Abu’l-Ferec al-Isfahani, al-Mütanabbî, Abu Fi-

ras, Ibn Nubâte. 

Giriş 

Hamdanîler, Adnanîler’den gelme Rebi’a kabilesine bağlı olan Benî 
Tağlib koluna mensupturlar.1 İslâm öncesi dönemden itibaren değişik 
zaman dilimleri içerisinde Araplar tarafından el-Cezîre olarak adlandırı-
lan bu bölgeye göç eden Benî Tağlib devam eden fetihler neticesinde 
Müslümanlara boyun eğmek zorunda kalmışlardır.2 Hamdânîlerin bili-
nen ilk atası aynı zamanda devlete adını veren kişi Hamdân b. Hamdûn, 
886 ve 892 yılları arasında el-Cezîre bölgesinde baş gösteren Haricî is-
yanları sırasında tarih sahnesine çıkmıştır.3 

Hamdan’ın vefatından sonra oğullarından Ebu’l-Heycâ Abdullah b. 
Hamdan ve kardeşi Hüseyin b. Hamdan, Abbasî devletinin içinde bulun-
duğu karışık durumdan istifade ederek bağımsız hareket etmeye başla-
dılar. Abbasî devleti ise kısa zaman içerisinde hemen yanı başlarında or-
taya çıkan bu siyasî güçlerden istifade etmek amacıyla onları kendilerine 
çekmeye çalıştılar. Haricîler ve aynı zamanda Karmatîler ile yapılan mü-
cadelelerde Abbasîler bu kardeşlerden çok büyük fayda gördüler. Hüse-
                                                           
1 Şemsettin Günaltay, İslâm Tarihi I, s. 286, İstanbul 1919. 
2 el-Belazurî, Fütûhu’l-Büldân, (çev. Musfata Fayda), Kültür Bakanlığı Yayınları, s. 260-62, 
Ankara 2002; Hamdânîlerin Benî Tağlib kabilesinin mevlası olduğu el-Hemdânî tarafından 
ifade edilmektedir. Bkz. el-Hemdânî, Muhammed b. el-Hasan b. Ahmed b. Yakub b. Yusuf b. 
Davud, Kitâbu Sıfatı Cezireti’l-Arab, thk. David Heinrich Müeller, s. 133, Leiden:Brill 1884. 
3 Marius Canard, Historie de la Dynastie des H’amdanides de Jazira et de Syrie, Presses 
Universıtaires de France, s. 291, Paris 1953; M. Sobernheim, “Hamdaniler”, İ.A., c. V/I, Milli 
Eğitim Bakanlığı Yayınları, s. 179, Eskişehir 1997. 
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yin b. Hamdan’ın 918 yılında öldürülmesinden sonra4 diğer kardeş Ebu’l-
Heycâ Abdullah, Abbasî halifesi el-Muktedir tarafından 926 senesinde 
Musul, Karda, Bazebda ve çevrelerinin haraç ve yönetimlerine tayin etti.5 

Hamdânî devletinin asıl kurucusu olarak kabul edilen Ebu’l-Heycâ 
Abdullah b. Hamdân’ın6, 929 senesinde, ölümünden sonra Hamdânî 
emirliğini Ebu’l-Heycâ’nın çocukları Seyfuddevle Ali (944-967) ve Nâsı-
ruddeve Hasan (929-967) devleti, iki şube halinde idareye koyuldular. 
Seyfuddevle Ali, Halep’e hakim olarak yönünü gaza ve cihad amaçlı daha 
çok el-Cezire ve çevresine çevirirken7, Musul’a hakim olan Nâsıruddevle 
ise yönünü Bağdat’a çevirerek buradaki siyasî gelişmeler üzerinde siya-
set üretmeye başladı.8 Halep’te hüküm sürmekte olan Seyfüddevle Ali 
döneminde Halep’teki Hamdânî sarayı bir ilim ve kültür merkezi vazifesi 
görmüştür. 

Filozof ve İlim Adamları 

Hamdânîler döneminde Halep’te yaşayan ve Hamdânî hükümdarı 
Seyfüddevle’nin lütuflarına mazhar olan önemli şahsiyet, filozof Farabî’-
dir.9 Kendisine “muallim-i sanî”10 lakabı verilmiştir. Öğrenimi için Şam ve 
Mısır’a birtakım yolculuklarda bulunduğu esnada, tahminen 940 yılla-
rında, Suriye’de ve bilhassa Halep ve Şam’da kendisini görmekteyiz.11 İh-
şidî hükümdarı Muhammed b. Tuğc’un vefatından sonra, Seyfüddevle’-
                                                           
4 Marius Canard, “Hamdanids”, EI2, c. III, s. 126-131, Brill, Leiden 1971; Aynı Müellif, 
1934; Recueil De Textes Relatifs A L’émir Sayf Al Daula Le Hamdanide Avec Annonations, s. 
170, Alger 1934; Nasuhi Ünal Karaarslan, “Hamdaniler”, DİA, c. XV, Türkiye Diyanet Vakfı 
Yayınları, s. 446-447, İstanbul 1997; Yılmaz Öztuna, “Hamdanîler”, Türk Ansiklopedisi, c. 
XVIII, s. 429, Ankara 1990; R.J. Bikhazi, “Hamdanids”, Dictionary of the Middle Ages, c. VI, 
s. 83-86, New York 1989; T.H. Weir, “Hüseyin”, İ.A., c. V/I, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, 
s. 641, Eskişehir 1997. 
5 İbnü’l-Esir, el-Kamil fi’t-Tarih, c. VIII, çev. Ahmet Ağıakça, s. 140, İstanbul 1991. 
6 M. Th. Houtsma, “Abdullah”, İ.A., c. I, Milli Eğitim Bakanlığı Yay., s. 32, Eskişehir 1997. 
7 H. Bowen, “Nasıruddevle”, İ.A., c. IX, Milli Eğitim Bakanlığı Yay., s. 97, Eskişehir 1997. 
8 Fikret Işıltan, “Seyfüddevle”, İ.A., c. X, Milli Eğitim Bakanlığı Yay., s. 536, Eskişehir 1997. 
9 Farabî, 870’de Maveraünnehir’de bulunan Farab kasabasının Vesic köyünde doğdu. Türk 
filozofu olan Farabî, öğrenimini Bağdat’ta yaptı. Bağdat’ta yaşayan Hıristiyan tabibi Yuhan-
na b. Heylan ile Hıristiyan Nesturi mütercim Ebu Beşr Matta b. Yunus, O’na Yunan felsefe-
sini tanıttılar. Öğrenim için birtakım yolculuklar yapmıştır. Böylece felsefî çalışmalarında ilk 
temeli atmış oluyordu. Daha geniş bilgi için bkz. İbrahim Hakkı Aydın, “Bir Türk Düşünür 
Farabî (870-950)”, Türkler, c. V, s. 527, Ankara 2002; Fahrettin Olguner, Fârâbî, s. 13, İs-
tanbul 1999; Abdülhak Adnan, “Farabi”, İ.A., c. IV, s. 451, Eskişehir 1997; İbnü’n-Nedim, 
Ebu’l-Ferec Muhammed b. İshak, el-Fihrist, Kahire, Matba’atü’l-İstikame, Tarihsiz, s. 382; 
Henry Laoust, 172; Hilmi Ziya Ülken, İslâm Felsefesi, s. 53, İstanbul 2004; Fahrettin Olgu-
ner, Fârâbî, s. 12, İstanbul 1999; Hasan İbrahim Hasan, III/III, 335; Majid Fakhry, al-Fara-
bî, Founder of Islamic Neoplatonism; His Life, Works and Influence, s. 8-10, Oxford: Oneworld 
Publications 2002. 
10 Samanî emiri Nuh b. Saman Farabi’yi Buhara’ya çağırarak ansiklopedi yazma görevi ver-
di. O da “et-Talim üs-sani” adlı ilk Türk felsefesi ansiklopedisini oluşturdu. Bu sebepten 
kendisine “muallim-i sani” lakabı takılmıştır. Daha fazla bilgi için bkz. Hilmi Ziya Ülken, 
a.g.e., s. 53; İbrahim Hakkı Aydın, a.g.e., s. 528. 
11 Fahrettin Olguner, a.g.e., s. 18; Sadri Maksudi Arsal, “Farabi’nin Kültür Tarihindeki Ro-
lü”, III. TTK (15-20 Mayıs 1943), s. 354, Ankara 1948. 
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nin Dımeşk’e girdiği esnada Farabî ile bir araya geldiği ifade edilmiştir 
(946).12 

Farabî’nin buradaki macerası değişik bir üslupla söylenir. Buna göre; 

“Farabî, Seyfüddevle’nin meclisinde bulunur ve yapılan bütün tartış-

malarda, üstün gelir. Burada bulunan bütün âlimleri susturur. Daha 

sonra Seyfüddevle, müzisyenleri çağırır ve beraber müzik dinlerler. 

Farabî, müzisyenlerin çaldığı her şeyde bir hata bulur ve bu şekilde 

çalınamayacağını ifade eder. Bunun üzerine Farabî, cebinden bir flüt 

çıkarır ve çalmaya başlar. Etrafındakiler gülmeye başlar. Ardından 

tekrar çalar, bu defa etrafındakiler ağlar. Ardından tekrar çalar ve 

oradakiler uyurlar, sonra onları uyur halde bırakır ve çıkar.” 

Kanun denilen aleti onun bulduğu söylenir.13 Musikiye dair bilgisinin 
herkesten çok olduğu ifade edilmektedir.14 Seyfüddevle’nin, Farabî’ye 
günde bir dirhem verdiği söylenmekle beraber15, kendisine dört dirhem 
aylık bağladığı da ifade edilmektedir.16 

Farabî’nin yaptığı, siyasî bünyedeki zaaf sebeplerini tahlil etmek, ide-
al hükümdarın vasıflarını bildirmek, bu suretle ideal ile hakikat arasın-
daki göze çarpan tezadı ortaya koymaktı. Farabî’nin Seyfüddevle’nin sa-
rayına sığınmasının sebebi de O’nda bu özellikleri görmesi, olduğu söyle-
nebilir.17 

Farabî, burada bir nevi inziva hayatı yaşamıştır. Halep’te ilim meclis-
lerinde bulunup, sadece ilim ile iştigal etmekteydi. Ancak Farabî 950’de, 
80 yaşında iken, vefat etti. Naaşı Şam’da, o dönemlerde Babü’s-sağîr de-
nilen, bir kabristana defnedildi. Cenaze namazını da Seyfüddevle’nin kıl-
dırdığı ifade edilen hususlardandır.18 

Hamdânî sarayına intisap eden ve buradaki ilim meclislerinde bulu-
nan âlimlerden biri de, Şiî akideyi benimseyen Ebu’l-Ferec el-İsfehânî’-
dir.19 Öğrenimini Bağdat’ta tamamladıktan sonra, Seyfüddevle’nin sara-
                                                           
12 İbnü’l-Kesir, el-Bidaye ve’n-Nihaye, c. XI, çev. Mehmet Keskin, s. 368, İstanbul 1995; Ha-
run Han Şirvani, 90; Henry Laoust, 172; Marius Canard, Recueil De Textes Relatifs A L’émir 
Sayf Al Daula Le Hamdanide Avec Annonations, s. 288, Alger 1934. 
13 Marius Canard, Sayf al Daula, 289-90; Süleyman Uludağ, “Din-Musiki İlişkisi Üzerine”, 
Köprü, S. 79, (Yaz 2002), s. 9-18. 
14 İbnü’l-Kesir, XI, 339. 
15 Adam Mez, İslâm Medeniyeti, 220. 
16 Marius Canard, Sayf Al Daula, 288; Harun Han Şirvani, 90-91; Abdülhak Adnan, “Fara-
bî”, İ.A., V. 451; Will Durant, 79. 
17 Bayraktar Bayraklı, Farabi’de Devlet Felsefesi, s. 21, İstanbul 2000. 
18 İbnü’l-Esir, VIII, 422; Marius Canard, Sayf al Daula, 290; Sadri Maksudi Arsal, 353-354; 
T.J. De Boer, 137; Harun Han Şirvani, 90-91. 
19 Ebu’l-Ferec el-İsfehanî 897 yılında İsfehan’da doğmuştur. Ebu’l-Ferec Ali b. El-Hüseyin 
b. Muhammed Muhammed b. Ahmed b. El-Heysem b. Abdurrrahman b. Mervan b. Abdullah 
b. Mervan b. Muhammed b. Mervan b. El-Hakim b. Ebi’l-As b. Ümeyye b. Abdişems b. Abdi-
menaf el-Emevî olarak künyesi verilmiştir. Musikide, Edebiyatta, Tarih ve Siyerde zamanın 
en büyük bir kişiliği olarak yetişmiş olmakla beraber Tıp ve Astronomiden de anlardı. 967 
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yında birçok ilim adamı ve şairin olduğunu öğrendiği zaman, O’nun sa-
rayına intisap etti. Daha sonra Büveyhîler’in yıldızı parlamaya başlayın-
ca da onların yanına gitmiştir.20 Nitekim Ebu’l-Ferec’in, elli yılda topladı-
ğı ifade edilen, meşhur eseri olan Kitabu’l-Aganî’yi, Seyfüddevle’ye ithaf 
etti. Buna mukabil Seyfüddevle’nin, kendisine bin dinar verdiği ifade 
edilmektedir.21 

Hamdânî sarayında bulunan ilim erbabından biri de Seyfüddevle’nin 
hocalığını yapmış büyük dil bilimci İbn Halaveyh’tir.22 İbn Halaveyh, 
uzun süre Seyfüddevle’nin yanında kalmış ve hocalığını yapmış ve aile 
eğitimcisi olarak tebarüz etmiştir. Bununla beraber İbn Halaveyh, Sey-
füddevle ile tanışmasını şu şekilde anlatmaktadır: 

“Bir gün Seyfüddevle’nin yanına vardım. Beni görünce ‘uk’ud’ (otur) 

dedi. Yine otur anlamına gelen ‘iclis’ demedi. Ben buradan onun ede-

bî güzelliklere olan alakasını ve Arap dilinin sırlarına vakıf olduğunu 

anladım. Zira Araplara indinde kabul gören şudur ki: ayakta olana 

oturması için ‘uk’ud’ kullanılır. Uykuda veya secdede uzanana, otur 

denmesi için ‘iclis’ kullanılır”.23 

İbn Halaveyh, Seyfüddevle ile birlikte Meyyafarikin, Halep ve Hıms’ta 
bulunmuş olmakla birlikte, O’nun indinde büyük itibar görmüştür. 
Hamdânî ailesinin, kendisinden ders aldığı ifade edilmektedir.24 Hatta şi-
irlerinde büyük oranda Şiî tesiri de görülmekle birlikte Seyfüddevle’ye 
Şi’î tesirler barındıran “el-Al” olarak adlandırılan kitabını da takdim et-
miştir.25 

İlim erbabının toplandığı bu meclislerde, mücadeleler de eksik olmu-
yordu. Mütenebbî ile aralarında birçok tartışma meydana gelmiştir. 
Bunlardan birince İbn Halaveyh Mütenebbî’nin yüzüne sert bir anahtar-
la vurmuştur.26 Bu tür mücadelelerin hemen hemen her alanda kendini 
                                                                                                                                        
senesinde vefat etti. Daha geniş bilgi için bkz. İbnü’l-Kesir, XI, s. 448; Ebü’l-Fida, I, s. 447; 
M. Şemsettin Günaltay, İslâm Tarihinin Kaynakları -Tarih ve Müverrihler- (Haz. Yüksel Ka-
nar), s. 81, İstanbul 1991; Carl Brockelmann, “Ebülferec”, İ.A., c. IV, s. 77, Eskişehir 1997; 
Henry Laoust, 155; Ramazan Şeşen, Müslümanlarda Tarih-Coğrafya Yazıcılığı, s. 64, İstan-
bul 1998; Will Durant, 81. 
20 M. Şemsettin Günaltay, İslâm Tarihinin Kaynakları, 81; Carl Brockelmann, “Ebülferec”, 
İ.A., IV, 77. 
21 Ebü’l-Fida, I, 447. 
22 Ebu Abdullah el-Hüseyin b. Ahmed b. Halaveyh en-Nahvî el-Lugavî asıl ismidir. Aslı 
Hemdan’dandır. 980 tarihinde Beni Hamdan’ın hizmetinde Halep’te öldüğü ifade edilmekte-
dir. Daha geniş bilgi için bkz. Marius Canard, Sayf al Daula, 285; İbnü’l-Kesir, XI, 503; C. 
Van Arendonk, “İbn Haleveyh”, İ.A., c. V/II, s. 744, Eskişehir 1997; İbnü’n-Nedim, 130; İb-
nü’l-Kesir, XI, 503. 
23 Marius Canard, Sayf al Daula, 286. 
24 es-Se’alibî, Ebu Mansur Abdülmelik b. Muhammed b. İsmail, Yetimetü’d-Dehr fî Mehâsini 
Ehli’l-Asr, c. I, (tahkik ve şerh Müfid Muhammed Kumeyha), s. 136, Beyrut 1403/1983; C. 
Van Arendonk, “İbn Haleveyh”, İ.A., V/II, 745. 
25 Abdulbakıy Gölpınarlı, Tarih Boyunca İslâm Mezhepleri ve Şiilik, s. 648, İstanbul 2003. 
26 Adam Mez, İslâm Medeniyeti, 281. 
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yetiştirmiş veya bu meclislerde kendilerini yetiştirmek zorunda kalan şa-
ir veya âlimler arasında sıklıkla görüleceği muhakkaktır. İleriki sayfalar-
da anlatılacağı üzere bunların devamı da gelecektir. 

Ünlü gramerci İbn Cinnî27, yaklaşık kırk sene boyunca, kısmen Sey-
füddevle’nin ve kısmen de İran’da Adududdevle’nin nezdinde itibar gör-
dü. İbn Cinnî, Bağdat, Şam, Halep, Vasıt ve Şiraz gibi ilim ve kültür 
merkezlerini gezdi. Seyfüddevle ile halefinin yanında “kitâbu’l-inşâ” me-
muriyetinde bulundu. Mücadelelerin eksik olmadığı sarayda, Mütenebbî 
ile dostluk kurdu. Mütenebbî ile uzun uzun mülakatlarda bulunmuş ve 
O’nun sarfa ait meseleleri münakaşa ettiği gibi, Divan’ına da şerh yaz-
mıştır.28 

Sık sık yapılan, gaza ve cihad amaçlı savaşlar sırasında, etkili hutbe-
leri ile tanınan İbn Nubate El-Farikî29, dönemin önemli bir siması olarak 
sivrilmiştir. Uzun bir müddet Halep’te Seyfüddevle’nin sarayında vaizlik 
yaptı. Bu dönemde irad ettiği hutbeler ile meşhur olmuştur. Söz konusu 
hutbelerde ilminin genişliğine ve zekâsının keskinliğine işaretler vardır. 
Seyfüddevle çokça gazve yapardı. Bundan dolayı da Hatip insanları teş-
vik etmek ve Seyfüddevle’ye yardım etmeye isteklendirmek için cihad 
hutbelerini çokça yazmıştır. Bu hutbeler sayesinde, camilerin dolup taş-
tığı ve cihada çıkanların arttığı görülmekteydi.30 

Şairler 

Hamdanîler döneminde şiir, önemli bir merhaleye ulaşmıştır. Hamda-
nî ailesinin mensup olduğu Tağlib kabilesinin, cahiliye ve İslamî dönem-
deki edebiyat alanındaki meziyetleri onları, kısa zamanda etrafında bü-
yük bir sayı teşkil eden şairler zümresi ile bir araya getirdi. Ancak bunu 
sadece bu tarihî meziyete bağlamak hata olur. Hamdanîler’in şairleri teş-
vik noktasındaki, maddî destekleri de çeşitli meslek ve meşrepten olan 
                                                           
27 Neseb olarak Arap olmayan İbn Cinnî, 934 yılında Musul’da doğdu. Ancak doğum tarihi 
için 913, 933, 934, 942 gibi farklı tarihler verilmektedir. Babasının adı olan Cinnî, Yunanca-
da “Gennaius” kelimesinin bozulmuş şekli olup “cömert ve saygın kişi” anlamına gelmekte-
dir. Bilgisine istinaden “en-Nahvi”, doğduğu yere nisbetle “el-Mevsili”, lugat ilmindeki yüksek 
mevkiinden ötürü “el-Lugavî” babasının hizmetinde bulunduğu aileye nisbetle “el-Ezdî” nis-
belerini almıştır. 16 Ocak 1002 yılında Bağdat’ta vefat etmiştir. Daha geniş bilgi için bkz. 
Mehmet Yavuz, “İbn Cinni ve Arap Gramerindeki Yeri”, Şarkiyat Mecmuası, c. VIII, s. 245, 
İstanbul 1998; Salih Fişek, İbn Cinnî Hayatı, Şahsiyeti Eserleri ve El-Hasa’is’in Metin Tercü-
mesi (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), s. 3, İstanbul 1981; J. Pedersen, “İbn Cinni”, İ.A., c. 
V/II, s. 720, Eskişehir 1997; Mehmet Yavuz, “İbn Cinni”, DİA, c. XIX, s. 397, İstanbul 1999; 
İbnü’l-Kesir, el-Bidaye ve’n-Nihaye, c. XII, (Çev. Mehmet Keskin), s. 26, İstanbul 1995; es-
Se’alibî, I, 137. 
28 J. Pedersen, “İbn Cinni”, İ.A., V/II, 720. 
29 Abdurrrahman b. Muhammed b. İsmail el-Huzaki el-Farikî 946 senesinde Meyyafarikin’-
de doğdu. Kuda’a kabilesinin bir kolu olan Huzaka’ya mensuptur. Ayrıca bazılarında ise Te-
mimî diye de geçer. 984 tarihinde Halep’te vefat etti. Daha geniş bilgi için bkz. Hulusi Kılıç, 
“İbn Nübate el-Hatib”, DİA, c. XX, s. 232, İstanbul 1999; Marius Canard, Sayf al Daula, 284; 
İbnü’l-Kesir, XI, 513; C. Brockelmann, “İbn Nübate”, İ.A., c. V/II, s. 777, Eskişehir 1997. 
30 Marius Canard, Sayf al Daula, 283-285. 
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insanların şiire meyl etmesini netice vermiştir. Şüphesiz bu noktada 
Hamdanî sarayında yaklaşık dokuz yıl kaldığı ifade edilen Mütenebbî31 
önemli bir şahsiyet olarak göze çarpmaktadır. 

Mütenebbî, çocukluk yıllarında Irak ve Kufe’de bulundu. Karmatîler, 
932 yılında Kufe’ye saldırınca, Şam beldesine geçti. Bu bölgedeyken da-
ha önce Karmatîler ile ilişkiye girdi ve birtakım sapkın inançlardan etki-
lendi. Nübüvvet iddiasında bulundu. Bunun üzerine Hıms emiri olan 
Lü’lü tarafından 933 senesinde hapsedildi. Bu hapis süresi, yaklaşık 
olarak iki yıl kadar sürdü. Bunun neticesinde daha sonra “nebilik tasla-
yan” yani “el-Mütenebbî” şeklinde anılacak olan lakabını aldı. Ancak iki 
yıl bittikten sonra tövbesini izhar edip serbest bırakıldı.32 

Hapisten çıktıktan sonra 937 yılında Halep, Antakya, Şam gibi yerler-
de geçimini sağlamak için düşük gelirli memurları övmekle iştigal etmiş. 
Mütenebbî, 939 yılına doğru ünü artmaya başladı. Suriye’yi zapt eden 
İbn Raik adına Şam vilayeti valisi olan Bedr b. Ammar el-Esedî’nin resmi 
şairi olmuştur. Ancak burada bir buçuk yıl kaldıktan sonra kıskanç in-
sanların desiseleri neticesinde kendini güvende görmeyerek ayrılmak zo-
runda kaldı. Bunun üzerine 944 tarihinde, Hamdaniler adına Antakya’yı 
idare eden Ebu’l-Eşa’ir’in yanına gitti. Seyfüddevle ile Mütenebbî ancak 
948 tarihinde Seyfüddevle’nin Antakya’ya gelmesi ile bir araya gelmiştir. 
Seyfüddevle Antakya’ya geldiğinde Ebu’l-Eşa’ir, Mütenebbî’yi O’na tak-
dim etti. Mütenebbî, burada Seyfüddevle’yi överek O’nun sevgisini ka-
zanmaya çalıştı. Bunun neticesinde Seyfüddevle, Mütenebbî’ye kendisi 
için söylediği üç kaside için üç bin dinar vermiştir.33 Bundan sonra Sey-
füddevle, beğendiği Mütenebbî’nin kendi yanında kalmasını istedi. Müte-
nebbî’nin buna karşın Seyfüddevle’den istekte bulunduğu ifade edilir. 
Buna göre; “Eğer birini övmek isterse, ayakta övecekti. Yeri öpmekle mü-
kellef olmayacaktı.” Seyfüddevle, bu şartı kabul ederek O’nu yanına al-
mıştır. Seyfüddevle, ayrıca Mütenebbî’ye Maaratunnuman’ı iktâ olarak 
verdi.34 
                                                           
31 Ahmed b. El-Hüseyin b. El-Hasan Abdussamed el-Cufi el-Kindi olarak nesebi bilinmekte-
dir. Kûfe’de Kinde diye isimlendirilen mahallede 303/915 tarihinde doğmuş ve Kinde’ye nis-
pet edilmiştir. Ancak bunun dışında Adududdevle’nin yanından ayrıldıktan sonra 354/965 
senesinde Bağdat’ın kenar mahallesinin batı tarafında Numaniyye’ye yakın bir yerde Fatik 
b. Ebu Cehil el-Esedî tarafından öldürüldü. Daha geniş bilgi için bkz. es-Se’alibî, I, s. 141; 
R. Blachere, “Mütenebbi”, İ.A., c. VIII, s. 858, Eskişehir 1997; Suud Mahmud Abdülcabir, 
eş-Şi’r fî Rihabi Seyfüddevle el-Hamdânî, s. 62, Beyrut: Müessesetü’r-Risale, 1981; Muham-
med Kemal Hilmi Bek, Ebu’t-Tayyib el-Mütenebbî: Hayatuhu ve Hulukuhu ve Şi’ruhu ve Üslu-
buhu, (Göz. Geç. Ali Ebu Zeyd), s. 73, Dımeşk: Mektebetu Sadedin, 1986; Marius Canard, 
Sayf al Daula, 336; Ebü’l-Fida, I, 444; 306/918 senesinde doğduğunu ifade edenler de var-
dır. Bkz. İbnü’l-Kesir, XI, 436; Ebü’l-Fida, Ahmed b. el-Hüseyin b. el-Hüseyin b. el-Hasan b. 
Abdussamed el-Kindî olduğunu yazar. Bkz. Ebü’l-Fida, I, 443. 
32 Marius Canard, Sayf al Daula, 336; Ebü’l-Fida, I, 444; İbnü’l-Kesir, XI, 438; Will Durant, 
103; R. Blachere, “Mütenebbi”, İ.A., VIII, 859. 
33 Suud Mahmud Abdülcabir, 66. 
34 Muhammed Kemal Hilmi Bek, 73-74. 
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Mütenebbî, Seyfüddevle’nin yanında 948 ve 956 tarihleri arasında 
yaklaşık olarak dokuz yıl kaldı.35 Fakat bu zaman süresince ilişkilerin 
daima iyi bir seyir takip ettiğini ifade etmek güç olur. Daha önce de ifade 
edildiği üzere bu ilim ve şiir meclislerinde bulunan âlim ve şairler arasın-
da daimi bir çekişme ve biri birini çekememezlik bulunmaktaydı. Nite-
kim bu çekişmeler Seyfüddevle ile Mütenebbî’nin de aralarının açılması-
nı netice vermiştir. Mütenebbî ile Seyfüddevle’nin arasının açılması, Ebu 
Firas’ın kışkırtmaları ile olmuştur. Nitekim Ebu Firas’ın şu ifadesi bunu 
kanıtlar mahiyettedir: 

“Bu adamın senin üzerinde çok nazı var. Sen, her sene O’na üç kaside-
ye karşılık üç bin dinar veriyorsun. Hâlbuki yirmi şaire iki yüz dinar ver-
sen, O’nun şiirlerinden daha güzel şiir söylerler.”36 

Seyfüddevle’nin bu sözden etkilendiği ifade edilir. Ebu Firas ve şairle-
rin bir kısmı Seyfüddevle indinde Mütenebbî aleyhinde sözler söyleyerek 
faaliyet gösterirdiler. Mütenebbî, Seyfüddevle’nin yanında büyük itibar 
kazanmıştı. Bu durum saraydaki şairlerin kendisine kin beslemesine se-
bep oldu. Mütenebbî’ye göre hasetçilerin hasedini celbeden en büyük se-
bep, Seyfüddevle’nin teveccühünün kendisi üzerinde olmasıdır. Bunu 
Mütenebbî’in şu ifadesinden de anlamak mümkündür: 

“Bu hasetçilerin kıskançlıklarını zapt ederek benden uzaklaştır, 
 Zira onları bana karşı kıskanç olamaya sevk eden sensin.”37 
Ebu Firas ile Mütenebbî arasında bu meclislerde çeşitli münakaşalar 

olmaktaydı. Bu münakaşalardan sonra Beni Hamdân’ın ileri gelenleri 
Mütenebbî’ye bir suikast tertiplemiş ve onu öldürmek istemişlerdi. Bu 
tartışmanın ardından Mütenebbî meclisten ayrılırken ona bir ok attılar. 
Bunun amacının O’nu korkutmak olduğu görülmektedir.38 Bu olaydan 
sonra Mütenebbî’nin, Hamdanî emiri Seyfüddevle’den soğuduğu ve sa-
raydan ayrılmayı düşündüğü görülmektedir. Bebbeğa ise şunu kaydet-
mektedir: “Mütenebbi’in bu meclisteki durumundan sonra devamlı olarak 
Seyfüddevle’nin arkasından konuştuğunu ve bunu kimseye söylememesi 
için kendisinden söz aldığını” ifade etmektedir. Seyfüddevle’nin ayrıca 
Mütenebbî’nin kibrinden bıktığı da ifade edilmektedir.39 Mütenebbî, Di-
van’ının en güzel şiirlerini Seyfüddevle’nin yanında söylemiştir. Müte-
nebbî, Seyfüddevle’yi övülmeye değer bir emir olarak gördüğü gibi Sey-
                                                           
35 R. Blachere, “Mütenebbi”, İ.A., VIII, 859; Carl Brockelmann, İslâm Ulusları ve Devletleri 
Tarihi, 126; Sami el-Keyyali, 184. 
36 Sami el-Keyyali, 189. 
37 Muhammed Kemal Hilmi Bek, 73. 
38 Muhammed Kemal Hilmi Bek, 76-78. 
39 Muhammed Kemal Hilmi Bek, 79; Adam Mez, İslâm Medeniyeti, 313; R. Blachere, “Müte-
nebbi”, İ.A., VIII, 860; Devletşâh, Tezkire-i Devletşâh, c. I, (Çev. Necati Lugal), s. 48, İstanbul 
1994; Osman Aydınlı, “Abbasilerin İlk Döneminde (II./VIII. Asır) Mâverâünnehir’de Mübeyyi-
za Hareketi ve Bu Fırkanın İslâm Dışı Diğer Sapık Mezheplerle Soğd Bölgesindeki Faaliyetle-
ri”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 147, s. 153-155, İstanbul, 2003. 
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füddevle de Mütenebbî’yi lütuflarına layık soylu, ahlaklı bir genç olarak 
görüyordu. Onu diğer bütün şairlerden üstün tutardı.40 Seyfüddevle ile 
Mütenebbî’nin Şiîlik noktasında, aynı zamanda yaşıt olmak gibi bazı du-
rumlarda ortak özelliklere sahip oldukları görülmektedir.41 

Ebu Firas’tan başka, Hamdanî sarayında, Mütenebbî’nin Seyfüddevle 
nazarında kazandığı bu mevkii kıskananlar ve O’na düşmanlık yapanlar 
arasında Namî ve İbn Halaveyh de gelmektedir.42 Namî sadaret makamı-
na bakıyordu. Mütenebbî’nin Namî’nin yerine sadaret makamına geçme-
si onu çok kızdırmıştı. Mütenebbî, İbn Halaveyh ile gramer mevzuunda 
devamlı münazaralarda bulunurdu. Bu durum da gramer konusunda 
üstün bir bilgiye malik olan İbn Halaveyh’i kızdırmıştı. Ebu Firas ile İbn 
Halaveyh’in dostlukları da bu düşmanlığın diğer bir nedenidir. Bütün 
bunlara Mütenebbî’nin gururu ve diğer şairleri küçümseyici tavırları ek-
lenince mücadele kaçınılmaz oluyordu. Mütenebbî, saraydaki diğer şair-
leri şiir bildiğini zanneden insanlar olarak görüyordu.43 Nitekim Müte-
nebbî’nin şu ifadesi onun kibri ve kendisinin psikolojisi hakkında yeterli 
derecede bilgi verir. Mütenebbî diyor ki: 

“Benim sesimin dışındaki sesleri bir kenara at, 
 Çünkü asıl haykıran, hikâye eden, sedası sonsuz olan benim.”44 
Seyfüddevle’nin meclisinde gramer mevzuunun tartışıldığı bir esnada 

İbn Halaveyh’in elindeki anahtarla Mütenebbî’ye vurmasına Seyfüddevle 
göz yumdu. Bu sebepten Mütenebbî 346/957 senesinde Dımeşk’e yönel-
di. Seyfüddevle’nin fiili ve kavli yardım etmemesine kızan Mütenebbî’nin 
buradan uzaklaşmasının bir nedeni de budur.45 Bu durumlar şairin Mı-
sır’a gitmesini netice verdi. Ancak bu düşmanlar karşısında Mütenebbî’-
nin Bebbeğa ve İbn Cinnî gibi dostları da vardı. Fakat bu dahi O’nu 
komplolara karşı koruyamadı.46 

Bütün bu gelişmeler Mütenebbî’nin Seyfüddevle’yi terk etmesi ile ne-
tice buldu. Böylece Mısır hâkimi Kafur el-İhşidî’nin meclisinde yer almak 
için buradan ayrıldı. Ancak daha sonra Kâfur ile arasında sorun çıkınca 
Mısır’ı terk etti. Mısır’dan döndükten sonra Hamdanî emiri Mütenebbî’ye 
dönmesi için mektup gönderdiği, fakat Mütenebbî’nin bunu kabul etme-
diği görülmektedir.47 Fakat yine de aralarındaki bu ilişki son bulmadı. 
                                                           
40 Suud Mahmud Abdülcabir, 69; R. Blachere, “Mütenebbi”, İ.A., VIII, 859; Albert Hourani, 
Arap Halkları Tarihi, (Çev. Yavuz Alagon), s. 77-78, İstanbul 1997. 
41 Suud Mahmud Abdülcabir, 71; Mütenebbî’nin İsmailîliğin tesirinde kaldığı da ifade edil-
mektedir. Bkz. Bernard Lewis, “İsmaililer”, İ.A., c. V/II, s. 1120, Eskişehir 1997. 
42 Sami el-Keyyalî, 189. 
43 Suud Mahmud Abdülcabir, 72. 
44 Suud Mahmud Abdülcabir, 73. 
45 İbnü’l-Kesir, XI, 441. 
46 R. Blachere, “Mütenebbi”, İ.A., VIII, 860. 
47 Suud Mahmud Abdülcabir, 77. 
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Aralarındaki bu soğukluk Mütenebbî’nin Kufe’de bulunduğu yıllarda 
karşılıklı mektuplaşmalarla son buldu.48 

Seyfüddevle ile birlikte Mütenebbî’nin şiirinde büyük bir gelişme mey-
dana geldi. Hatta Mütenebbî sayesinde Kâfur ve Seyfüddevle’nin adları-
nın ölümsüzleştiği ifade edilmektedir.49 Mütenebbî, Seyfüddevle ile kaldı-
ğı yıllar esnasında O’nun savaşlarının çok iyi tasvir ederek “Seyfiyât”ın-
da bunlara yer vermiştir.50 

Hamdânoğlu ailesine mensup bulunan emir ve aynı zamanda şair, 
Ebu Firâs el-Hamdânî51, Hamdânîler sarayında önemli bir şahsiyet ola-
rak görünmektedir. Nâsıruddevle, Ebu Firâs’ın babası olan amcası Ebu’l 
-‘Ala Sa’id’i 934 senesinde öldürdü. Daha sonra Ebu Firas, yetim olarak, 
amcaoğlu Seyfüddevle’nin himayesinde kaldı. Halep’in 944 tarihinde 
alınması sonucunda Seyfüddevle ile birlikte Halep’e yerleşti.52 Bu esnada 
yaşı küçük olduğundan İbn Halaveyh’den eğitim gördü. Şairliğinin ya-
nında savaş alanlarındaki meziyetleri de terakki buldu. Ebu Firas güçle-
nince Seyfüddevle O’nu Menbic ve Harran’dan sorumlu kıldı.53 Buradan 
Rum beldesine karşı birçok kahramanlık örnekleri gösterdi.54 Ebu Firas, 
Halep’e gittikten sonra Seyfüddevle’ye hizmetlerde bulundu ve Seyfüd-
devle’ye karşı isyan eden kabilelerle mücadele etti. Bir gün avdan döner-
ken Tehodor’un Menbic kapısına kurduğu bir tuzağa düştü. Burada ba-
cağına bir okun isabet ettiği ve esir edildiği ifade edilmektedir. Esir ola-
rak ilk etapta Harşene’ye daha sonra İstanbul’a nakledildi. Tam yedi yıl 
esaret hayatı yaşadı.55 

Ebu Firas, 966 tarihinde fidye mukabilinde kurtarıldı. Bundan sonra 
Seyfüddevle tarafından Hıms’a vali olarak tayin edildi. Ancak Seyfüddev-
le’nin halefi Sa’duddevle ile aralarında çıkan anlaşmazlık neticesinde 
357/968 tarihinde öldürüldü.56 Esareti sırasında yazdığı “Rumiyyât”ı en 
                                                           
48 Muhammed Kemal Hilmi Bek, 80. 
49 Philip K. Hitti, History of the Syria: Including Lebanon and Paletsine, s. 563, London 
1951. 
50 Suud Mahmud Abdülcabir, 68. 
51 el-Haris b. Ebu’l-‘Ala Sa’id b. Hamdan b. Hamdun el-Hamdanî olarak bilinir. Ebu Firas 
932’de Musul’da doğdu. Babası Ebu’l-‘Ala Sa’id, Beni Hamdan’ın yöneticilerinden biridir. 
Uzun süre Seyfüddevle ile birlikte Halep’te kaldı. Daha geniş bilgi için bkz. es-Se’alibî, I, 57; 
Sami el-Keyyali, 193; Ebü’l-Fida, I, 447; Ömer Tellioğlu, 85; Haris b. Said b. Hamdan Ebu 
Firas el-Hamdanî, Divanu Ebi Firas, Beyrut, Daru Sadır, Tarihsiz, s. 5; Marius Canard, Sayf 
al Daula, 315; Suud Mahmud Abdülcabir, 79-82. 
52 Suud Mahmud Abdülcabir, 80. 
53 Marius Canard, Sayf al Daula, 315; İbnü’l-Kesir, XI, 473. 
54 Suud Mahmud Abdülcabir, 81. 
55 Ebu Firas el-Hamdanî, 6; Ebu Firas’ın esareti hakkında değişik ifadeler bulunmaktadır. 
İki defa veya bir defa esir düştüğü yönünde çeşitli iddialar bulunmaktadır. Daha geniş bilgi 
için bkz. İbnü’l-Esir, VIII, 469; Se’alibî, I, 57; Suud Mahmud Abdülcabir, 83. 
56 İbnü’l-Esir, VIII, 494; Ebü’l-Fida, I, 447; Ömer Tellioğlu, 85; Ebu Firas el-Hamdanî, 6; İb-
nü’l-Kesir ölüm tarihini 363 olarak verir ve kırk sekiz yaşında vefat ettiğini söyler. Bkz. İb-
nü’l-Kesir, XI, 473; C. Brockelmann, “Ebu Firas”, İ.A., IV, 17. 
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önemli şiirlerini teşkil etmekteydi.57 es-Se’alibî, Sahib İbn Abbad’ın Ebu 
Firas hakkında şöyle dediğini ifade eder: “Şiir melik ile başladı, melik ile 
bitti. Yani İmru’l-Kays ile başladı, Ebu Firas ile bitti.”58 Şiirlerinde ehl-i 
beyt sevgisi ve Seyfüddevle sevgisi ön plandadır.59 

Hamdanîler devletinde, şairlerin önem kazanması ve aynı zamanda 
büyük miktarda maddî yardımına mazhar olmaları, değişik meslekten 
insanların bu işe koyulmalarını sağlamıştır. Bunlardan ilki şüphesiz sa-
rayda, makam cihetinde, Mütenebbî’den sonra geldiği ifade edilen Namî’-
dir.60 Namî’nin asıl mesleği kasaplıktı. Ancak şiirin iyi gelir getirdiğini 
görmesi onu şiire yöneltti.61 Böylece kısa sürede kendisini ispatlayarak 
Seyfüddevle’nin ilim ve şiir meclislerine katıldı. Namî, Mütenebbî’nin 
emirin yanından kızgınlıkla ayrılıp Mısır’a gitmesinden sonra emirin en 
önde gelen şairi oldu.62 

Hamdanî sarayında ilim ve şiir erbabının çokluğu, kıskançlık ve ha-
sed gibi birtakım unsurların da ziyadesi ile ortaya çıktığını göstermekte-
dir. Şair ve âlimler arasında devamlı surette makam-mevki ve emirin gö-
züne girme hususunda mücadeleler oluyordu. Bu bağlamda birbirlerine 
komplolar dahi kurmaya çalışmışlardır. Nitekim el-Keyyalî, Mütenebbî’yi 
kıskananlar ve ona komplo uygulayanlar arasında Namî’yi de zikreder.63 
eş-Şek’a ise, Namî’nin Mütenebbî’ye kin beslemediğini tam tersine onun 
yanında olduğunu ifade etmektedir. Diyor ki: “Bir tarafta Ebu Firas ve 
onun sağ ve sol taraflarında İbn Halaveyh ve Ebu’l-Eşa’ir vardır. Karşı 
cephede Mütenebbi ve yanında da İbn Cinnî ve Namî vardır.”64  

Bu mücadele sadece Namî ile Mütenebbî arasında kalmamış aynı za-
manda Sırrî ve Namî arasında dahi bir düşmanlık vardı. Sırrî, Namî’yi 
hicvetmiş ve daha ileri giderek Namî’yi şiirlerini çalmakla suçlamıştır. 
Bunun sebebi Seyfüddevle indinde Mütenebbî’nin gitmesi ile birlikte 
Namî’nin sivrilmesi ve diğer şairlerin de bu sebeple ona kin beslemesiy-
di.65 

Namî’nin her ne kadar saraydaki şairlerle arasında düşmanlık varsa 
da iyi ilişkiler içerisinde bulunduğu kişiler de vardır. Bebbeğâ bunlardan 
biridir. Bebbeğâ ile aralarındaki ilişki hoca talebe arasındaki ilişki gibi-
                                                           
57 Sami el-Keyyali, 198. 
58 es-Se’alibî, I, s. 57. 
59 Ebu Firas el-Hamdanî, 6. 
60 Ebu’l-Abbas Ahmet b. Muhammed ed-Darımî el-Mıssısî olarak bilinen Namî, 921 sene-
sinde Massısa’da doğdu. Vefatı 399/1008/1009 yılında Halep’tedir. Daha geniş bilgi için 
bkz. Suud Mahmud Abdülcabir, 87; İbnü’n-Nedim, 246; Marius Canard, Sayf al Daula, 298; 
es-Se’alibî, I, 279; İbnü’l-Esir, IX, 178. 
61 Suud Mahmud Abdülcabir, 87; es-Se’alibî, I, 279. 
62 Suud Mahmud Abdülcabir, 91. 
63 Sami el-Keyyali, 189. 
64 eş-Şek'a, Fünunü’ş-şi’r, 761. 
65 Suud Mahmud Abdülcabir, 93. 
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dir. Bebbeğâ, O’nun yanında talebelik yapmış ve Namî’nin eseri olan “el-
Amal”in bazı kısımlarını rivayet etmiştir.66 

Hamdanî sarayındaki yerini alan İbn Nubate es-Sa’dî67, Bağdat’ın ilmî 
ve edebî çevresinde yetiştikten sonra, ünü Hamdanî toprakları dışına ya-
yılan Seyfüddevle’nin ilim meclisine doğru yola koyuldu. Bu amaçla Sey-
füddevle’nin meclisinde bulunmak istediğini belirten bir kaside yazdı. 
Şair Irak’tan ayrılarak Halep’e yöneldi. Halep’e vardığında Seyfüddevle’yi 
öven “Kaside-i Esma”sını söyledi. Bu kasidesinde, Seyfüddevle’nin Ma-
raş’ta Rumlara karşı göstermiş olduğu kahramanlıktan bahseder.68 İbn 
Nübate, mütekebbir, mağrur, çokça övünen, çokça kuvvetiyle yükselme-
ye çalışan biriydi. Bu sebepten şairi kıskananlar ve onun hakkında ko-
vuculuk yapanlar onu emrin yanındaki kıymetinden düşürmeye uğraş-
mışlardır. Amaçlarına vasıl olmuşlar ve şairin emirle arası bozulmuş 
hatta Seyfüddevle’den korktuğu için Halep’ten kaçmaya bile çalışmış-
tır.69 İbn Nübate, 966 senesinde Seyfüddevle’ye karşı ayaklanan Ebu’l-
Hasan Ali el-Ahvazî’ye ağıt yakması, onunla Seyfüddevle’nin arasını aç-
mıştı. Halep’ten kaçarak Şam’a geldi ve burada gizlendi. Böylece Hamda-
nî sarayındaki bu macerası son buluyordu.70 

Arap edebiyatında ilk naturalist şair olarak bilinen Sanavberî71 Sey-
füddevle’nin ilim ve şiir meclisinde bulundu. Ayrıca Seyfüddevle’nin ki-
tap hazinedarlığını72 yaptığı gibi O’nun muhasebecisi olarak da anılmış-
tır.73 Küşacim ile dostane ilişkileri bulunmaktaydı. Şiirlerini bilhassa 
Seyfüddevle’nin oturduğu Halep ve Rakka’da yazdı. Fakat Urfa’da da bu-
lundu. Halep’te değişik meyve ağaçlarından ve çiçeklerden müteşekkil 
bir bahçesi vardı.74 

Sanavberî’nin, şiirlerinde Seyfüddevle ile ilişkisinin Halep’ten önce 
başladığını gösteren işaretler vardır. Seyfüddevle’nin yanında bulunmuş 
ve O’nun nedîmi olmuştur. Ayrıca o Ehl-i Beyt’e kasideler düzmüş ve 
                                                           
66 Suud Mahmud Abdülcabir, 94. 
67 Ebu Nasr Abdulaziz b. Ömer b. Muhammed b. Ahmed b. Nubate b. Hamid b. Nübate b. 
Teym b. Mürre et-Temimî es-Sa’dî olarak bilinir. Şair cahiliye döneminde güç ve kuvvetle bi-
linen Temim kabilesindendir. 938 yılında Bağdat’ta doğdu. Bağdat’ın ilmi ve edebi çevresin-
de yetişmiştir. Ebu Nasr b. Nübate 1014-15 (405) senesinde vefat etti. Daha geniş bilgi için 
bkz. Suud Mahmud Abdülcabir, 95; İbnü’l-Kesir, XII, 65; İbnü’l-Esir, IX, 200; es-Se’alibî, 
Ebu Mansur Abdülmelik b. Muhammed b. İsmail, Yetimetü’d-Dehr fi Mehasini Ehli’l-Asr, c. 
II, (tahkik ve şerh Müfid Muhammed Kumeyha), s. 447, Beyrut, 1983/1403. 
68 Suud Mahmud Abdülcabir, 96. 
69 es-Se’alibî, II, 447. 
70 Suud Mahmud Abdülcabir, 98. 
71 Ebu Bekir Ahmed b. Muhammed b. El-Hasan b. Furat ed-Dabbî olarak bilinir. 897 yılın-
da Antakya’da doğdu. 945 yılında vefat etti. Daha geniş bilgi için bkz. Suud Mahmud Abdül-
cabir, 101; Mustafa Çınar, Arap Şiirinde Ravdiyat ve es-Sanavberi, (Basılmamış Yüksek Li-
sans Tezi), s. 49, Erzurum 1997; İbnü’l-Kesir, XI, 213; Adam Mez, İslam Medeniyeti, 306. 
72 Suud Mahmud Abdülcabir, 102. 
73 Adam Mez, İslâm Medeniyeti, 304 
74 Adam Mez, İslâm Medeniyeti, 304; Mustafa Çınar, 54. 
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birçok kasidesinde Hz. Hüseyin’e ağıtlar yakmıştır.75 Bu kasideler O’nun 
Şiî olduğunu göstermektedir.76 Zamanının çoğunu dönemin şairlerinin 
uğrak yeri olan “Deyr-i Zeki” adı verilen manastırda geçirirdi.77 

Hamdanî sarayına intisap edip de Seyfüddevle’nin kitap hazinedarlı-
ğını yapanlardan biri de Küşâcim’dir.78 Asıl mesleği olan aşçılığı bırakıp 
şiirin maddî anlamda fazla gelir getirmesinden ötürü şiire yönelmiştir. 
Seyfüddevle’nin babası Ebu’l-Heyca Abdullah b. Hamdan’ın şairlerinden-
di.79 Küşacim hayatının büyük bir bölümünü İslam coğrafyasında dola-
şarak geçirdi. Gittiği ve kaldığı memleketler Dımeşk, Musul, Bağdat, Ku-
düs ve Mısır’dır.80 Musul’da “Aydınların çiçeği” olarak anılırdı.81 Halep’te 
bulunduğu esnada, Seyfüddevle’nin mümtaz bir kâtibi olarak tebarüz et-
ti.82 Şiirlerinde Şiî olduğu temayüllerini uyandıracak emareler bulun-
maktadır. En önemlisi şüphesiz ehl-i beyt’i öven kasideler düzmesidir.83 

Halidîler84 diye ün kazanan şair ve edip Ebu Bekir Muhammed b. Ha-
şim b. Vale b. Uram b. Yezid b. Abdullah b. Yesribi b. Abdusselam b. 
Halid El-Abdi ve Ebu Osman Said b. Haşim… kardeşler sarayda önemli 
bir mevkie geldiler.85 Sarayda önemli bir mevkii kazanarak Seyfüdevle’-
nin kitap hazinedarlığını dahi yapmışlardı.86 

Şair, edip ve âlimlerin bakışlarının kıblesi olan Halep’e yönelmişlerdir. 
Halidîler, Hamdanî emiri ile Şam’a olan yolculuklarından daha önce gö-
rüşmüşlerdi.87 Emirin sarayında Halidîler ile Sırrî er-Ref’â arasında ko-
numları itibariyle büyük mücadeleler olmuştur. Sırrî er-Ref’â, O’nları şiiri-
ni ve başkalarının şiirlerini çalmakla suçlamış. Bu münazaralar esnasında 
Halidîler, Sırrî’ye çokça eziyet ettiler. Ayrıca Seyfüddevle’nin yanında Sırrî’-
nin itibarını düşürdüler.88 Ancak Halidîler ile Seyfüddevle arasına soğuk-
luk girdiği zaman, sarayı terk ederek Bağdat’a vezir Mühellebî’ye gittiler.89 
                                                           
75 Suud Mahmud Abdülcabir, 103. 
76 Adam Mez, İslâm Medeniyeti, 306; Mustafa Çınar, 51. 
77 Mustafa Çınar, 54. 
78 Asıl adı Ebu’l-Feth Mahmut b. Muhammed b. El-Hüseyin b. Es-Sindi b. Şahek’tir. Do-
ğum tarihi bilinmemektedir. Ölüm tarihi hakkında da tam bir ittifak bulunmamaktadır. 
Ebü’l-Feth Filistin yakınlarındaki Remle’dendir. Daha geniş bilgi için bkz. Suud Mahmud 
Abdülcabir, 107; Marius Canard, Sayf al Daula, 291-292; İbnü’n-Nedim, 206. 
79 Suud Mahmud Abdülcabir, 107; Marius Canard, Sayf al Daula, 291. 
80 Suud Mahmud Abdülcabir, 110. 
81 Adam Mez, İslâm Medeniyeti, 307. 
82 Suud Mahmud Abdülcabir, 111. 
83 Suud Mahmud Abdülcabir, 113. 
84 İbn Nedim’e göre Musul yakınlarındaki Halidiye köyüne mensupturlar. Bu sebepten Hali-
dîler diye anılmışlardır. Bkz. İbnü’n-Nedim, 246-247. 
85 Suud Mahmud Abdülcabir, 115. 
86 Marius Canard, Sayf al Daula, 294. 
87 Suud Mahmud Abdülcabir, 117. 
88 es-Se’alibî, II, 137; İbnü’n-Nedim, 247. 
89 Suud Mahmud Abdülcabir, 119. 
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Musul’da terzilik yapan ve daha sonra şiir alanında kendini ispatlaya-
rak Seyfüddevle’nin sarayına intisap eden Sırrî er-Ref’â90, ilk olarak Na-
sıruddevle ve Hamdanî yöneticileri ile buluştu. Terziler çarşısında fazla 
para kazanamayınca bu işi bırakarak balıkçılıkla ilgilendi.91 Seyfüddevle 
Sırrî’ye aylık bir ücret bağladı. Böylece darlıktan kurtuldu. Sırrî, Halep’te 
on seneye yakın bir süre kalmış.92 Ancak Halidîler’in kendisine eziyet et-
mesi ve Seyfüddevle indinde itibarını düşürmesi sonucunda 960’ta Bağ-
dat’a gitti. Kur’an, nahiv, lügat, edebiyat, hadis ve şiir alanında tebarüz 
etti.93 Halidîler ile devamlı mücadelelerde bulundu ve onların şiirlerini 
kendi şiirlerine kattı.94 Bu dönemde şairlerin şiirinin gelişmesini sağlayan 
unsurlardan olan manastırların Sırrî üzerinde de büyük tesir icra ettiği 
görülmektedir. Nitekim bu amaçla “ed-Deyr” adlı eserini yazmıştır.95 

Nusaybin ehlinden olan Bebbeğâ96, Seyfüddevle’nin nimetlerine dâhil 
olan ediplerden biridir. Hükümdarlığı boyunca, Seyfüddevle’nin yanında 
bulundu.97 Şiirle tebarüz etmesinin yanında meşhur yöneticilerin kâtip-
liğini de yapmıştır. Bebbeğâ, Emir’in kâtibi olarak çalıştığını, ülkelere ve 
halklara yazı yazdığını ifade eder. Hamdanî Emiri ile Rumlar arasında 
946 senesindeki fidye olayını memlekete ve raiyeye yazdı.98 Zamanın en 
parlak zekâsı olarak görülürdü.99 Seyf’üddevle’nin ölümünden sonra da 
bir müddet daha Halep’te kaldı. Seyfüddevle’nin halefi Sa’duddevle’yi öv-
dü. Bebbeğâ, 960 senesinde Nasırüddevle’nin oğlu Ebu Tağlib’in hüküm 
sürdüğü Musul’a göçtü. Ebu Tağlib onu iyi bir şekilde karşıladı. Ancak 
daha sonra Bağdat’a vezir el-Mühellebî’ye intisap etti.100 

Hamdanî sarayına intisap eden ediplerin çoğu muhakkak ki maddî 
anlamda şiirin getirdiği faydalardan nasiplenmeyi düşünüyorlardı. Nite-
                                                           
90 Ebu’l-Hasan es-Sırrî b. Ahmed b. Sırrî el-Kindi er-Ref’a el-Mevsılî, Sırrî er-Ref’a olarak bi-
linir. Ref’a lakabını almasının sebebi onun yamalı elbiseler giymesinden kaynaklandığı ifade 
edilmektedir. 973 senesinde Bağdat’ta muhtaç bir durumda vefat etti. Daha geniş bilgi için 
bkz. Suud Mahmud Abdülcabir, 123; es-Se’alibî, II, 137; Marius Canard, Sayf al Daula, 298. 
91 Suud Mahmud Abdülcabir, 126. 
92 Suud Mahmud Abdülcabir, 128. 
93 Suud Mahmud Abdülcabir, 125. 
94 İbnü’l-Kesir, XI, 466; Adam Mez, İslâm Medeniyeti, 307. 
95 Suud Mahmud Abdülcabir, 131. 
96 Abdulvahid b. Nasr b. Muhammed Ebu’l Ferec El-Mahzumi El-Hınbıtî. Bebbeğâ diye bili-
nir. 925 senesinde Nusaybin’de doğdu. Bebbeğâ diye lakaplanması onun dilinin peltekliğin-
den veya fesahatinin güzelliğinden kaynaklandığı ifade edilmektedir. 1007 senesinde vefat 
etti. Daha geniş bilgi için bkz. es-Se’alibî, I, 293; J. Hell, “Debbegâ”, İ.A., c. II, s. 431, Eskişe-
hir 1997; Suud Mahmud Abdülcabir, 132; Osman Aydınlı, “Abbasilerin İlk Döneminde (II. / 
VIII. Asır) Mâverâünnehir’de Mübeyyiza Hareketi ve Bu Fırkanın İslâm Dışı Diğer Sapık Mez-
heplerle Soğd Bölgesindeki Faaliyetleri”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 147, s. 
156, İstanbul 2003. 
97 Suud Mahmud Abdülcabir, 134. 
98 Suud Mahmud Abdülcabir, 135. 
99 J. Hell, “Debbegâ”, İ.A., II, 431. 
100 İbnü’l-Kesir, XII, 41; J. Hell, “Debbegâ”, İ.A., II, 431. 
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kim Dımeşk’te meyve çarşısında tellal olan Va’va ed-Dımeşkî101 de şüp-
hesiz bu amacı güdüyordu. Va’va, fakirlik ve muhtaçlık günlerine Şerif 
el-Akikî’ye intisap ederek son verdi.102 el-Akikî’nin Seyfüddevle ile ilişkisi 
olduğu ifade edilmektedir. Seyfüddevle yanında önemli bir yer alan Akikî 
bu mecliste saygı ile karşılaşmıştır.103 Va’vâ’nın şiirlerinde mutedil bir 
Şiîlik temayülü sezildiği ifade edilmektedir.104 

Va’va, Hamdanî emiri Seyfüddevle ile 945 senesinde Dımeşk’i İhşidî-
lerden aldığı zaman, bu şehirde karşılaşmıştır. Va’va, burada emiri över 
ve ona kasideler düzer. Hamdanî emiri, İhşidiler ile anlaşma yaparak 
Halep’e dönmesi üzerine, Va’va da Seyfüddevle’ye intisap ederek O’nunla 
ayrılır. Seyfüddevle’nin meclisinde bulunur ve beyitleri yüze varan üç ka-
side ile onu övmüştür. Uzun zaman Halep’te kalmış ve Dımeşk’i özlemiş-
tir.105 Bunun neticesinde emirin verdiği hediyeler ile Dımeşk’e döner ve 
bu hediyeleri zevk ve sefaya harcar yaşlanıncaya kadar da ömrünü bu 
tür şeylerle geçirir. Yaklaşık 961 senesinde öldüğü rivayet edilir.106 

Sonuç 

Abbasî hilafetinin zayıflamaya başladığı bir dönemde Fırat ve Dicle 
nehirleri arasındaki bölgeyi ifade etmekte olan el-Cezîre adlı mekanda 
Abbasîlere muti’ bir emaret ortaya çıkmıştır. Bu emirliğin en önemli özel-
liği saray muhitinde yetiştirmiş oldukları filozof, alim ve şairlerdir. Devlet 
emirinin bu tutumu alimleri kendilerini ispatlama yoluna itmiştir. Şair-
lerin devlet başkanlarının hizmetine girmek için yarıştıkları ve yeni bir 
geçim kapısı olarak gördükleri bu yola başvurmalarında etkili olan en 
önemli nokta, devlet başkanları tarafından kendilerine tevdi edilecek 
olan caizeden istifade etmek istemeleri gelmekteydi. Nitekim bir terzi çı-
rağı, manavcılık yapan bir kişinin daha rahat kazanç elde etmek için 
devlet idarecileri için şiirler kaleme alması sadece geçimini sağlamak is-
teyenin gözünden bir medar-ı maişet olarak telaki edilebilirken, ilme 
önem veren bir devlet amiri için ise bu durum başlı başına bir sanat ola-
rak görülmekteydi. Şairler sadece emiri övmek ya da geçimini sağlamak 
için bir vasıta olarak bu yolu görmüyordular. Devlet adamları şairleri bir 
propaganda aracı olarak da kullanmak hülyasınaydılar. Nitekim bu dö-
nem devlet adamlarının büyüklüğü himayesinde barındırdıkları şair, 
                                                           
101 Ebu’l-Ferec Muhammed b. Ahmed el-Gassanî ed-Dımeşkî diye bilinen şair el-Va’va diye 
lakaplandırılmıştır. Ebu’l-Ferec Gassani sülalesinden olup İslam’dan önce Şam beldesine 
yerleşen Gassaniler sülalesindendir. Kaynaklar büyümesi ve doğum yerinden bahsetmezler. 
Daha geniş bilgi için bkz. es-Se’alibî, I, 334; Suud Mahmud Abdülcabir, 139; Ahmet Suphi 
Furat, “Ve’va”, İ.A., c. XIII, s. 307, Eskişehir 1997. 
102 Ahmet Suphi Furat, “Ve’va”, İ.A., XIII, 307; Suud Mahmud Abdülcabir, 140. 
103 Suud Mahmud Abdülcabir, 141. 
104 Ahmet Suphi Furat, “Ve’va”, İ.A., XIII, 308. 
105 Suud Mahmud Abdülcabir, 141; Ahmet Suphi Furat, “Ve’va”, İ.A., XIII, 307. 
106 Suud Mahmud Abdülcabir, 142. 
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âlim ve filozofların sayısı ile doğru orantılı olarak görüldüğünden, emirler 
kurdukları meclislerde şiir münazaraları tertip etmekteydiler. Bu meclis-
ler şairler için kendilerini kanıtlama ve daha fazla caize kazanmak için 
bir fırsat olarak değerlendiriliyordu. 

Halep sarayı Hamdânîler döneminde ilmi ve kültürel anlamda doruk 
noktasına ulaşmıştır. Bu durum bütün Halep emirleri döneminde ger-
çekleşen bir hassa değildir. Özellikle Seyfüddevle Ali tarafından tertip edi-
len bu ilmî ilerleme Halep’in saray çehresine yeni vecih kazandırmıştır. 
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Öz 

Türk milletinin kültüründe at önemli bir yere sahiptir. Türkler atlı Gö-

çebe Bozkır Kültürü’nün kurucuları arasında kabul edilmiştir. Atın birçok 

devirde ve millette araba icat olana kadar en önemli ulaşım vasıtası oldu-

ğu bilinmektedir. Türk kültüründe de at sahip olduğu öneme binaen geniş 

bir yere sahip olmuş ve millet atla ilgili bir kültür öbeği oluşturmuş ve at 

bir kültür kodu haline gelmiştir. Bu kodlamada atın işlevlerinden, atın 

türlerine, atla ilgili araç gerece, at türlerine, bu türlerin birbirlerine kıyas-

lanmasına, atla ilgili inanışlara ve bu inanışların sembolleştirilmesine va-

rıncaya kadar pek çok husus mevcuttur. 

Bu makalede Türk kültür coğrafyasında yaşayan atla ilgili inanışlar 

değerlendirilmiştir. Bu yapılırken özellikle doğum, evlenme ve ölüm olmak 

üzere başlıca geçiş dönemlerinde yapılan pratiklerin atla ilgili inanışlara 

dayalı olanlarını yorumlanmıştır. 

Anahtar kelimeler: At, Göçebe, Türk, Halk İnanmaları, Gelenek. 

Abstract 

Beliefs Related to the Turkish Cultural Geography Horse 

The nomadic steppe culture is considered to be among the founders of 

the Turks on horseback. Turkish people were accepted as creator of no-

madic steppe culture. It’s known that, for centuries horses have been 
                                                           
* Turan Yazgan hocam, Türk kültür milliyetçiliği yolunda bizlere tutuğunuz ışıktan yarar-
lanmaya çalıştık, çalışıyoruz, çalışacağız. Bazen attığınız tohumlardan, bazen ortak kökleri-
nizden, her gün yeni filizler yeşeriyor. Allah’ın rahmeti üzerinizde, mekânınız cennet olsun. 
Atalarımız dediği gibi “At ölür nalı kalır. Yiğit ölür namı kalır”. Kalafat 
** Sosyal Antropolog, Halkbilimci, yasarkalafat@gmail.com 
*** Halkbilimci. 
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very important transportation means for nations until the invention of 

cars. Considering its value for Turkish culture horses have gained a signi-

ficant place and they became a culture code. In this encoding, there are a 

lot of subtitles as function of horses, kinds of horses, equipment of riding, 

competition of horse kinds, beliefs about horses and symbolization of the-

se beliefs. 

In this article it is evaluated that horse related beliefs at Turkish geog-

raphy. During this evaluation comments focused on that the ones depen-

ding on practices, which are especially related to duration of birth, marri-

age and death. 

Key words: Horse, Nomadic, Turkish, Tradition, Belief. 

Metin 

“Geçiş dönemlerinin ilk aşaması bilindiği gibi doğumdur.”1 “Doğum ge-
çiş dönemlerinin ilki olmasının yanında her toplum için sevindirici bir olay 
olması ile de önemlidir. Doğum döneminde belki de kutlamalardan çok ço-
cuğu ve anneyi kötü güçlerden korumaya yönelik yapılan pratikler belirgin 
ve Türk dünyasında yaygındır.”2 Halk inanışlarında doğum safhası ile il-
gili uygulamalar doğum öncesinde başlar, doğumla ve doğum sonrası ço-
cukluk dönemiyle devam ederken bu süreçteki uygulamaların dayandığı 
inanışlarda aynı süreci takip etmiş olur. Geçiş dönemlerinden doğum 
dönemindeki Türk kültüründeki inanışlar ve bu inanışlara dayanan pra-
tiklerden bazıları şunlardır: 

At doğum bağlantılı inançlar doğumdan evvel başlarlar. At çocukları 
koklar ise tayının olacağına yorumlanır. Hamile kadın atların yanında 
fazla gezdirilir ise doğumunun zamanında ve kolay olacağına inanılır. 
Bazı yörelerde de hamile kadının atlardan uzak tutulmasının gerektiğine 
inanılır. Batı Türklüğünde rüyada at görmek murattır. Böylece anne 
adayının rüyasında at görmesi dileği bebeğin cinsiyeti ile ilişkilendirilir. 

Kaşkayi Türklerinde Koç Katımı gibi “At Katımı” merasimleri yapılır, 
kısrak aygıra çıkarılınca kısrak bezenir, erkek atın bakıcısına metter de-
nir ve aygırın sahibi kısrağın sahibine hediye alır.3 

Esasen atlardan hareketle geleceği tahmin etmek bu kadarla sınırlı 
değildir. At sırt üstü eşinir ise havaların bozulacağına inanılır. Yola çı-
kan kimsenin atı ilkin sağ ayağını atar ise, o seyahatten olumlu sonuç 
alınacağına hükmedilir. Benzeri tespitlere farklı vesilelerde tekrar yer ve-
rilecektir. 
                                                           
1 Işın Altun, Kandıra Türkmenlerinde Doğum, Evlenme ve Ölüm, Yayıncı Yayınları, s. 87, İz-
mit 2004. 
2 Nagihan Çetin, Türk Kültüründe Işık Kültü, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, s. 37, Sakarya 2011. 
3 Yaşar Kalafat, Balkanlar’dan Uluğ Türkistan’a Türk Halk İnançları-II, Berikan Yayınları, s. 
31, Ankara 2006. 
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12 Hayvanlı Türk Takvimi; Sıçan, Öküz, Kalfan/Kaplan, Davşan/Tav-
şan, Balık, İlan/Yılan, At, Koyun, Meymun/Maymun, Tavuk, İt/Köpek, 
Donguz/Domuz’dan meydana gelmiştir. Kars’ın Kurmança konuşan Sö-
ğütlü köyünde 12 hayvanlı Takvim; Tavşan, Fare, Ejderha, Yılan, At, Ka-
ra koyun, Koç, Köpek, Balık, Tosbağa/Kaplumbağa, Tilki, Domuz’dan 
oluşmuştur.4 At, tarihte ve günümüzde Türklerin takvimlerinde hep ol-
muştur. Tatar Türklerinde At Yılında çok savaş olacağı, geçimin zorlaşa-
cağı, çocukların sert tabiatlı olacakları, yaşlılardan çok ölüm olacağı 
inancı vardır. 

Doğu Anadolu’da doğum esnasında zorluk çeken anne adaylarının 
evinin ön tarafında, eşiğin dışında erkek at kişnetilir. Bu uygulama ve 
inanç Kaşkayi Türklerinde de vardır. Böylece hamile kadının doğumunu 
güçleştiren ruhun tesirinden annenin kurtulacağına inanılır.5 Yine Ela-
zığ ve Ağrı çevresinde al karısının çelik, mavi boncuk ve erkek attan kor-
kup kaçtığına inanılmaktadır.6 Ağrı’da kırk basan çocuklar tedavi için 
yol ağzına götürülüp bir atlının geçmesi beklenir ve ilk geçen atlıdan te-
davi yöntemi için öğüt alınır.7 Burada halk arasındaki annenin hamilelik 
döneminde güçsüz ve savunmasız olduğu, kötü güçlerin tesirinde kalabi-
leceğine bu yüzden de annenin korunması gerektiğine dair inanış kendini 
göstermektedir. Bu koruma işinde erkek atın seçilmesi dikkate değerdir. 

Karaçay Türklerinde doğum esnasında eve misafir gelir ise atının diz-
ginine havlu veya eşarp bağlarlar. Onu görünce gelen misafir evde bir 
çocuğun dünyaya geldiğini anlar. Bunun üzerine misafir ev sahibine, 
“atlı mı yaya mı diye” sorar. Bu söyleşi de atlı erkek bebeği, yaya ise kız 
bebeği tanımlamaktadır. Ev sahibi atlı derse misafir bebeye bir tay hedi-
ye eder, yaya der ise hediye bir dana olur.8 Alanya yöresinde doğan çocu-
ğun erkek olduğunu anlatmak için “toplu tüfekli geldi” denir.9 Özbek 
Türkleri sözlü kültüründe de at erkek evlat veya çok evlat benzetmesi 
yapılır. “Yalnız atın tozu çıkmaz, tozu çıksa sesi çıkmaz”10 denir. 

Atın koruyucu olduğuna dair tek inanış bu değildir. Türk dünyasının 
genelinde at nalının nazar boncuğu olarak kullanıldığı bilinmektedir ki, 
Toroslarda çocukların omuzları için yapılmış nazarlıkların arasına at na-
                                                           
4 Hayri Başbuğ, Aşiretlerimizde At Kültürü, s. 82-85, İstanbul 1986. 
5 Yaşar Kalafat, Doğu Anadolu’da Eski Türk İnançları, s. 258-270, Ankara 2010. 
6 Yaşar Kalafat, “Orta Toroslardaki Halk İnançlarında At”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergi-
si, Sayı: 135, s. 24-31, Mart 1998. 
7 Yaşar Kalafat, “Orta Toroslardaki Türk Halk İnançlarında At”, Türk Dünyası Tarih Kültür 
Dergisi, Sayı: 135, s. 24-30, Mart 1998. 
8 Ufuk Tavkul, Kafkasya Dağlarında Hayat ve Kültür, Karaçay Malkar Türklerinde Sosyo- 
Ekonomik Yapı ve Değişim Üzerinde Bir İnceleme, İstanbul 1993. 
9 Yaşar Kalafat, “Orta Toroslardaki Halk İnançlarında At”, Türk Dünyası Tarih ve Kültür Der-
gisi, Sayı: 135, s. 24-31, Mart 1998. 
10 Yaşar Kalafat, Avrasya Halk Sufizmi -I- (Kırgızistan Özbekistan Türkmenistan), Ankara 
1997. 
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lı konduğu da tespit edilmiştir. Elazığ yöresinde binaların temeli atılır-
ken temele konulanlar arasında at nalı da vardır. At nalının koruyuculu-
ğuna dair inanış günümüzde de devam etmektedir. Seramik ürünleriyle 
ünlü Kütahya’da dekoratif amaçlı olarak seramikten at nalları yapılıp, 
satışa sunulmaktadır. Bu tespiti başka örneklerle doğrulama da zor de-
ğildir. Anadolu’nun bazı kesimlerinde at kılının nazara karşı koruyucu 
olduğuna inanılır. Atın kafa kemiğinin ambar ve ahırlarda kapı başlarına 
çakılarak, sırığa geçirilip bacalara dikilerek, bazı hallerde de bostanların 
çitine bağlanarak nazara karşı koruyu olduğuna inanılır. 

Kuzey Doğu Anadolu sözlü kültüründe “Bir atın nefesi yedi komşuya 
şifadır” şeklinde bir özlü söz vardır. Adeta ulu kişinin nefesinde olduğu 
gibi atın da nefesinde hikmet aranmıştır. Makedonya Türkmenlerinde 
güçlü kuvvetli, canlı anlamında gençler için “at gibi delikanlı maşallah” 
denir. Toros Türkmenlerinde “gelinin başına atın dişine bak” sözü vardır. 
Buradan hareketle baş bağlama şekli ve dişten hareketle gelin gurbet yo-
lu veya bebek mi bekliyor ve at kaç yaşındadır, anlaşılır. 

“Karaçay Türklerinde de nazara inanılır ve nazarın daha ziyade sa-

vunmasız olan bebekler üzerinde etkili olacağı düşünülür. Bebeğin 

nazardan korunması için atın kuyruğuna ‘Ören’ (kızıl bez) bağlanır. 

Nazara karşı iyi geldiğine inanılan kızılcık ağacından kesilen uzunca 

dal atın veya sığırın kuyruğuna asılır.”11 

Toroslarda atın sağ alt karın boşluğundan sola geçilerek ve bu uygu-
lama üç defa tekrarlanarak bazı musibetlerden, illetlerden kurtulduğuna 
inanılır. Bu uygulama atın altından geçmek delikli taşın deliğinden veya 
kaynananın kolunun altından gelinin geçirilmesi gibi bir uygulamadır. 
Adeta kara iyelerin etkinlik alanından çıkılmış olunur. Ayrıca Anadolu 
kırsalında at izinde kurt izinde olduğu gibi hikmet aranır. 

Batı Anadolu’nun bazı kesimlerinde, Haymana’da, Posof’ta Yağmur 
Duası için halk At’ın kafa kemiğine ilgili sureleri okuyarak onu suya 
atarlar. Yağmur fazla yağması halinde ise bu kafa kemiği sudan çıkarı-
lır.12 

Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde, Toroslarda yağmur duasına 
çoluk çocuk çıkılıp Allah’a yakarırlarken koyunlar kuzularından bu ara-
da kısraklar da taylarından ayrı tutularak adeta meleştirirler. Böyle yağ-
mur dileği mesajının daha çabuk kabul göreceğine inanılır. 

Türk kültüründe geç yürüyen çocuklar için “ayak açma” adı altında 
birtakım pratikler yapıldığı bilinmektedir. At, bu pratiklerde de kendisine 
yer bulmuştur. “Üsküdar’daki Karacaahmet Mezarlığı’ndaki at mezarına 
                                                           
11 Ufuk Tavkul, Kafkasya Dağlarında Hayat ve Kültür, Karaçay Malkar Türklerinde Sosyo- 
Ekonomik Yapı ve Değişim Üzerinde Bir İnceleme, İstanbul 1993. 
12 Yaşar Kalafat-Şevket Kaan Gündoğdu, “Türk Halk Kültüründe ‘Dabak Satma’ İnanç ve 
Uygulaması”, www.yasarkalafat.info 

190



YAŞAR KALAFAT-NAGİHAT ÇETİN / TÜRK KÜLTÜR COĞRAFYASINDA ATLA İLGİLİ İNANIŞLAR 5 

yürümeyen çocuklar getirilir, gezdirilir, yere yem serpilirmiş ve çocuk daha 
sonra yürüdüğü zaman buraya gelinerek kurban kesilirmiş.”13 

Türk kültürü içerisinde doğum dönemindeki uygulamalarda atın öne-
mine dair inanışa bağlı olarak yapılan bir diğer uygulama da çocukla il-
gili özel günlerde atın hediye, yemek ve binek olarak ön plana çıkması 
olmuştur. 

Kırgız Türklerinde çocuğa ilk ata biniş merasimi düzenlenir. Bunun 
için çocuk yürümeye başladıktan kısa bir süre sonra ona ağaç dalından 
mutlaka bir at yapılır ve çocuk o ata bindirilir.14 Karaçay Türklerinin es-
ki adetlerine göre çocuğa ismi veren kimsenin, çocuğa bir at armağan et-
mesi gerekirdi. Bu konuda “At atagan at beredi” (isim koyan at verir) tar-
zında bir atasözü vardır.15 Bu uygulama çocuk için önemli olan adı vere-
nin çocuğun hayatında pek çok alanda kullanacağı atı da vermesi gerek-
tiğine dair bir inanışın tezahürüdür. “Kırgız Türklerinde ilk ata biniş tö-
renlerinde, çocuk ata binmiş vaziyette, toplanan köy halkı ve misafirleri-
nin önünden geçerek onları selamlar. Bu uygulama çocuğun ileride iyi bir 
lider ve yönetici olacağının göstergesi olarak algılanır.”16 Yine Kırgız Türk-
lerinde çocuk sünnet olurken köy halkı bu olaya şahitlik etsin diye toya 
davet edilir ve ikram olarak at ve davar kesilir. Buna karşın davetliler de 
ineğin yanında hediye olarak at getirirler. Kırgızlarda bebeğin kırkı dolup 
ilk saçı, karın saçı kesilince yapılan saç toyu’nda saç en itibarlı kimseye 
kestirilir ve saçı kesen çocuğa at hediye eder. “Özbek Türklerinde sünnet 
düğünlerinde ‘Ulak’ adı verilen at yarışlarının yapılması adettendir.”17 

Atkuyruğunun özel hallerde bağlanmış oluşu bize göre bir adanmışlık 
olayıdır. Yaşamayan çocuğun türbeye götürülüp yedi veya dokuz yıl saçı-
nın belirli bir kısmının tıraş edilmemesi veya yaslı kadının saçını kesme-
si, yonması ile bağlantılı olmadır. 

Kazak Türklerinde yas alameti olarak ölen kimsenin yakınlarının saç-
ları kesilirdi.18 Ayrıca var ise atı atının da kuyruğu kesilirdi. Yas da saç 
yonmak, sine dövmek, yüz yırtmak, başa toprak atmak Aras vadisi Türk 
kültür coğrafyasında giderek azalmış olsa da çok rastlanan uygulama-
lardır.19 
                                                           
13 Nail Uçar, “Ak ve Kara Günlerimizde At”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, s. 24-26, Ka-
sım 1988. 
14 Yaşar Kalafat, Manas’ın 1000. Yılında Uluğ Türkistan Notları (Özbekistan-Türkmenistan-
Kırgızistan), Ecdat Yayınları, Ankara 1995. 
15 Ufuk Tavkul, Kafkasya Dağlarında Hayat ve Kültür, Karaçay Malkar Türklerinde Sosyo- 
Ekonomik Yapı ve Değişim Üzerinde Bir İnceleme, İstanbul 1993. 
16 Yaşar Kalafat, Avrasya Halk Sufizmi -I- (Kırgızistan-Özbekistan-Türkmenistan), Ankara 1997. 
17 Malik Muratoğlu-Yaşar Kalafat-Cevdet Türkeroğlu, Özbekistan-Anadolu Karşılaştırmalı 
Türk Halk İnançları, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul 1996. 
18 Yaşar Kalafat, “Orta Toroslardaki Halk İnançlarında At”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergi-
si, Sayı: 135, s. 24-31, Mart 1998. 
19 Yaşar Kalafat, “Balkan Türklerinde Örneklemelerle Halk İnançlarında Saç”, Baltam, Türk-
lük Bilgisi, s. 208-212, Mart 2005. 
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Kırgız Türklerinde at sürülerini nazar ve benzeri kara iyelerden koru-
yacaklarına inandıkları özel atlar beslenir. Bu atlara onlar iki yaşına ge-
linceye kadar onlara binilmez ve dizgin vurulmaz. Bu atlara Üyür denir. 
Bu maksatla 20-30 tay hazırlanır. Bunları yönetecek özel eğitim verilmiş 
taylara Üyür Başı denir. 

Anadolu ve Azerbaycan Türk kültür coğrafyasında hatta batı Türklü-
ğünün Irak, Suriye kesimlerinde atlara musallat olduğu bilinen bir kara 
iye vardır. Doğu Anadolu’da çoğunlukla bu iye “At Binen Cin” olarak bili-
nir. Ağrı’da Süreli olarak tanınır. Başka yerel isimleri de vardır. Bu iye ile 
ilgili inançlar Anadolu Türklerinde içerik bakımından aynıdır. Ahır, ağıl 
ve haralarda daha ziyade bağlı bulunan atları binerek rahatsız eder, ka-
palı yerlerde binip terletir, onların yelelerini örer, yelelerine düğün atar. 
Bu kara iyenin yakalanması için atların sırtına zift türü yapışkan sürü-
lür.20 

Eski Türk inanç sisteminde koyun ve at sürüleri ile bunların çobanla-
rının da koruyucu iyeleri vardı. Volga Türkleri arasında bu iye “Azar 
Öyesi” olarak biliniyordu.21 

Tatar Türklerinde sahibi ölen at, cenaze cemaati ile birlikte mezara 
indirildiğinde, atın gözü yaşlı ise, sahibinin cennete gideceğine inanılırdı. 
Hızlı gitmekte olan at aniden durur ise, o yolda sihir büğü olduğuna ina-
nılır. Atın rahatlatılması için saman ateşinden tütsü yapılırdı. Böylece at-
ları rahatsız edebilecek şeytanların/kara iyelerin kaçabileceklerine inanı-
lırdı.22 Bu kültürde çifte atan atın bulunduğu çiftlikte nazar olduğu 
inancı da vardır. İzmir’in Bayındır ilçesinde atın sağ ön ayağının büyü 
yapmada kullanıldığına inanılır. Osmanlı Padişahları atlarına kasideler 
yazdırmaları, onlar için özel mezarlar yaptırmaları, ölümlerinde cenaze 
töreni düzenletmeleri23 atın mistik muhtevasından kaynaklanıyordu. 

Eyüp Nebi’nin Viranşehir’deki mezarının yerinin bulunmasında IV. 
Murat’ın Revan Seferi’nde bir rüya görmesi ve atının serbest bırakılması 
üzerine atın durduğu yerde yatmakta olduğunun görüldüğüne inanılır. 

Halk tasavvufunda at nefs olarak geçmektedir. Gültekin’in yalın bir 
devlet adamı olmadan öteye Tanrı adına bir görev üstlenen uyarıcılık gö-
revi de bulunduğu ifade edilmektedir. Miraca atla çıkan ulu kişi nefsini 
binmiş onu yenmiş olmaktadır. Gültekin’in abidesinde savaşa giderken 
sekiz defa “ak at”a, üç defa “boz at”a, iki defa “konur at”a ve bir defa da 
                                                           
20 Yaşar Kalafat, “Orta Toroslardaki Halk İnançlarında At”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergi-
si, Sayı: 135, s. 24-31, Mart 1998. 
21 Yaşar Kalafat, “Orta Toroslardaki Halk İnançlarında At”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergi-
si, Sayı: 135, s. 24-31, Mart 1998. 
22 Nail Uçar, “Ak ve Kara Günümüzde At”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, s. 24-26, Ka-
sım 1988. 
23 Nail Uçar, “Ak ve Kara Günümüzde At”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, s. 24-26, Ka-
sım 1988. 
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“keher at”a binmiştir. Gültekin’in seferleri, amaçları ve savaşları ile atla-
rın don renklerinin ilgisi olduğu tahmin edilmektedir.24 

At, etrafında bir hayli inanç geliştirilmiş bir hayvandır. Atın nalı, nalı-
nın izi, yelesi, kılı, kuyruğu, üzengisi bizzat kendisi, rüyaya girişi ile ilgili 
inançlar vardır. Dokuz Oğuzlar atlarını takdis ederlerdi... 

Kut at bağlantılı inançların başka örnekleri de vardır. Şamanın Gök-
yüzüne çıkarken ruhundan yararlandığı hayvanların arasında at da var-
dır. İnanç sisteminde yol iyesi ile Boz Atlı Hızır arasında ilişkilendirmeler 
yapılmıştır. Irk Bitiğ adlı fal kitabına göre Kara Yol İyesi geceden tan 
vaktine kadar tam süremeyen kimseye kut vermiyordu.25 

Atla ilgili doğum dönemindeki inanışlar göstermektedir ki en başta at, 
koruyucu güce sahip olduğuna inanılan bir hayvan olarak kültür içeri-
sinde bir kod olarak mühim bir yere sahip olmuş ve doğumla ilgili pra-
tiklerde geniş bir coğrafyada yer edinmiştir. Bunun yanında atın geç yü-
rüyen çocukların yürümesine yardımcı olduğu şeklindeki bir inanış da 
atın koruyuculuğu yanında yardımcı bir güce de sahip olduğunu göster-
mektedir. Çocukla ilgili özel günlerde atın hediye edilmesi ve misafirlere 
at etinin ikram edilmesi de atın maddi bir zenginlik olarak görüldüğünü 
göstermektedir. 

Eski Türklerde belirli merasimlerde, mesela savaş anlarından evvel 
atların kuyrukları kesilir veya bağlanır, örülürdü. Bu adeta değişmez bir 
yas geleneği idi.26 

Doğum evresindeki inanışlar ve pratikler doğum öncesinden başladığı 
gibi evlenme döneminde de bu inanış ve pratikler evlilik öncesinden baş-
lamaktadır. “Erzurum’da kısmetinin açılmasını isteyen kız oklavayı at ye-
rine kullanarak ona biner ve minareye çıkar, bunun benzeri bir uygulama 
Muş’ta da vardır.”27 Burada ata binerek yukarılara ki minare gibi manevi 
bir yere çıkmanın kısmet açacağına dair inanış hâkimdir ki Gök Tanrı 
inanç sisteminde şamanın davulunu at gibi düşünüp ona binerek göğe 
çıkması ve bazı pratikler gerçekleştirmesi de ata binerek yapılan pratik-
lerin temelinde yer almaktadır. 

“Karaçay-Malkar Türklerinde kız tarafına söz kesilmeye gidildiğinde, 
kızın babasına ve süt annesine birer at hediye edilir. Kızın babası kendisi-
ne hediye edilen ata binmez ve bu atı kızın dayısına hediye eder.”28 Türk-
                                                           
24 Yaşar Kalafat, Altaylar’dan Anadolu’ya Kamizm Şamanizm, Yeditepe Yayınları, İstanbul 
2004. 
25 Yaşar Kalafat, “Orta Toroslardaki Halk İnançlarında At”, Türk Dünyası Tarih ve Kültür 
Dergisi, Sayı: 135, s. 24-31, Mart 1998. 
26 Hayri Başbuğ, Aşiretlerimizde At Kültürü, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul, 
1986. 
27 Yaşar Kalafat, Doğu Anadolu’da Eski Türk İnançları, Ankara 2010. 
28 Ufuk Tavkul, Kafkasya Dağlarında Hayat ve Kültür, Karaçay Malkar Türklerinde Sosyo- 
Ekonomik Yapı ve Değişim Üzerinde Bir İnceleme, İstanbul 1993. 
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lerde “Süt Hakkı” kutsal bir hak olarak bilinir. Helâlaşmada bu hakkın 
özel bir yeri vardır.29 

At etinin kanser ve sütünden yapılmış olan kımızın verem ve benzeri 
hastalıkların tedavisinde yararlı olduğuna inanılır.30 At etinin yenilmesi 
ve sütünden kımız yapılması Anadolu Türklüğünde Selçuklular ve Eyyu-
biler dönemlerinde de uygulama alanı bulmuştur. Eyyubiler döneminde 
hanedan çocuklarının sünnet merasimlerinde, evlilik toylarında yüzlerce 
at kesiliyordu.31 

Evlilik döneminde gelin atı ve bu at etrafında gelişen pratikler önemli-
dir. Bayır-Bucak Türkmenlerinde gelin almaya gidilirken, gelin atının ba-
şına mendil bağlanır. Bu mendili ata binen sağdıç alır. Fazla bir süsleme 
yapılmaz. At sağdıca teslim edilir. Gelin atına başka kimse yaklaştırıl-
maz. Atın sırtına konulan eğerin üzengisinden okunmuş, üflenmiş bir ip 
geçirilir. Bazen de bir silah ya da başka bir şey geçirilir. Böylece gelinin 
bağlanması sağlanır. Yoksa zifafta başarılı olamaz, evlenemez. Gelinin 
ata bindirilirken çok dikkatli olunması gerekir. Gelin sağ ayağını üzengi-
ye koyarken sağdıç ayağını üzengiden çekmiş olmalıdır. Gelin attan inin-
ce de aynı hususlara dikkat edilir. Gelin attan iner inmez sağdıç atı he-
men oradan uzaklaştırır. Aksi halde fırsat bulan gençler damadı hırpa-
larlar.32 

“Beydilli Türkmenleri ve Baraklarda, gelin ata binince onun önüne 

yastık verilir. Atın terkine de bir oğlan çocuğu alınır. Atın başını bir 

adam çekerken, atın kuyruğunu da bir adam tutar. Bu şekilde ‘ala-

hey’, ‘zılgıt’ ve ‘yah yah’ sesleriyle köyün etrafında at ile dönülür. 

Yakın bir akraba evinde misafir olunur ve gelinin önünden alınan 

yastık güveyin başına vurulur. Güveyi yastığı getirene hediye verir.”33 

Köyün etrafında, mezarlığın etrafında ve toy evinin etrafında dönmek 
türünden uygulamalar sık olmasa da batı Türklüğü halk inanmalarında 
rastlanılmaktadır. Erzurum’dan yapılmış bir tespitte büyük bir yangının 
önü ilgili dua okunarak etrafında koşarak dönülmesi ile önlenildiğine 
inanılır. 

Eski Türklerde Kağanın tahta çıkması merasimde kağan da cezbeye 
girer o da atı ile çadırın etrafında dokuz kez dönerdi.34 
                                                           
29 Yaşar Kalafat, “Türk Halk İnançlarında Yahyalı Örnekleri İle Süt”, I. Uluslararası Yahyalı 
Sempozyumu (19-21 Eylül 2012), Yahyalı. 
30 Yaşar Kalafat, “Orta Toroslardaki Halk İnançlarında At”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergi-
si, Sayı: 135, s. 24-31, Mart 1998. 
31 Yaşar Kalafat, “Orta Toroslardaki Halk İnançlarında At”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergi-
si, Sayı: 135, s. 24-31, Mart 1998. 
32 Yaşar Kalafat, Doğu Anadolu’da Eski Türk İnançları, Ankara 2010. 
33 A. Şahin, Güneydoğu Anadolu’da Beydili Türkmenleri ve Baraklar, Ankara 1962. 
34 Yaşar Kalafat, “Orta Toroslardaki Halk İnançlarında At”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergi-
si, Sayı: 135, s. 24-31, Mart 1998. 
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Başına dönmek, başına döndürmek, etrafında dönmek, dönerek dua 
etmek veya yas çığlıkları atmak Türklerde Gök Türkler döneminden beri 
varlığı bilinen uygulamalardır. Bu uygulamalar halen Doğu Anadolu ve 
Azerbaycan Türk kültür coğrafyasında yaşamaktadır ve sözlü kültürün 
çeşitli türlerine de yansımıştır.35 

“Özbek Türklerinde gelini attan dayısı indirir, bazen bu işi damat ya-
par. Evin önünde ateş yakılır ve etrafında üç defa dönülür.”36 

Avşar Türklerinde gelin ata bindirilirken silahlar sıkılır, zılgıtlar çeki-
lip salâvat getirilir. Gelin attan iner, eşikten içeri girmeden kapıya ha-
mur yapıştırır.37 

Makedonya Türklerinde de hocanın okuduğu duaların eşliğinde gelini 
attan damadın babası indirir. Yeni gelinin ayağının bereketli olması için 
sofra bezine bastırılır. Başı renk renk takkeler ve yüzü tülbentlerle örtü-
lü gelinin başına bir at yuları takılır. Böylece gelinin kocasının evinde 
kumanda altına gireceğine inanılır.38 

Anadolu Türk kültür coğrafyasında at yuları ile satılmaz. Böylece atın 
kendisi ile birlikte bereketinin gitmemesi amaçlanır. Bazı uygulamalarda 
da huysuz atların sembolik satışları yapılırken yular keza rol alır.39 

At evlenme döneminde pek çok Türk topluluğunda kısmet açmaktan, 
gelinin korunmasına, kocasına bağlı olmasına varıncaya kadar pek çok 
inanışta etkin olarak bulunmaktadır. 

Ölüm döneminde ise atla ilgili inanışlar hem ölüm öncesindeki, hem 
cenaze merasimlerindeki uygulamalarda hem de daha sonraki anma tö-
renlerindeki pratiklerde kendisine yer bulmuştur. 

Artvin’de ahırdaki hayvanlar acı acı bağırıyor ve at kişniyorsa, o ev-
den bir ölü çıkacağına inanılır ki bu inanış atın ölüm haberini verdiği 
şeklindeki bir kabulün sonucudur.40 Halk inanmalarında bazı hayvanla-
rın bir kısım kara iyeleri görebildiğine dair inançlar vardır. 

Eski Türklerde birisi ölünce yakınları ona sığır, koyun ve at kurban 
ederlerdi. Günümüzde de ölen kişinin ardından kurbanlar kesilmesi adet 
olarak devam etmektedir. Türkiye’de ve pek çok yerde atın kesilmemesi 
İslam dininin Türk kültürüne tesiri sebebiyledir. 
                                                           
35 Yaşar Kalafat, “Diyarbakır ve Çevresi Örnekleri İle Halk İnançlarında Tavaf/Dönme”, Os-
manlı’dan Cumhuriyete Diyarbakır, editörler: Bahaeddin Yıldız-Kerstin Tomenendal, T.C. Di-
yarbakır Valiliği, s. 453-463, Ankara 2008. 
36 Yaşar Kalafat-Malik Muratoğlu-Cevdet Türkeroğlu, Özbekistan-Anadolu Karşılaştırmalı 
Türk Halk İnançları, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul 1996. 
37 Yaşar Kalafat-Şevket Kaan Gündoğdu, “Türk Halk Kültüründe ‘Dabak Satma’ İnanç ve 
Uygulaması”, www.yasarkalafat.info 
38 Yaşar Kalafat, Makedonya Türkleri (Türkmenler, Torbeşler/Türkbaşlar, Çenkeriler ve Yö-
rükler) Arasında Yaşayan Türk İnançları, İstanbul 1994. 
39 Yaşar Kalafat-Şevket Kaan Gündoğdu, “Türk Halk Kültüründe ‘Dabak Satma’ İnanç ve 
Uygulaması”, www.yasarkalafat.info 
40 Yaşar Kalafat, Doğu Anadolu’da Eski Türk İnançları, Ankara 2010. 
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Eski Türklerin gömü geleneğinde mezara konulan kıymetli eşyalar 
arasında at koşum takımları da vardı. Bu fiziki ölümden sonra hayatın 
bitmediği, ruhun varlığını sürdürdüğü öteki âlemde silahları gibi bineği-
nin de gerekli olduğu inancın bir sonucu idi. Ayrıca kişi kıymetli eşyası-
nın sahiplenilmesini istememiş olabilir. 

Türk yuğ töreninde ailenin baba tarafından akrabaları ölünün ruhu 
için at kurban ederler. Hun, Kök-Türk ve Uygur Türklerinin tarihlerine 
bakıldığında kurban sunaklarından at kemiklerinin çıkması atın kurban 
edildiğini göstermektedir ki hükümdarların ölünce atlarıyla birlikte gö-
müldükleri de günümüzde genel bir bilgi olarak bilinmektedir. Batı Hun 
İmparatoru Atilla’nın mezarındaki ganimetler arasında kıymetli taşlarla 
süslü at takımlarının bulunduğu da malumumuzdur. 

Kurban ve adak için seçilen hayvanlara Türkistan’da “İduk” denili-
yordu. İduk hayvanların yünleri kırkılmaz. Iduk atlar korumalı bir şekil-
de tabiata bırakılır onlar binit veya başka işlerde kullanılmazlar. Kırgız 
Türklerinde geçmişte yeni yapılan Bozüy (Boz ev) için kesilen atın başı 
çadırın tepesindeki gökyüzüne bakan Tündük denilen yerden dışarıya 
atılırdı. Böylece ocağın sürekli tüteceğine inanılırdı. Tündükten dışarı 
atılan ıduk hayvan kellesinin tekrar içeriğe düşmesi uğursuzluk olarak 
kabul edilirdi.41 

Uygur, Göktürk ve Hun Türklerinde baba tarafından kimselerin 
ölümlerinde onların ruhu için at kurban kesilirdi. Tabgac Türklerinde 
İlkbahar ve Sonbahar’da ata ruhlarına kurban sunuluyordu. Bu kur-
banların ölümlerin sene-i devriyesinde de kesildiği bilinmektedir. Yapılan 
araştırmalarda kurban sunaklarında at kemikleri bulunmaktadır. 

Beydilli ve Barak Türkmenlerinde düşmanlık sonucu öldürülen kimse 
defnedildikten sonra, onun silahı, atı ve elbiseleri getirilir. Elbiseleri in-
san iskeleti gibi yapılmış ağaca giydirilir, silah atın eğerine asılır. Elbise 
giydirilen ağaç ata bindirilir ve bu atlı yapma süvari mezarın başına geti-
rilip ağıtlar yakılır.42 

Kazak Türklerinde yas alameti olarak ölen kimsenin yakınlarının saç-
ları kesilir. Ayrıca ölenin atı varsa onun da kuyruğu kesilir. Eski Türk-
lerde belli merasimlerde, mesela savaş anlarında atların kuyrukları bağ-
lanır veya örülürdü. Alparslan’ın Malazgirt, Selahattin Eyyubi’nin Haçlı 
seferlerinde atlarının kuyrukları bağlanmıştır.43 

Saç Türklerde herhangi kıl olmaktan farklı anlam taşır. Doğumdan 
evvel oluşan ve bebekle birlikte gelen “karın saçı”, ilk saç tıraşında yapı-
lan “Saç toyu”, saçların taranma şekli ile sahibinin medeni haline dair 
                                                           
41 Yaşar Kalafat, “Orta Toroslardaki Halk İnançlarında At”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergi-
si, Sayı: 135, s. 24-31, Mart 1998. 
42 A. Şahin, Güneydoğu Anadolu’da Beydilli Türkmenleri ve Baraklar, Ankara 1962. 
43 Hasan Ülker-Yaşar Kalafat, “Karaçay ve Anadolu Türklerinde Karşılaştırmalı Halk İnanç-
ları”, Avrasya Dosyası, C. 3, S. 3, s. 189-213, Sonbahar 1996. 
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verilen mesaj, dökülen tarak artığı saçların saklanılması, saç kılından 
hareketle büyü yapılması ve benzeri inanç ve uygulamalar saç etrafında 
bir inanç yumağı oluşturmuştur.44 

At; çeşitli uygulama biçimleri olmakla beraber at binicinin cenazesin-
de önde veya arkada götürülür, aşiretlerimizde ölen genç ise atının boy-
nuna göz alıcı renklerle ve bilhassa al şal bağlanır. Eğerine kılıcı ile han-
çeri asılır, ölen yaşlı ise atı kara “Yas bezi” ile örtülür. Ölenin bindiği 
atın kuyruğunu kesmek veya bağlamak Göktürk döneminden beri süre-
gelen bir gelenektir.45 

Atilla’nın yug merasiminde yugcular atları ile Atilla’nın cenazesi etra-
fında dönmüşlerdi. Kazak ve Kırgız Türkleri bu âlemden göçmüş ruhla-
rın takibinden kurtulmak için, onu şaşırtmaya çalışırlar ve bunu yapar-
ken de cenazeyi görür görmez hemen atlarına binip koştururlar, süratle 
geri dönüş hareketleri yapar, ruhun takibinden kurtulmaya çalışırlardı. 
Anadolu’nun bazı kesimlerinde cenazeden dönen cemaat evlerine döner-
lerken gidiş yolunu takip etmezler. Definden sonra da doğrudan doğruya 
kendi evlerine gitmezler, bir süre sokaklarda dolaşırlar. Aynı amaçla bazı 
yörelerde cenaze evin kapısından değil, penceresinden çıkarılır. 

Kars’ın Karapapah Türklerinde defnedilmeğe götürülen mevtanın atı 
var ise bu at da süslenir, mevtanın giysileri atın üzerine bağlanır, atın 
heybesi atın boynuna asılır ve bu haldeki at cenaze alayının önünde me-
zarlığa kadar giderdi. 

“Ters” Türklerin halk inanmalarında bir kod oluşturmuştur. Adeta gi-
dişatın yön değiştirmesi için gayp âlemine mesaj vermek gibi bir özelliği 
vardır.46 

Beydilli ve Barak Türkmenlerinde düşmanlık sonucu öldürülen kimse 
defnedildikten sonra onun silahı, atı ve giysileri getirilir. Elbiseleri insan 
iskeleti gibi yapılmış bir ağaca giydirilir. Silahı atının eyerine asılır. İnsa-
na benzetilerek giydirilen ağaç ata bindirilir. Bu at ve süvarisi ölen şah-
sın mezarının başına getirilip orada ağıtlar yakılır.47 

IV. Murat ölünce onun cenaze merasiminde üç atının da tersine eğer-
lenerek tabutunun önünde gittiğini Naima anlatmaktadır.48 

At, çeşitli uygulama biçimleri olmakla beraber at binicinin cenazesin-
de önde veya arkada götürülür, aşiretlerimizde ölen genç ise atının boy-
                                                           
44 Yaşar Kalafat, “Balkan Türklerinde Örneklemelerle Halk İnançlarında Saç”, BAL-TAM 
Türklük Bilgisi, s. 208-212, Mart 2005. 
45 Hayri Başbuğ, Aşiretlerimizde At Kültürü, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul 
1986. 
46 Yaşar Kalafat, “Türklerin Dini Tarihi Türk Halk İnançlarında (Ters Motifi)”, Prof. Dr. Ab-
durrahman Çaycı’ya Armağan, sh. 297-307, Ankara 1995; Türk Dünyası Tarih Dergisi, Sayı: 
123, s. 15-19, Mart 1997. 
47 A. Şahin, Güneydoğu Anadolu’da Beydilli Türkmenleri ve Baraklar, Ankara 1962. 
48 Nail Uçar, “Ak ve Kara Günlerde At”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, s. 24-26, Kasım 
1988. 
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nuna göz alıcı renklerle ve bilhassa al şal bağlanır. Eğerine kılıcı ile han-
çeri asılır, ölen yaşlı ise atı kara “Yas bezi” ile örtülür. Ölünün bindiği 
atın kuyruğunu kesmek veya bağlamak Göktürk döneminden beri süre-
gelen bir gelenektir.49 

Nilüfer Yıldırım tezinde; 

“Beltır Türklerinde ölen kişinin atı eyerlenir, eşyaları atın üzerine 

bağlanır, atın kakülü/yelesi ve kuyruğu örülerek, at öldürülerek me-

zarın üzerine bırakılır, Şamanizm de en önemli kurban attır. Şaman-

lar simgesel gök yolculuğunda atı kullanırlar. At ölen kimseyi diğer 

dünyaya taşıyan hayvan olarak bilinir. Bu itibarla “ruh göçürücü” 

olarak bilinir. Buryat Şamanlarının törenlerinde kendinden geçen Şa-

man, At Başlı değnek kullanır. Şaman törenlerinde at bulunmadığı 

zamanlar, Ak at kılları yakılarak veya Ak kısrak postu üzerinde otu-

rularak simgesel olarak atın varlığı hissedilir. At sırtında yapılan yol-

culukla şamanın “Mistik Ölümü” dile getirilir. “Ya da Taşı; İnek, Do-

muz veya atın midesinde düşünülmüştür.”50 

demektedir. 
Yakut Türklerinde Atın güneş âleminden geldiği; Şamanist Türkler 

ve Moğollarda ise atın Gök Yüzünden indiğine inanılır. Şamanların tö-
ren esnasında bindikleri atlara “puro” yahut “argamak” denilirdi. Yer 
unsuru ile ilgili olan atın kara renkli olanı ölümü, diğer dünyayı çağrış-
tırır. Buryat Şamanları Zühre Yıldızı’nı atların koruyucusu olarak bilir-
ler. 

Ölü Aşı’nda at kesme inanç ve uygulaması Tengricilik inancından kal-
madır.51 Şamanizm de define müteakip bir at veya koyun kesilir. Kam, 
Erlik Ataya kurban olarak at götürür. Kamlar bazen yüzlerine maske ta-
karlar, yüzlerini boyar, bıyık yerine at kuyruğu takarlar. Kam Erlik Ata’-
ya ayakları sakat hasta bir kurban götürerek O’nu aldatmak ister. Erlik 
Han, gayet şişman, göz kapakları bir karış, yüzü kara ve O’nun bindiği 
at Kara bir beygirdir. Od Ata/Ateş İlahı, insanlara dirlik düzenlik verir, 
en ziyade sevilen ruh olarak bilinir. Kız olarak tasvir edilir. 

“Kırk başlı kız at”, “otuz başlı Od Ata” tabirleri ile takdis olunmuştur. 
Şamanizm de evlenmek için yapılan ayinlerde Ülgen Ata’ya Iduk/Mukad-
des bir at kurban kesilir. Iduk/Idhuk Mahmut Kaşgari’ye göre sahibi ta-
                                                           
49 Hayri Başbuğ, Aşiretlerimizde At Kültürü, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul 
1986. 
50 Nilüfer Yıldırım, Anadolu Masallarında Şamanizm İzleri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans 
Tezi, Elazığ Fırat Üniversitesi, 2004. Zikreden: Deniz Çağlayan, Türk Masallarında Hayvan 
Motifleri, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim 
Dalı Türk Halkbilim (Folklor) Bilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, s. 205, Ankara 
2006. 
51 Yaşar Kalafat, Altaylardan Anadolu’ya Kamizm Şamanizm, Yeditepe Yayınları, İstanbul 
2004. 
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rafından nezredildiği/adandığı için mukaddes addedilen bir hayvandır 
ki, bunun üstüne binilmez, sütü sağılmaz ve yünü kırkılmaz.52 

At, Tanjaan Türklerinin kutsal hayvanıdır. At, hızın, gücün, kahra-
manlığın, vefanın, güzelliğin, iffetin, kızın, sihrin simgesidir. Bu Türkle-
rin tamgaları koç boynuzu şeklindedir. Saha Türklerinde at; çıkışı, kur-
tuluşu, yani doğuyu, küçük kuş güneyi, balık kuzeyi, ayı batıyı simge-
ler.53 Abakan kamlarının dualarında, sarı kutsiyetlerden söz edilirken 
Sarı Kısrağın tüyleri de zikredilir. Sarı rengin Türk kültüründe mitolojik 
bir derinliği vardır.54 

Tatar Türk mitolojisinde Deldel; atların ruhu, insanların yardımcısı ve 
yoldaşı olarak bilinen bir Ak İyedir. Atları koruduğuna inanılır. Meker, 
Tatar Türklerinin mitolojilerinde, kahramanların ve onların atlarının 
ruhları bedenlerinden ayrıldıktan sonra kötü işlevler üstlenen bir kara 
iyedir.55 Anadolu Türk mitolojisinde de atın adeta kutsiyetine inanılır. 
Birçok yerde sahibi ölen atın ağladığına inanılır. Bazı yörelerde at satılın-
ca gemi satılmaz. At türbeleri ve hasta atların götürüldükleri at yatırları 
vardır. Ayrıca atları ahırlarında binerek onlara işkence ettiklerine inanı-
lan kara iyeler anlatılır. 

Dokuz Oğuzlar atlarını takdis ederlerdi... Atkuyruğunun özel haller-
de bağlanmış oluşu bize göre bir adanmışlık olayıdır. Yaşamayan çocu-
ğun türbeye götürülüp 7 veya 9 yıl saçının belirli bir kısmının tıraş 
edilmemesi veya yaslı kadının saçını kesmesi, yonması ile bağlantılı ol-
madır.56 

Hazar Türklerinde mezar taşlarının yekpare bir taştan at eğeri şeklin-
de yapıldığı biliyoruz. Türk kültür coğrafyasının Oğuz kesiminde rüyada 
at görmek murattır. At nalı bu coğrafyada nazar önleyici olarak bilinir. 
Anadolu’nun birçok yerinde bu arada özellikle Doğu Anadolu’da “Hızır 
Haftası”nda “Boz Atlı Hızır” ile ilgili hikâyeler anlatılır.57 

Kaşkayi Türklerinde Koç Katımı gibi “At Katımı” merasimleri yapılır. 
Kısrak aygıra çıkarılınca kısrak bezenir, erkek atın bakıcısına metter de-
nir ve aygırın sahibi kısrağın sahibine hediye alır. Kaşkayiler de loğusa 
kadını Al Avradı kaçırmasın diye kadının bulunduğu çadırın önünde er-
kek at sesi çıkarılır, kişnemez ise kişnesin diye ona bir kısrak gösterilir. 
                                                           
52 Yusuf Ziya Yörükân, Müslümanlıktan Evvel Türk Dinleri: Şamanizm, Notlandıran ve Yayı-
na Hazırlayan: Turhan Yörükân, Ankara 2005. 
53 Yaşar Kalafat, Altaylardan Anadolu’ya Kamizm Şamanizm, Yeditepe Yayınları, s. 75, İs-
tanbul 2004. 
54 Yaşar Kalafat, Türk Halk İnançlarında Renkler, Berikan Yayınları, s. 143-146, Ankara 
2012. 
55 Yaşar Kalafat-İlyas Kamalov, “Tatar Efsaneleri”, Karadeniz Araştırmaları, Yaz 2005. 
56 Yaşar Kalafat, Balkanlar’dan Uluğ Türkistan’a Türk Halk İnançları-II, Berikan Yayınları, s. 
31, Ankara 2006. 
57 Yaşar Kalafat, Balkanlar’dan Uluğ Türkistan’a Türk Halk İnançları-II, Berikan Yayınları, s. 
117, Ankara 2006. 
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Doğumun kolay olması için eşikte aygır kişnetmek Doğu Anadolu Türk 
aşiretlerinde de vardır.58 

Karaçay Türklerinde ölünün ardından onu seven hayvanların da öl-
düğüne inanılır. “Kars’ta sahibinin ölümünden sonra evi terk edip kaybo-
lan ve uzun süre yemekten içmekten kesilen hayvanların hikâyeleri anlatı-
lır.”59 

Karaçay Türklerinde süvari mezarlığın yanından geçerken muhakkak 
atından iner. Sarıkamış’ta yas bildirmek için köye gelen süvari atından 
köye girmeden iner. Şam yöresi Türkmenleri Haccer-ül Esved mevkiin-
den ve buranın mezarlığının önünden atla geçmezler. Saygı ile atların-
dan iner, Fatiha okur, bölgeyi geçip ata öyle tekrar binerler.60 

Batı Türklüğü mezar taşlarında kabartma at motifli mezar taşlarının 
yanı sıra at heykelli mezar taşlarına da sık rastlanır. Hazar Türklerinde 
mezar taşlarının yekpare bir taştan at eğeri şeklinde yapıldığı biliyoruz.61 

Eski Türklerin gömü geleneğinde mezara konulan kıymetli eşyalar 
arasında at koşum takımları da vardı. Bu fiziki ölümden sonra hayatın 
bitmediği ruhun varlığını sürdürdüğü öteki âlemde silahları gibi bineği-
nin de gerekli olduğu inancın bir sonucu idi. Ayrıca kişi kıymetli eşyası-
nın sahiplenilmesini istememiş olabilir. 

Görüldüğü gibi geçiş dönemlerinden ölüm döneminde de atla ilgili 
inanışlar mevcuttur. Atın inanışlar dünyasındaki yeri elbette ki geçiş dö-
nemleri ile sınırlı değildir. 

Sonuç 

At; etrafında bir hayli inanç geliştirilmiş bir hayvandır. Atın nalı, nalı-
nın izi, yelesi, kılı, kuyruğu, üzengisi, bizzat kendisi, rüyaya girişi ile ilgi-
li inançlar vardır. Bunların dışında atla ilgili inanışlar Türk dünyasında 
destanlardan, efsanelere, doğal olarak edebiyatın her dalına sanatın bir 
alanına at çeşitli uygulama biçimleri ile girmiştir. 

Türklerde atın bu özelliğini mitolojik dönemden günümüze kesintisiz 
getirebiliyoruz. At içerikli inançların izini hem Türk kültür coğrafyasının 
çeşitli kesimlerinde ve hem de faklı dönemlerden örnekleyebiliyoruz. 

Kaynaklar 
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58 Yaşar Kalafat, Balkanlar’dan Uluğ Türkistan’a Türk Halk İnançları-II, Berikan Yayınları, s. 
31, Ankara 2006. 
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BULGAR TÜRKÇESİ ÜZERİNE 
ARAŞTIRMA VE İNCELEMELER - 1: 

BULGAR TÜRKLERİNİN 
ONOGUR VE ONOGUNDUR KABİLE ADLARININ 

ETİMOLOJİLERİ 

Dr. Yusuf GEDİKLİ 

Öz 

Bulgar Türklerinin Onogur ve Onogundur kabileleri 463’ten itibaren 

Kuzey ve Güney Kafkasya’da önemli roller oynamışlardır. 

Onogundur kabilesinin adı İslam ve İbrani kaynaklarında Onogundur 

> Vanandur ~ Venendur; Onogundur > Nandur ~ Nender ~ Lender; Ono-

gundur > Valandur ~ Valendur ~ Velendur ~ Vulundur şeklinde akis bul-

muş olup, bunların hepsi Onogundur kabile adından neşet etmiştir. 

Ermeni kaynakları da Onogundurların Ermenistan ve Doğu Anadolu’-

ya iki göç halinde geldiklerini ve yerleştiklerini, Vanand bölge adının Ono-

gundur Bulgarlarından kaldığını yazarlar. 

Makalede ayrıca Ermeni kaynaklarındaki Onogundur kabile adının 

Vğndur ~ Veghentur ~ Vhndur ~ Vehendur ~ Velentur ~ Oğhondor var-

yantları ve yine Onogundur kabile adından çıkan Vanand, Venend, Ve-

ned, Vend yer adları üzerinde durulmuş, bu sözler etraflı surette açıklan-

mıştır. 

Bu meyanda Doğu Roma kaynaklarında geçen Onoguris kale adı da 

izah edilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Bulgar Türkleri, Onogurlar, Onogundurlar, Ono-

guris, Kuzey ve Güney Kafkasya, Vanand, Venend, Vened, Vend yer ad-

ları; Vanandur ~ Venendur, Nandur ~ Nender ~ Lender, Valandur ~ Va-

lendur ~ Velendur ~ Vulundur, Vğndur ~ Veghentur ~ Vhndur ~ Vehendur 

~ Velentur ~ Oğhondor kabile adları ve çeşitlemeleri. 
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Abstract 

Studies on Bulgarian Turkish 1: 

The Etymology of the Names of Onogur and Onogundur Clans 

The Onogur and Onogundur clans of the Bulgarian Turks had an im-

portant role in north and south Caucasia since 463. 

According to the sources of Islam and Hebrew, the name of this clan 

is Onogundur > Vanandur ~ Venendur; Onogundur > Nandur ~ Nender ~ 

Lender; Onogundur > Valandur ~ Valendur ~ Velendur ~ Vulundur and 

all these names come from word “Onogundur” which is a clan name.  

In Armenian sources, it is written that Onogundurs immigrated to Ar-

menia and East Anatolia in two different times and they settled down 

there, and also the name of region (Vanand) comes from Onogundur Bul-

garians. I also analyzed here the name of Onogundur clan and its vari-

ants such as Vgndur ~ Veghentur ~ Vhndur ~ Vehendur ~ Velentur ~ Og-

hondor and names of places came from the same word such as Vanand, 

Venend, Vened, Vend in Armenian sources. Among other things, I explain-

ned the name of castle (Onoguris) which is mentioned in East Roman so-

urces, too. 

Key words: The Bulgarian Turks, Onogurs, Onogundurs, Onoguris, 

North and South Caucasia, Vanand, Venend, Vened, Vend names of pla-

ces; Vanandur-Venendur, Nandur-Nender-Lender, Valandur-Valendur-Ve-

lendur-Vulundur, Vghndur-Veghentur-Vhndur-Vehendur-Velentur-Oghondor 

names of clans and their variants. 

Doğu Avrupa tarihinde büyük rol oynayan Türk kavimlerinden biri de 
Bulgarlardır. Bulgarlar 463’te Doğu Avrupa’ya girmiş, Balkanlara ve Kaf-
kaslara akın etmiş, daha sonra Tuna Bulgar ve İdil Bulgar devletlerini 
kurmuşlardır. Bulgar adına ilkin 482’de Doğu Roma kaynaklarında ras-
lanır. 

Bulgarlar Ogur kabile federasyonuna dahil halklardan biridir. Bulgar-
ların Onogur, Onogundur, Saragur, Kuturgur, Uturgur ve sair kabileleri 
vardır. Makalemizde Onogurlar ve Onogundurlar üzerinde durulacaktır. 

1. Onogur Kabile Adının Kökeni 

Doğu Roma kaynaklarında geçen Bulgar kabilelerinden biri de Ono-
gurlardır. Bu ad Doğu Roma kaynaklarında Onogur-oi (Όνόγουροι), Unno-
gur-oi (Ούννογούροι), Unnugur-oi (Ούννουγουρoι, son υ’nun üzerinde dal-
galı bir çizgi vardır), Unigor-on (Ούνιγόρων) biçimlerinde geçer.1 -on Gırek-
çede ilgi ekidir. 

Nemeth bu kabile adını on ogur, yani “on kabile” olarak açıklar. Baş-
taki unno-, unnu-, uni parçaları Ana Türkçe on sayısından gelişen Bul-
gar Türkçesi şekillerdir. Bugünkü Çuvaşçada vunĭ ~ vunnĭ “on”dur. -n- 
                                                           
1 Talat Tekin, Tuna Bulgarları ve Dilleri, TDK Y., s. 63, Ankara 1987. 
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sesinin ikileşmesi, uzun o ünlüsüne bağlanır.2 Kısaca Nemeth’in açıkla-
ması doğrudur. 

Onogur kabile adındaki ogur unsuru Doğu Türkçesindeki ogus, oguş, 
okus “kabile, soy, sop, aile, klan, nesil” kelimesinin3 Batı (Bulgar) Türk-
çesindeki şeklidir. Bu sözün z’li varyantının oguz olduğu genel kabul 
görmüş bir olgudur. 

Onogur kabile adı elimize Ermenicesi ulaşan Albanya Tarihinde Hono-
gur olarak geçer. Bu isimde de baştaki h türemedir ve bunda da Hun sö-
zünün etkisi vardır. Honogur için eserde şahıs adı dense de kastedilen 
Onogurlardan bir alptır. Bu kişi eserde Sasani kisrası II. Şapur (309-
379) döneminde yaşamış gösterilir.4 Lakin bu tarih anakuronik olmalı-
dır. Yani daha sonraki bir olay daha önceki bir çağda gösterilmiştir. 

1.2. Onogur >> Engürüs ~ İngürüs; Hungaria, Hungary; Onoguria Adları 

Osmanlılarda Macarlara verilen Engürüs ~ İngürüs adı ve Macarların 
batı dünyasındaki Hungaria, Hungary adları ve benzerleri, Bulgar Türk-
çesi Onogur kabile adından gelir. Sanıldığı gibi Hun adından gelmez. Öy-
le olsa, -garia öğesi açıkta kalır. Hungaria’nın başındaki h takılmadır. 
Başta h türemesinde Hun sözünün baskısı vardır. Macarlara sadece 
kendileri ve biz Türkler Macar deriz. 

Kuban çevresi VII. yüzyılda Onoguria olarak anılıyordu.5 

1.3. Onoguris Kale Adı 

Onogurlar 463 yılından itibaren Azak denizinin her iki yanına, yani 
hem Balkanlara, hem Kafkasya’ya akın yapmışlardır. Kafkasya’da 6’ncı 
asırdan kalma Onoguris kale adı Onogurların yadigârıdır. Doğu Romalı 
tarih yazarı Agatyas (Agathias) 554 yılında Lazikada, Rion nehrinin ku-
zeyindeki Onoguris kalesinden bahseder ve kendi düşüncesine göre bu 
adın Kolkitlilerin Hunno-Onogurlara karşı hiçbir zaman kazanamadıkla-
rı bir zaferin hatırasına istinaden verildiğini bildirir.6 (Tıpkı Doğu Romalı-
ların ters mantıkla, Bulgarlara yenildikleri yere Bulgarofigon, “Bulgar 
bozgunu” yeri demeleri yahut da Karadeniz’e Pontos Eukseinos “misafir 
seven” adını takmaları gibi). 

Döginyi (Deguignes), Kolkitlilerin muhtemelen Onogurları yenmenin 
hatırasına binaen kaleye Onoguris ismini verdikleri fikrindedir.7 
                                                           
2 Tekin, a.g.e., s. 63. 
3 Ahmet Caferoğlu, Eski Uygur Türkçesi Sözlüğü, 3. b., Enderun Kitabevi, s. 94, İstanbul 
1993. 
4 Kalankatlı Moses, Albanya Tarihi, akt. Y. Gedikli, Selenge Yayınları, s. 53, İstanbul 2006. 
5 Laszlo Rasonyi, Tarihte Türklük, çev. H.Z. Koşay, TKAE Y., s. 120, Ankara 1971. 
6 Mihail İllarionoviç Artamonov, Hazar Tarihi, Selenge Y., s. 104, İstanbul 2004. 
7 Joseph Deguignes, Büyük Türk Tarihi, çev. Hüseyin Cahid [Yalçın], haz. Selahaddin Alpay, 
1. b., Türk Kültür Y., c. 2, s. 500, İstanbul 1976. 
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Gukasyan’a göre Agatyas’ta yer alan ve 532-582 arasındaki olaylarda 
zikredilen Kolkidadaki Onogris kalesi, Onogurlarla Kolkların vuruşması-
nın hatırasıdır.8 

Gürcü kaynakları 6’ncı yüzyılda Megrelistan ile Leçkhumi sınırında 
Onoguris isimli bir kaleden söz eder.9 

2. Onogundur Kabile Adı 

Daha önceki bir yazımızda 5’inci yüzyıl Ermeni tarihçilerinden Horenli 
Moseste geçen Vğndur Vund birleşiğinin Bund öğesini ve bununla bağlantılı 
Bunturk kavim adını izah etmiş, bazı meseleleri aydınlığa kavuşturmuştuk.10 
Şimdi Vğndur Vund birleşiğinin birinci elemanı olan Vğndur kavim adını 
izah edip bazı karanlık ve tartışmalı noktaları açıklığa kavuşturacağız. 

Vğndur kavim adının doğru şekli Onogundur olup ilkin Doğu Roma 
tarihçilerinden Priskos’ta geçer. Priskos tahminen 410/420? - 472? yılla-
rı arasında yaşamıştır. Priskos’un 30’uncu fıragmanında şöyle yazılır: 

“Aşağı yukarı bu sıralarda Saragur (Sarı Ogur), Uroğ (Ogur) ve Ono-

gurlar Doğu Romalılara elçiler gönderdiler. Bu kavimler Sabirlerle ya-

pılan harp neticesinde meskun oldukları yerlerden çıkartılmışlardı ve 

komşu ülkelerin topraklarını istila etmişlerdi. Sabirleri Abar (Avar)’lar 

püskürtmüşlerdi.”11 

Priskos’un bahsettiği devir 460’lı yılların başıdır. Genelde 463 tarihi 
kabul edilir. Onogundurlar da Bulgar Türklerine dahildir. 

2.1. Onogurdur Kabile Adının Kökeni 

Onogundur kabile adı Doğu Roma kaynaklarında Onogundur-oi 
(Όνογούνδουροι)12 ve Unnogundur-oi (Oύννογουνδουροι) olarak geçer.13 -oi, 
Gırekçede çoğul ekidir. 

Moravcsik bu adı Onogur adının değişik bir türü olarak görür. Talat 
Tekin, Onogur adına -dur ekinin eklenmesiyle *Onogurdur sözünün 
meydana geldiğini, kelimedeki iki r sesinden dolayı benzeşmezlik gereği 
Onogundur olduğunu yazar.14 Tekin’in görüşü doğrudur. 
                                                           
8 V.L. Gukasyan, “Azerbaycan Dilinin Teşekkül Tarihine Dair Geydler”, akt. Nilay Demir, 
Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 31, s. 113, Ağustos 1984. 
9 Gerg Aniçba, Ortaçağda Abhazlar Lazlar, çev. Hayri Ersoy, Nart Y., s. 52’den aktaran, İs-
tanbul 1993; Mehmet Bilgin, Trabzon Tarihi Sempozyumu, Trabzon Belediyesi Kültür Y., s. 
60, Trabzon 1999. 
10 Yusuf Gedikli, “Bunturk, Buncar, Bancar, Banyar, Burcan Sorunsalları”, Yesevi, Sayı: 
227, s. 22-23, Kasım 2012. Bir sonraki sayının 28.-29. sayfalarında da devam etmiştir. 
11 Grek Seyyahı Priskosa Göre Avrupa Hunları, çev. Ali Ahmetbeyoğlu, TDAV Y., 30. fırag-
man, s. 65, İstanbul 1995. 
12 Gyula Moravcsik, Byzantinoturcica II, Sprachreste der Türkvölker Quellen, Akademie Ver-
lag, s. 359, Berlin 1958. 
13 Talat Tekin, Tuna Bulgarları ve Dilleri, TDK Y., s. 63 vd., Ankara 1987. 
14 Tekin, a.g.e., s. 64. 
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Gerçekten Tekin’in dediği gibi Onogundur kabile adının sonundaki    
-dur Türkçe bir ek olup, “birçok kabile adında görülen ve çokluk ifade 
eden bir ek”tir.15 Türk kabile adlarının Moğulcalarına bakıldığında Mo-
ğulca çoğul eki -ud ile anıldıkları görülür. Buyru’ut, Güçü’üt, Tayçi’ut, 
Uru’ut, Baya’ud gibi.16 Kemek (Yemek)’lerin Bayavut isimli bir oymağı ol-
duğu bilinir.17 Avrupa Hunlarına ait *Alpdur, *Alkıldur, *Emendur ve di-
ğer Türklere ait *Bundur, Bayandur, Çavundur, Kumandur, Monguldur, 
Moğuldur ve benzeri Türk kabile adlarını, -dur ekli kabile ve boy adları-
na örnek gösterebiliriz. 

-dur eki genelde sonu l, n, r sesleriyle biten kelimelere bitişir. Ono-
gundurun aslı *Onogurdur şeklindedir. Benzeşmezlik gereği Onogundur 
olmuştur. Bayandur, Kumandur kavim adlarının Bayan, Kuman öğeleri 
zaten n ile biter. Çavundurun aslı muhtemelen *Çapuldurdur. Bir tür 
benzeşmezlikle Çavundur olmuştur. Moğuldur kabile adında “l” sesi ko-
runmuştur. Moğul kavim adı Kırgızlarda Monguldur oymak, Kırım’da 
Moğoldur oymak yerleşmesi adına dönüşmüştür.18 Radloff, Kırgızların 
Bugu “geyik” ve Sarı Bagış “sarı sığın” kabilelerinin birer soylarının 
Monguldur adını taşıdığını belirtir.19 Togan aynı adı Monguldar olarak 
verir.20 

6’ncı yüzyıl Doğu Roma tarihçisi Prokopius “...Alamundarus başkanlı-
ğındaki Hunlar”dan bahseder. Alamundar, -dur eki alan kelimelerden bi-
ridir.21 Alamundarus’un aslı Alamundur olmalı ve “akıncılar, akıncılar 
topluluğu” anlamına gelmelidir. Muhtemelen boy adından şahıs adı mey-
dana gelmiştir. Yahut boy adı şahıs adı olarak kaydedilmiştir. Hunlar-
dan kasıt Bulgar Türkleridir. 

Türkçede mevcut akındırık, boyunduruk, burunduruk, dişindirik, sa-
bunduruk, sakandırık, gömüldürük, oğulduruk kelimelerindeki -dır-ık eki-
nin22, -dur topluluk ekiyle ilintili olduğunu düşündüysek de, bilahare 
fikrimizden sarfınazar ettik. -dır-ık eki tamamen başka işlevlerde olup 
genelde araç gereç isimleri türetir. Tabi ki bunların bazıları analojiktir ve 
-ın-dır-ık biçimindedir. 

Onogundur sözünün başındaki on+ elemanı Türkçenin on sayısıdır. 
Ortadaki ogur unsurunun yukarıda Bulgar Türkçesinde “kabile, soy, 
sop, aile, klan, nesil” anlamına geldiğini bildirmiştik. Sondaki -dur’un da 
                                                           
15 Tekin, a.g.e., s. 64. 
16 Tekin, a.g.e., s. 64. 
17 Faruk Sümer, Oğuzlar (Türkmenler), TDAV Y., s. 44, İstanbul 1992. 
18 Rasonyi, Tarihte Türklük, s. 146. 
19 Wilhelm Radloff, Sibiryadan, çev. Ahmet Temir, c. 1, MEB Y., s. 220-223, İstanbul 1994. 
20 Zeki Velidi Togan, Bugünkü Türkili Türkistan ve Yakın Tarihi, 2. b., Enderun Kitabevi, s. 
72, İstanbul 1981. 
21 Prokopius, Gizli Tarih, çev. Orhan Duru, Milliyet Y., s. 121, İstanbul 1973. 
22 Vecihe Hatiboğlu, Türkçenin Ekleri, TDK, s. 62, Ankara 1981. 
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topluluk eki olduğunu söyledik. Her üç öğeyi yerine oturttuğumuzda 
*On-ogur-dur kabile adının “on kabile topluluğu” manasına geldiğini an-
larız. Aslında böyle, yani *Onogurdur olan kabile adı belirttiğimiz üzere 
benzeşmezlik sonucu Onogundur olmuştur. 

Görüldüğü üzere Onogur ve Onogundur kabile adları birbirleriyle kö-
ken bakımından ilgilidir. Her iki kabile aynı kabilenin genişleyerek ve 
büyüyerek ikiye ayrılmasıyla meydana gelmiş olmalıdır. 

3. Onogundur Etnoniminin İslam ve İbrani Kaynaklarındaki  
    Çeşitlemeleri 

İslam ve İbrani kaynaklarında geçen, birçok bilim adamının bir bilme-
ce olarak gördüğü bir kabile adı vardır: Vntr, Vnndr, Vlndr. 

1. Mesudî 942-43’te yazdığı Mürucüz Zeheb (altın bozkırlar)’inde “Va-
landar denen büyük bir Yunan şehri”nden, ayrıca Valandariyye denen 
göçebelerden söz eder.23 Anlaşılan Mesudî, Onogundur Bulgarlarını Tu-
na Bulgarlarıyla karıştırır. 

2. Hazar kağanı Yosef 958 veya 960’da Endülüslü Yahudi Hasdan 
ben Şaprut’a yazdığı cevabi mektubunda “Hazarlar Vntr halkını kovarak 
yerlerini işgal etmişlerdir” der.24 

Yine Hazar kağanı Yosefin mektubunda Hazar devletini kuran on 
ana uruk arasında Bulgarlar ve tabi beş uruk arasında Vnndır’lar anı-
lır.25 

3. 982-83’te yazılan anonim Hududül Alem Macar ülkesinin güneyin-
de Vanandar Hıristiyan kabilesinden, Mirvât ülkesinin kuzeyinde Vanan-
dar dağlarından ve Burâzâs (Burdâs) ülkesinin batısında Vanandar ka-
bilesinin olduğundan söz eder. Hududül Alem ayrıca doğusunda Burdas-
ların, güneyinde Hazarların, kuzeyinde Macarların olduğu Vanandar ül-
kesini kaydeder.26 “Hıristiyan kabilesi” tamlaması sanımızca Tuna Bul-
garlarını göstermektedir. 

Hududül Alemde Nandar biçimi de geçer.27 
4. 11’inci yüzyılda yaşayan Gerdizî, Zeynül Ahbar eserinde Macarlar-

dan bahsederken Nenderlerden de söz eder.28 
5. Hazarlar hakkında bir eser yazan M. Artamonov, Hazarların Bulgar 

Türklerini Vntr şeklinde isimlendirdiklerini söyler.29 
                                                           
23 Ramazan Şeşen, İslam Coğrafyacılarına Göre Türkler ve Türk Ülkeleri, 2. b., TKAE Y., s. 
53, 54, 57, Ankara 1998. 
24 Fahrettin Kırzıoğlu, Yukarı Kür ve Çoruk Boylarında Kıpçaklar, TTK Y., s. 37, Ankara 
1992. 
25 Z.V. Togan, “Hazarlar”, İ.A., c. 5-1, s. 397. 
26 Şeşen, İslam Coğrafyacılarına Göre Türkler ve Türk Ülkeleri, s. 68, 70, 71. / Hudûdül 
Alem, V. Minorski yayımından Türkçeye çevirenler A. Duman - M. Ağarı, s. 56, 121, 123, İs-
tanbul 2008. 
27 Şeşen, a.g.e., s. 60. 
28 Şeşen, a.g.e., s. 84. 
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Görüldüğü üzere İslam ve İbrani kaynaklarında Onogundur kabile 
adının Vanandar, Vntr, Valandar, Nandar, Nender, hatta Lender çeşitle-
meleri görürüz. 

Yalnız bunların bir kısmının telaffuz özelliği değil, imla ve istinsah 
özelliği olduğunu belirtmeliyiz. 

3.1. Onogundur Etnoniminin İslam ve İbrani Kaynaklarındaki Çe-
şitlemeleri : Onogundur > Vanandur ~ Venendur Değişmeleri 

Bartold; Vanandur, Valandur, Vulundur çeşitlemelerinin Onogundur 
kelimesinden geldiğini söyler.30 Bu görüş doğrudur. 

Onogundur kabile adı başa v ilişmesiyle, ortada og düşümüyle ve geri 
kalan bütün seslerin korunmasıyla Vanandur olmuştur. Onogundur > 
Vanandur. Baştaki v sesi birçok dilde ünlüyle başlayan sözlere takılan 
ve sık görülen ses hadiselerinden biridir. 

Onogundurun Vanandur olmasında muhalif olunacak bir cihet yok-
tur. İdil Bulgarcasında, bugünkü Çuvaşçada yuvarlak ünlüyle başlayan 
Türkçe kelimelerin başa v takısı aldığını biliyoruz. İdil Bulgarcasında 
weçim “üçüncü”, wân “on”, wanım “onuncu”, wotur “otuz”, welti “öldü”-
dür.31 Aynı durum yabancı diller için geçerli olduğu gibi mevcut biçimin 
yabancı dillere aktarılması da doğaldır. 

3.2. Onogundur > Nandur ~ Nender ~ Lender Değişmeleri 

Vanandurun Nandur, Nender, hatta Lender çeşitlemeleri de vardır. Kolay-
ca anlaşılacağı gibi bu şekiller baştaki Va- öğesinin düşmesinden meydana 
gelmiştir. Bunun sebebi istinsahlarda ilk hecenin yazılmamasıdır. Va- hece-
sini yazmazsanız geriye ya Nandur ya Nender yahut da Lender kısmı kalır. 

3.3. Onogundur > Valandur ~ Valendur ~ Velendur ~ Vulundur De-
ğişmeleri 

İslam coğrafyacılarındaki Valandur ~ Valendur ~ Velendur ~ Vulun-
dur çeşitlemelerini de açıklamak zor değildir. Bu kelimeler Vanandur bi-
çiminin sonracıl halleridir. Başa v takılmış, birinci n sesi l olmuş, orta-
daki og elemanı düşmüş, diğer öğeler muhafaza edilmiştir. 

Valendur ~ Velendur ~ Vulundur çeşitlemeleri ünlü değişmeleriyle 
alakalıdır. Bunların bir kısmı telaffuzda değil istinsahlarda, kitaptan ki-
taba nakillerde meydana gelmiştir. 

4. Ermeni Kaynaklarında Onogundur Kabile Adı 

İslam ve İbrani kaynaklarındaki değişkenleri gördük. Şimdi Ermeni 
kaynaklarındaki çeşitlemelere bakalım. 
                                                                                                                                        
29 M. Miller, “Balkar Türklerinin Asılları Meselesi Etrafında”, Dergi, 8. yıl, Sayı: 30, Münih 
1962; 4. Miller, İdil Bulgarlarının 8. yüzyılda göçtüğünü yazar, s. 5. 
30 Hudud’ul Alam, Çev. ve Yay. V. Minorsky, s. 465, Londra 1937. 
31 Talat Tekin, Volga Bulgar Kitabeleri ve Volga Bulgarcası, TDK, s. 34, 201 vd., Ankara 1998. 
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Onogundur kabile adı Ermeni kaynaklarında tahrif edilmiş biçimde 
Vğndur olarak geçer. Horenli Moses’in Vğndurlar yazdığı Bulgar kabilesi 
7’nci asırda kaleme alınan Ermenistan Coğrafyasında Oğhondorlar şek-
linde görülür.32 

5’inci yüzyılda yaşadığı tahmin edilen Ermeni tarihçisi Horenli Moses, 
eserinde Vğndur Vund adlandırdığı Bulgar Türklerinin iki defa Kuzey 
Kafkasya’dan Güney Kafkasya’ya, bugünkü Ermenistan ve Doğu Anado-
lu topraklarına göçüp yerleştiklerini yazar. Horenli Moses bu bilgileri 
Süryani tarihçisi Mar Apas Katina’dan aktarır. Bu hususta 1996’da ba-
sılan Azerbaycan Tarihi özetle şu bilgileri verir: 

“Bulgarların Kuzey ve Güney Kafkasya’da yaşadığını ilk defa yazıya 

geçiren 4’üncü asır Süryani tarihçisi Mar Apas Katina olmuştur. Bu 

yazarın kaleme aldığı Ermenistan’ın Erken Tarihi isimli eser kısa za-

manda kaybolmuştur. Ancak sonradan Ermeni tarihçisi Horenli Mov-

ses bu kitaptan alıntılar yapmıştır. Horenli’nin yazdığına göre Erme-

nistan hükümdarı Vaharşak (M.Ö. 153-131), Büyük Kafkas dağının 

eteğinde yaşayan ‘gelmeleri’ [göçmenleri] ülkesine çağırdı.”33 

Horenli’nin Mar Apas’tan aktardığı kayıt şöyledir: 

“Vaharşak, Şaray sınırları yahınlığındaki çemenli torpaklara enip 

geldi. Bu yerleri eski yazarlar Yuharı Ormansız Basen adlandırdılar. 

Sonralar Vhndr Bulgar Vendin getirdiği göçgünler yerleşen (bu tor-

paklar) onun adı ile bağlı olarak Venend adı almışdır (Bu göçgünle-

rin) kendleri [köyleri] bu güne kimi onun (Bulgar Vendin-redaksiyon) 

kardaşlarının ve sonraki soy haleflerinin adlarını taşımaktadır.”34 

Bu kısımla ilgili yeri Mirali Seyidov şöyle çevirmiştir: 
“...Göç sebebi ile Bulğar Vğndur Vund bu yerlerde (Yukarı Basyanda-

Mirali Seyidov) yurt saldı, Vanand onun adı ile adlandı ve bu güne kimi 
[kadar] (yahın) kendler [köyler] onun kardaşı ve soyunun adını taşır.”35 

Mar Apas’tan alınan ikinci parça yukarıda adı geçen Vaharşak’ın oğlu Ar-
şak’ın (M.Ö. 131-118) zamanına ait olup Azerbaycan Tarihinin çevirisi şöyledir: 

“O (Arşak-redaksiyon) çar [hükümdar] olan günlerde Bulgarların Kaf-
kas dağı silsilesindeki torpaklarında büyük karışıklık düştü. Onların bir 
çohu ayrılıp bizim torpağa geldiler. Koh güneyinde varlı, çörekli torpaklar-
da uzun yıllar boyu yerleşip yaşadılar.”36 

İkinci göç hususunda Mirali Seyidov’un çevirisi şöyledir: 
                                                           
32 Gukasyan, Azerbaycan Dilinin Teşekkül Tarihine Dair Geydler, s. 112. 
33 Azerbaycan Tarihi, s. 166, Bakü 1996. Red. Süleyman Aliyarlı’dır. 
34 Azerbaycan Tarihi, s. 166. 
35 Movses Horenasi, Ermeni Tarihi, Erivan 1940, s. 70’ten aktaran Mirali Seyidov, Azerbay-
can Halkının Soy Kökünü Düşünürken, s. 325, Bakü 1989. 
36 Azerbaycan Tarihi, s. 165. 
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“O zaman Kafkas’ın büyük dağlarının eteklerindeki Bulgarların ülke-
sinde düşmanlık başladı ve onların çoğu oradan bizim ülkeye geldi ve 
Goğdan aşağıdaki bereketli yerlerde uzun müddetli yurt saldılar.”37 

4.1. Mar Apas Katina, Horenli Moses ve Arşak Sülaleleri Hakkın-
da Kısa Açıklamalar 

Süryani tarihçisi Mar Apas Katina’nın ne zaman yaşadığı tartışmalı-
dır. Azerbaycan Tarihine göre Mar Apas Katina 4’üncü asırda yaşamış-
tır.38 Z.V. Togan, Abbâs Katina’ya “Ermeni müellifi” der.39 Mirza Bala 
3’üncü asırda yaşadığını bildirir.40 A.N. Kurat, Suriyeli Mar Abas Kati-
nu’nun 3’üncü yüzyılda yaşadığının anlaşıldığını belirtir.41 Ahunov Azat 
Marsoviç, Mar Apas Katina’nın 3’üncü yüzyılda yaşadığını söyler.42 Ta-
rihlerin hepsi milattan sonraya aittir. 

Ermeni asıllı Türk tarihçisi Hrand D. Andreasyan, Mar Abas Katina’-
nın M.Ö. 2’nci asırda yaşadığını bildirir.43 M.F. Kırzıoğlu, Mar Abas Kati-
na’nın Val-arşak’ın kâtibi olduğunu, M.Ö. 2’nci asırda yaşadığını belir-
tir.44 Artvin İl Yıllığı’nda tarih verilmez, “kâtibi olduğu söylenir” ifadesi 
kullanılır.45 Mar, Süryanicede “üstat, hoca” manasındadır. 

Moses Horenli’nin de ne zaman yaşadığı tartışmalıdır. Kırzıoğlu, Muş 
bölgesinden olan Horenli’nin 7’nci asırda yaşadığını ve eserinin 482 tari-
hiyle bittiğini söyler.46 Mirali Seyidova göre Movses Horenasi (Horenli 
Moses) 5’inci asırda, Musa Kagankatlı 7’nci asırda yaşamıştır.47 Zeyna-
lov-Alizade, Horenli’nin 5’inci asırda yaşadığını yazar.48 Azerbaycan Sov-
yet Ansiklopedisi Movses Horenli’nin 5’inci asrın sonu, 6’ncı asrın başla-
rında yaşadığını kaydeder.49 Ahunov Azat Marsoviç, Horenli’nin 7’nci 
yüzyılda yaşadığını beyan eder.50 
                                                           
37 Movses Horenasi, s. 77’den aktaran Seyidov, s. 325. 
38 Azerbaycan Tarihi, s. 165. 
39 Z.V. Togan, “Azerbaycan”, İ.A., c. 2, s. 98. 
40 Mirza Bala, “Gürcistan”, İ.A., c. 4, s. 838. 
41 Akdes Nimet Kurat, 4-18. Yüzyıllarda Karadeniz Kuzeyindeki Türk Kavimleri ve Devletleri, 
2. b., Murat K., s. 108, Ankara 1992. 
42 Ahunov Azat Marsoviç, “Tarihçi et Taberi ve Diğer Doğu Yazarlarında Bulgar, Türk ve Ef-
talitler (4-7. yüzyıl)”, Kök Araştırmalar, c. 2, Sayı: 1, s. 114, Bahar 2000. 
43 Hrand D. Andreasyan, “Türk Tarihine Ait Ermeni Kaynakları 1”, Tarih Dergisi, İ.Ü. Ed. 
Fak. Y., c. 1, Sayı: 1, Eylül 1949, s. 95, İstanbul 1949. 
44 Kırzıoğlu, Yukarı Kür ve Çoruk Boylarında Kıpçaklar, s. 52. 
45 Artvin İl Yıllığı, s. 11, 1973. 
46 Kırzıoğlu, Yukarı Kür ve Çoruk Boylarında Kıpçaklar, XVIII, s. 35, 43. 
47 Seyidov, Azerbaycan Halkının Soy Kökünü Düşünürken, s. 61, 342. 
48 Ferhad Zeynalov - Samet Alizade, Kitab-ı Dede Korkud, s. 259, Bakü 1988. 
49 “Ermenistan”, Azerbaycan Sovyet Ansiklopedisi, c. 4, 89. / “Balasakan”, Azerbaycan Sov-
yet Ansiklopedisi, c. 1, s. 582. 
50 Marsoviç, “Tarihçi et Taberi ve Diğer Doğu Yazarlarında Bulgar, Türk ve Eftalitler (4-7. 
yüzyıl)”, Kök Araştırmalar, s. 114. 
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Arsakiler (Arşaklar), M.Ö. 250 - M.S. 224 tarihleri arasında hüküm 
süren Part sülalesidir. Partlar Mezopotamya, Babil, Elamı fethettiler. 
Carrhae (bugün Harran; Latince sondaki n’leri yok sayar)’da Romalıları 
yendiler (M.Ö. 53). Suriye’yi zapt ettiler. Sonra yerlerini Sasanilere bırak-
tılar. 

Alban Arsakileri M.S. 50? - 510 arasında yaşayan hükümdar sülalesidir. 
Ermenistan Arsakileri M.S. 62 - 428 arasında hüküm süren sülaledir. 

Bunlar Part sülaleleriyle akrabadır. Bagratiler (Ermenice Bagratuni) pi-
rens neslidir. Haklarında M.Ö. 1. asırdan itibaren bilgi vardır. Merkezleri 
Şirak idi. 8-9’uncu asırlarda Ermenistan’a hakimdiler. Hakimiyetlerine 
1045’te Doğu Roma son vermiştir. 

Seyidov Ermeni tarihinde Vağarşak isminde birçok hükümdarın yaşa-
dığını, bunlardan birinin M.S. 54 yılında, diğerinin 121 yılında, ötekinin 
149 yılında, öbürünün 176 yılında hakimiyet sürdüğünü belirtir.51 Seyi-
dov sadece hakimiyet yıllarının sonuncusunu kaydetmekle yetinmiştir. 

Seyidov, birinci göçün ve yerleşmenin M.Ö. 138, ikincisinin M.Ö. 110 
yılında, 1. Arşak zamanında olduğunu belirtir. 

Bulgarların Kafkas dağı eteklerinde yaşadıklarını 354’üncü yılda ya-
şayan isimsiz bir Latin tarihçisi de kaydetmiştir (Cgronographus Anmi 
354).52 

4.1.1. Kayıtların Tenkidi 

Macar bilgini Geza Feher, Moses Horenasi’nin Veghentur kaydını “ke-
sinlikle kabul edebiliriz” der. Çünkü Agatyas (öl. 581) Bulgarların bugün-
kü Ermenistan’da oturduğunu, Onogurların Lazika-Kolkhis’e geldiğini 
yazmıştır.53 Gürcü kaynakları da 6’ncı yüzyılda Megrelistan ile Leçkhumi 
sınırında Onoguris kalesini kaydetmişlerdir.54 (Yukarıda anlattık). 

Geza Feher milat sıralarında Bulgarların Orta Volga-Kama; Sabarla-
rın İrtiş bölgesinde; 2’nci asırda Bulgarların Volga-İdil bölgesinde, Sabar-
ların Orta Volga-Kamada, 3-4’üncü asırlarda ise Bulgarların Kafkasya 
bölgesinde olduklarını belirtir.55 

Togan, Horenli’nin kaydını “tarihe uygun” kabul eder56; Hazar ve Bar-
sillerin 197-216 senelerinde Kür nehrini geçtiklerini, Horenli’nin 460 yıl-
larında Bulgarların yine Kars civarında yaşadıklarını yazdığını belirtir.57 
                                                           
51 Seyidov, Azerbaycan Halkının Soy Kökünü Düşünürken, s. 326. 
52 Azerbaycan Tarihi, s. 166. 
53 Geza Feher, Bulgar Türkleri Tarihi, TTK, s. 13, Ankara 1984. 
54 Gerg Aniçba, Ortaçağda Abhazlar Lazlar, çev. Hayri Ersoy, Nart Y., İstanbul 1993, s. 
52’den aktaran Mehmet Bilgin, Trabzon Tarihi Sempozyumu, Trabzon Belediyesi Kültür Y., s. 
60, Trabzon 1999. 
55 Feher, Bulgar Türkleri Tarihi, s. 15. 
56 Zeki Velidi Togan, Umumi Türk Tarihine Giriş, 2. b. İstanbul 1970, s. 168-169’dan akta-
ran M. Fahrettin Kırzıoğlu, Yukarı Kür ve Çoruk Boylarında Kıpçaklar, s. 37. 
57 Togan, “Azerbaycan”, İ.A., c. 2, s. 98. 
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Seyidov, Horenasi’nin kaydını “çok değerli ve gerçeklere uygun olarak” 
niteler.58 

Kurat kaydı “şüphe”yle karşılar.59 
Tarih hariç, kaydın doğruluğundan şüphe etmemize hiç gerek yoktur. 

Yani göçler M.Ö. 138 ve 110 yıllarında değil, muhtemelen 460’la 560 
arasında, belki gerçekten 28 yıl arayla olmuştur. Tarihlerin uyuşmazlığı 
Mar Abas Katina’nın, Horenli Moses’in ve isimsiz Latin tarihçisinin eser-
lerinin değiştirildiğini açıkça göstermektedir. 

Demek ki Vğndur Vund denilen Bulgar Türkleri iki göç halinde Erme-
nistan ve Doğu Anadolu’ya göçmüş, oralarda yerleşmiş, yerleştikleri yere 
Vanand adını vermişlerdir. Bunda hiç şek şüphe yoktur. Sadece tarihleri 
düzeltmek gerekir. 

4.2. Vğndur Vund İmlası 

Kuzey Kafkas eteklerinden gelen Bulgarları Geza Feher Vagharşag 
Veghentur Bulgar60, Seyidov Vağarşak ve Vğndur Bund61, Azerbaycan Ta-
rihi Vaharşak ve Vhndur Bulgar Vend62, Kırzıoğlu Valarşak ve Vuntlu Ve-
lentur Bulgar63, Zeynalov-Alizade ise Vehendur Bulgar Vend yazar ve bu 
ismi kabilenin reisi olarak verirler.64 Aynı kelimelerin birçok eserde gh, ğ, 
h, h (hı, gırtlak h’si, kh) değişik sesleriyle ifade edilmesi bir mesele do-
ğurmaz; çünkü hepsi de kalın g veya k seslerinin karşılıklarıdır. Sadece 
Kırzıoğlu’nun kaydındaki “l” sesi farklı olup benzeşme sonucudur. 

Kırzıoğlu val kelimesinin “genç” manasında olduğunu belirtir.65 

4.2.1. Goğ Neresidir? 

Bulgar Türklerinin yerleştiği yer Feher’de Kog, Seyidovda Goğ, Kırzı-
oğlu’nda Gol (yine ğ sesi yerine l sesi) şeklindedir. Feher’e göre Kog “Colc-
his”66, Seyidova göre Goğ, Erivan yakınında yaşayış mıntıkasıdır.67 H.D. 
Andreasyan’a göre “Goğ ovası Ardahan cenubunda”dır.68 Togan “Kars ci-
varı” der.69 
                                                           
58 Seyidov, Azerbaycan Halkının Soy Kökünü Düşünürken, s. 325. 
59 Kurat, 4-18. Yüzyıllarda Karadeniz Kuzeyindeki Türk Kavimleri ve Devletleri, s. 108. 
60 Feher, Bulgar Türkleri Tarihi, s. 13. 
61 Seyidov, Azerbaycan Halkının Soy Kökünü Düşünürken, s. 325. 
62 Azerbaycan Tarihi, s. 165. 
63 Kırzıoğlu, Yukarı Kür ve Çoruk Boylarında Kıpçaklar, s. 35. 
64 Zeynalov - Alizade, Kitab-ı Dede Korkud, s. 259. 
65 Artvin İl Yıllığı, s. 12, 1973. 
66 Feher, Bulgar Türkleri Tarihi, s. 13. 
67 Seyidov, Azerbaycan Halkının Soy Kökünü Düşünürken, s. 325. 
68 Hrand D. Andreasyan, “Müverrih Vardan-Türk Fütuhatı Tarihi”, Tarih Semineri Dergisi, 
İ.Ü. Ed. Fak. Y., Sayı: 1-2, s. 200, İstanbul 1937. 
69 Togan, “Azerbaycan”, İ.A., c. 2, s. 98. 
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Azerbaycan Tarihine göre Bulgar Türklerinin yerleşim yerleri “Ağrı da-
ğının etekleri ve Aras vadisi”dir.70 

Kırzıoğlu’na göre Gol, “Bayburt ovası”dır.71 Kırzıoğlu’nu bu sonuca 
yönelten olgu, Doğu Roma zamanında, Köse yakınlarında etrafa hakim 
bir mevkide bulunan Kov, bölge halkının deyişiyle Koğ yerleşim birimi ve 
kalesidir.72 (Bugün Yukarı Kov Dağteke, Aşağı Kov Olukdere adını ta-
şır).73 

Goğun Kars civarı olduğu, oranın tarihî adının Vanand olmasından ve 
o civarda bilhassa Nahçıvan’da hâlâ Venend köyü ile Venend çayının bu-
lunmasından anlaşılmaktadır. Dolayısıyla Feher’in, Kırzıoğlu’nun görüş-
leri bizce doğru değildir. Kolkiste yerleşenler kayıtlarda Onogundurlar 
değil, Onogurlardır. 

5. Onogundur Etnoniminin Ermeni Kaynaklarındaki Değişkenleri 

Gördüğümüz üzere Onogundur adı Ermeni kaynaklarında Vğndur, 
Veghentur, Vhndur, Vehendur, Velentur biçimlerinde karşımıza çıkmak-
tadır. 

Bunlara 7’nci asırda yazılan Ermenistan Coğrafyasındaki Oğhondor 
biçimini de eklememiz gerekir.74 Elimize Ermenicesi ulaşan Albanya Ta-
rihindeki Honogur ise Onoguru gösterir. 

Bu biçimlerle birlikte kullanılan Vund sözünü ve bununla bağlantılı 
Bunturk sözünü daha önce izah ettiğimizi belirtmiştik. Şimdi Vğndur ve 
varyantlarını izah edelim: 

5.1. Onogundur > Vğndur ~ Veghentur ~ Vhndur ~ Vehendur ~ Ve-
lentur ~ Oğhondor Değişmeleri 

Bunların hepsi aynı sözün, yani Onogundur kabile adının değişik şe-
killeridir. 

Oğhondor hariç, diğerlerinin hepsinde Onogundur kabile adının başı-
na v takılmış, kelime Vğndur, Veghentur, Vhndur, Vehendur, Velentur ol-
muştur. Bu işlemde birinci n sesi saf dışı kalmıştır. Geride kalan diğer 
bütün sesler korunmuştur. Bir kelimede aynı sesin birinin atılması nor-
maldir. Horenli Moses, Vanandın buradan geldiğini ima etmiştir. Ancak 
Vanand bu yoldan değil, başka bir yoldan gelişmiştir. Bu yolla oluşsaydı, 
Vanand değil, Vağand biçimi ortaya çıkmalıydı. 

-g- sesi gh, ğ, h, h seslerine intikal etmiştir. Velentur biçimindeki l se-
si benzeşme sonucudur. 
                                                           
70 Azerbaycan Tarihi, s. 166. 
71 Kırzıoğlu, Yukarı Kür ve Çoruk Boylarında Kıpçaklar, s. 36. 
72 Kov ve Koğ hakkında bilgi için bakınız: Necip Aygün - Adil Şen, Türkmen Akkoyunlu İmpara-
torluğu, s. 303, Ankara 2003. Enver Konukçu’nun “Osmanlı-Akkoyunlu” isimli makalesi. 
73 Gümüşhane İl Yıllığı, s. 16, 1973. 
74 Gukasyan, Azerbaycan Dilinin Teşekkül Tarihine Dair Geydler, s. 112. 
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Baştaki v sesi birçok dilde ünlüyle başlayan sözlere takılan ve sık gö-
rülen ses hadiselerinden biridir. 

5.2. Onogundur > Vanand ~ Venend ~ Vened ~ Vend Değişmesi 

Başka bir gelişmeyle Onogundur > Vanand olmuş, Kars ilimize ve ci-
varına bu Bulgar-Türk kabilesinin adı verilmiştir. Bu da Vğndura benzer 
şekilde olmuştur. Sadece Vğ- öğesinin yerine Van- öğesi geçmiş, ortadaki 
og, oğ ses öbeği ve sondaki ur unsuru atılmış, iki n sesi korunmuştur. 
Üçten, hatta ikiden fazla heceli kelimelerde bu işlem normaldir. Çünkü 
diller en az çaba kuralına uygun olarak kolayı, kolaycılığı tercih eder ve 
uygular. Böyle olaylar tüm dillerde meydana gelir. Benzer şekilde çağı-
mız Tatarca ve Kazakçasında ortadaki g, ğ seslerinin eridiğini görüyo-
ruz. 

Şimdi akla şöyle bir soru gelecektir: Burada bir çelişki yok mu? Hem 
öyle, hem böyle olur mu? Yani Vğndurda birinci n atılıyor, bu normal 
oluyor; Vanandda n’lerden ikisi de korunuyor, og veya oğ sesleri ve son-
daki ur elemanı saf dışı bırakılıyor. Bunlar da normal oluyor. Böyle şey 
olur mu? 

Hemen söyleyelim ki olur. Çünkü dilin tabiatı böyledir. Yani dilin ka-
nunları vardır, fakat dil hiçbir zaman tam olarak, bütünüyle kendi ka-
nunlarına uymaz ve her zaman kanunlarını ihlal eder ki, bu da bir ka-
nundur. Daha ileri giderek şunu söyleyebiliriz: Dilde yanlış bir noktadan 
doğru bir sonuca, doğru bir sonuçtan yanlış bir sonuca ulaşılabilir ki, 
bu da bir kanundur. Nasıl ki Türkler Arapçadan alınan tercüman sözü-
nü, fakat Almanlar ve hemen tüm Slav kavimleri Türkçeden alınan tıl-
maç “tercüman” sözünü kullanırlar. Onun gibi. 

Fakat bu şekillerin en azından bir kısmının istinsahlarda meydana 
çıkması çok muhtemeldir. 

5.3. Venend, Vened, Vend 

Venend, Vened, Vend değişkenlerinin üçü de incelmiş, ayrıca Vened, 
Vend kısalmış biçimlerdir. Fakat Vanand, Venend özellikle Vened, Vend 
biçimlerinin yine Bulgar Türkçesine ait *Bund sözünden araya ünlü gir-
mesi ve ünsüz artımıyla genişleyerek meydana gelmesi kabildir. Daha 
doğrusu aynı kavmin mensubu olmak ve yakın söyleyişli kelimeler olma-
ları dolayısıyla karışma, bulaşma meydana gelmiş olabilir. Fakat bu ihti-
mal zayıftır. Çünkü Bund sözündeki ünlü dar-yuvarlak, Vanand ve de-
ğişkenlerindeki ünlü düz-geniştir. 

5.3.1. Vanand Neresidir? 

Onogundur Bulgar Türk kabilesinin adından gelen Vanand, Kars yö-
resinin tarihî adıdır. 1064’teki Selçuklu fethine değin böyle kalmıştır. V. 
M. Ramsay’da şöyle tanımlanır: 
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“1064’te, Vanand havalisi ile paytahtı olan Karsa mukabil Gaghik’e ve-
rilen yerlerin listesine Amaseia, Komana, Larissa ve Tsamandos da dahil-
di (Chamich, II.53).”75 

Ernst Honigmman da aynı belirlemeyi yapar.76 Honigmann 1050 yıl-
larını aksettiren haritasında Vanand bölgesini gösterir ve merkezi olan 
şehri Karse adıyla işaretler.77 (Amaseia bugün Ermenistan’da Türk sını-
rına yakın bir şehirdir). 

Kırzıoğlu “merkezi Kars olan Vanand bölgesinin Çıldır gölünden Pasına 
kadar uzayan bölgenin adı olduğunu, M.Ö. 2’nci asırda buraya yerleşen 
Bulgar Vanand-Vanantların adından dolayı 1064’e, yani Selçukluların fet-
hine kadar bölgenin tarihî adı olduğunu” belirtir.78 

Büyük Larousse, Kars şehrinin adının “Kuzey Kafkasya’nın Dağıstan 
bölgesinden gelerek buraya yerleşen Bulgar Türklerinin Velentur boyunun 
Karsak oymağından kaldığını (M.Ö. 130-127)” yazar.79 

Bilge Umar, Vanandın kökenini ve anlamını saptayamadığını söyler.80 
Umarın Vanandı açıklayamaması adın Türkçe olduğuna ayrı bir kanıttır. 
Çünkü Umarın uzmanlık alanı Hint-Avrupa dilleridir. Oysa Vanand 
Türkçedir. 

Vanand ile Goğ ovası hemen hemen aynı yerdir. Fakat Vanandın epey 
doğuya uzandığı yer adlarından anlaşılmaktadır. 

5.3.2. Tarihî Kaynaklarda Vanand Adı 

Gürcü tarihçileri 2. Mihridat olarak kabul ettikleri (hükümdarlık dev-
ri 70-96) İber (Kartel) kralı Azerk (Arsok)’ten bahsederken Vananddan da 
bahsederler.81 

Gürcistan Tarihi 87-103 arasındaki olaylarda kuzeyden akın eden ka-
vimlerin Vanandı talan ettiklerini kaydeder.82 

Vanand daha birçok tarihsel olayda geçer. Mesela 390’lı yıllarda 
Kars’taki Vanant hanedanı tabi olduğu İranlılara karşı isyan etmiştir. 
420 yılında mecusi Sasanilere karşı başlayan Hıristiyan ayaklanmaları 
esnasında Vanant yerlileri kahramanlıklarıyla seçiliyorlardı. Horenli’nin 
yazdığına göre 432’deki patrik seçiminde Vananttan rahip Drug söz sahi-
bi bilginler arasındaydı. Makü yakınında 2 Haziran 451’de İranlılarla ya-
                                                           
75 William Mitchell Ramsay, Anadolu’nun Tarihi Coğrafyası, çev. Mihri Pektaş, MEB Basım-
evi, s. 320, İstanbul 1960. 
76 Ernst Honigmann, Bizans Devletinin Doğu Sınırı (Grekçe, Arapça, Süryanice, Ermenice kay-
naklara göre 363’ten 1071’e kadar), terc. Fikret Işıltan, İ.Ü. Ed. Fak. Y., s. 156, İstanbul 1970. 
77 Honigmann, Bizans Devletinin Doğu Sınırı, s. 156. 
78 Kırzıoğlu, Yukarı Kür ve Çoruk Boylarında Kıpçaklar, s. 37, 54. 
79 “Kars”, Büyük Larousse, c. 11, s. 6453. 
80 Bilge Umar, Türkiye’deki Tarihsel Adlar, İnkılap K., s. 814, İstanbul 1993. 
81 Kırzıoğlu, Yukarı Kür ve Çoruk Boylarında Kıpçaklar, s. 38. 
82 Marie Félicité Brosset, Gürcistan Tarihi, çev. H.D. Andreasyan, Yay. Haz. Erdoğan Merçil, 
TTK Y., s. 46, Ankara 2003. 
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pılan ve Hun Türklerinin de destek verdiği Avarayr savaşında Hıristiyan 
ordusunun dört kolundan üçüncüsünün kumandanı Vanantlı Tatul idi. 
Parpılı Lazarın kaydına nazaran yine Makü bölgesinde, 482’de yapılan 
Nersehabad savaşında İran ordusunu yenen ünlü ve yiğit kumandanlar-
dan en üstünü Vanantlı Veren idi. Vanantın Utmus (Otmus, Yutmus) 
kasabasından yetişen Yotmuslu Babgen, 506’daki Düwin konsilinde 
451’deki Kadıköy konsili kararlarını reddederek Gıregoryen mezhebinin 
istiklalini ilan ettirmişti.83 Düwin, Erivan ovasının tarihî merkezidir.84 

Bu kayıtlardan M.S. 1’inci yüzyılda Kars çevresine Vanand denildiği 
anlaşılmaktadır. Fakat bu anakuronik bir adlandırma olmalıdır. Gerçek-
te 463’ten önce Vanand adının olmaması gerekir. Tarih ilminde bu tür 
anakuronik adlandırmalara her zaman rastlamak mümkündür. 

734 yılında Latince yazılan Ravennas Anoniminde Dubios (Düvin) ile 
İvirium (İber) Somaskhae (Ahıska) bölgelerine komşu olarak gösterilen Ve-
natoni, Kars’ın merkez olduğu Vanant bölgesinden başka bir yer değildir. 

Vanand Bagratlı krallığı 962-1064 arasında yaşamıştır.85 Vanand 
Bagratlı beyi 1. Aşut 885-890 arasında hüküm sürmüştür.86 

Vanand bölge adı 1271’de ölen Ermeni tarihçisi Vardan Vardabet’in 
Cihan Tarihinde de geçer.87 

5.3.3. Vanand, Venend, Vened, Vend Adını Taşıyan Diğer Yerler 

Eserini 1295’te tamamlayan Stepanos Orbelyan, Nahçıvan’da Va-
nand-a-berd (Vanand hisarı) kasabasının, Karabağ’da, Şuşa yakınında 
yine bir Vanand kasabasının bulunduğunu kaydetmiştir.88 

1908’de çarlık idaresinin resmi Erivan yıllığına göre Nahçıvan’da 14 
köyün bağlı olduğu Vanand nahiyesi vardı. Bu köylerin 10’u Türk, 3’ü 
Ermeni, 1’i Türk-Ermeni karışıktı. Vanand köyünün nüfusunun hepsi 
Türk olan 1.335 nüfusu vardı.89 Vanand’da yaşayan Ermeniler de muh-
temelen Türk asıllı olup Ermeni mezhebini benimsedikleri için Ermeni-
leşmiş yahut öyle tanınmış kişilerdi. 

Bugün Venend adını taşıyan Nahçıvan bölgesindeki bu köy, Ordubad 
kazasına bağlı olup merkezden 17 kilometre uzaklıktadır. 

Nahçıvan’da Aras’ın sol kolu olan çayın adı da Venend’dir. Zengezur 
dağlarından doğan Venend çayı aşağı kesimde Deste adını alır.90 Demek 
                                                           
83 Kırzıoğlu, Yukarı Kür ve Çoruk Boylarında Kıpçaklar, s. 36, 37, 54. 
84 Kırzıoğlu, a.g.e., s. 37. 
85 Kırzıoğlu, a.g.e., s. 57, 64. 
86 Kırzıoğlu, a.g.e., s. 24. 
87 Hrand D. Andreasyan, “Müverrih Vardan-Türk Fütuhatı Tarihi”, Tarih Semineri Dergisi, 
İ.Ü. Ed. Fak. Y., Sayı: 1-2, s. 187, İstanbul 1937. 
88 Kırzıoğlu, Yukarı Kür ve Çoruk Boylarında Kıpçaklar, s. 36. 
89 Kırzıoğlu, a.g.e., s. 36. 
90 “Venend”, “Venend Çayı”, Azerbaycan Sovyet Ansiklopedisi, c. 2, s. 464. 
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ki Venend çayının yukarı kesiminin adıdır. Bu adlandırma Vanandurla-
rın, yani Bulgar Türklerinin çayın yukarı kesiminde de yerleştiğini göste-
rir. 

Nahçıvan’daki Venende ilaveten Azerbaycan’ın Zengilan kazasında 
Venedli, Lerik kazasında Venedi köyleri de vardır.91 (Lerikin 1938’e ka-
darki adı Zuvand idi; -vand öğesine dikkat ediniz). Buralar Bulgar Türk-
lerinin yerleştikleri yerlerdir. 

Azerbaycan’da Fuzuli, Ağdam, Goranboy (eski adı Kasım İsmayilov) 
kazalarında 5 adet Karvend köyü vardır; Bu yer adlarında baştaki vur-
gusuz bul+ hecesinin düştüğü sanılmaktadır.92 (Karvend << *Bulgar-ve-
nend). 

Ayrıca Azerbaycan’da ikinci unsuru -vend olan birçok köy daha var-
dır: Yağlavend, Papravend, Hocavend, Bozavend, Bürvend, Zuvandlı gi-
bi.93 Hoca sözünün aslı kocadır, orta çağda Farsçadan Türkçeye geçmiş-
tir. Yağlavend ile Uygurların kağan çıkaran kabilesi Yağlakar arasındaki 
benzerlik dikkati çekicidir. 

6. Güney Kafkasya’da (Azerbaycan ve Ermenistan’da) Bulgarlarla 
Alakalı Diğer Yer İsimleri 

Nahçıvan’ın Şerur kazasında bir köyün adı Hok (Khok) şeklindedir.94 
Bu köyün Bulgarların ilk yerleştiği Koğ ile benzerliği dikkat çekicidir. Za-
ten burası Goğ bölgesine dahildir. 

Bulgar kelimesinin Bolgar, Burgar, Vurgar, Vulgar95, Bular, Biler, Bu-
ler96 varyantlarına sahip olduğunu biliyoruz. İdil Bulgaristan’ındaki meş-
hur Biler şehrinin bugünkü adı Blyarsk’tır.97 

Muğan bölgesinde Bolgarkend, Bolgargöytepe, Bolgarçay, Oğurkend, 
Oğurbulak yer isimlerinin Bulgarlarla ilgili olduğu açıktır.98 

Sadece Azerbaycan’da değil bugünkü Ermenistan cumhuriyetinde de 
Bulgarlarla ilgili yer isimlerine rastlamak kabildir. Mesela Erivan’ın ku-
zeyindeki Abaran (Aparan) kazasında Blher [Bülher] isimli bir köy vardır. 
Köy kaza merkezine 17 kilometre uzaklıktadır. Adının Ermenice olmadı-
ğının farkında olunmalı ki, 19 Nisan 1950’de Şenavan’a çevrilmiştir.99 

İşin daha da alaka çeken yanı, B[ü]lher köyünün Kasah çayının ke-
narında olması ve Abaran kazasının güneyinde Eşterek kazasına bağlı 
                                                           
91 Zeynalov - Alizade, Kitab-ı Dede Korkud, s. 259. 
92 Zeynalov - Alizade, a.g.e., s. 259. 
93 Zeynalov - Alizade, a.g.e., s. 259. 
94 Azerbaycan Folkloru Antologiyası - Nahçıvan Folkloru, s. 358, Bakü 1994. 
95 A.H. Halikov, Kim Biz Bolgarlarmı, Tatarlarmı, s. 4, Kazan 1992. 
96 İbrahim Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü, 5. b., Boğaziçi Y., s. 185, İstanbul 1988. 
97 Tekin, Volga Bulgar Kitabeleri ve Volga Bulgarcası, s. 10. 
98 Azerbaycan Tarihi, s. 166. 
99 Aziz Elekberli, Kadim Türk - Oğuz Yurdu Ermenistan, s. 23-24, Bakü 1994. 
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Kasah isimli bir köyün mevcut olmasıdır.100 Kasah bilindiği gibi Türk ka-
vimlerinden biridir. *Kazar > Hazar ismi de buradan gelmekte olup, Azer-
baycan’ın kuzeybatısındaki Gasah (Kazak) şehrinin adıyla da arasında 
ilinti olmalıdır. B[ü]lher, Kasah köy isimlerinin Bulgar, *Kazar (Hazar) ve-
ya Kazak Türk kavim isimleriyle aynı olduğu yahut onlardan kaldığı yük-
sek olasılıktır. B[ü]lher isminin değiştirilmesi de bunu ispatlamaktadır. 

Aparan kazasının adı da Apar Türklerini hatırlatmaktadır. 
Yukarıda 482’deki Nersehabad savaşında Pers (Sasani) ordusunu ye-

nen Vanandlı Veren’den bahsetmiştik.101 Bu kişi bir Bulgar Türkü olma-
lıdır. Zira Veren bildiğimiz gibi Bulgarların on iki hayvanlı takviminde 
“ejderha yılının adı”dır. Aslı evrendir. Türkçedir. Manası “ejderha”dır. 
Göçüşmeyle veren, vereni olmuştur.102 Bulgar hanları listesinde vereni 
diye geçer.103 

Verin Çaylı Azerbaycan’da Yukarı Karabağ’ın kuzeyinde, Terter ırmağı 
kıyısında bir köydür. Verin Talin ise Erivan-Gümrü yolu üzerinde köy-
dür.104 Verin kelimesi de Bulgar Türkçesindeki evren (ejderha) kelimesi-
nin metatezli şekillerinden biridir. 

7. Bulgar Haricindeki Hun, Sabar, Barsil ve Hazar Türklerinin Gü-
ney Kafkasya’da Yerleşmeleri ve Onlardan Kalan Yer Adları 

Togan, Horenli’ye dayanarak Hazar ve Barsillerin 197-216 senelerinde 
Kür nehrini geçtiklerini kaydeder.105 Feher de 178 ve 198’de Hazar ve 
Barsil Türklerinin Derbend boğazını geçtiklerini, 4’üncü asırda Ermenis-
tan’daki Honager şehrinin Türklerin burada oturduklarının delili oldu-
ğunu söyler.106 Araplar geldiğinde bu Türkler orada oturmakta idiler.107 

Araplar Azerbaycan’ı fethettiği zaman Şirvan, Borçalı, Kazak, Şamhor, 
Kabala (bugün Gebele), Muğan ve Halhal taraflarında yaşayanların hari-
cindeki Türkler yerli ahaliye karışıp erimişlerdi.108 Halife Muaviye’nin 
“Azerbaycan nedir?” sualine “Bu eskiden Türklere ait bir memleketti.” ya-
nıtı verilmiştir.109 

Togan, Güney Kafkasya ve Azerbaycan’ın muhtelif yerlerinde İslami-
yet’ten önce yerleşen Sabir (Suvar) Türklerinden kalma Sibir-don, Sebi-
                                                           
100 Elekberli, a.g.e., s. 23, 115. 
101 Kırzıoğlu, Yukarı Kür ve Çoruk Boylarında Kıpçaklar, s. 37. 
102 Yusuf Gedikli, “Ahi Evren Şahıs Adının Kökeni”, Yesevi, Sayı: 198, s. 8-11, Haziran 
2010. 
103 Talat Tekin, Tuna Bulgarları ve Dilleri, TDK, s. 15, Ankara 1987. 
104 “Verin Çaylı”, “Verin Talin”, Azerbaycan Sovyet Ansiklopedisi, c. 2, s. 446. 
105 Togan, “Azerbaycan”, İ.A., c. 2, s. 98. 
106 Feher, Bulgar Türkleri Tarihi, s. 14. 
107 Togan, “Azerbaycan”, İ.A., c. 2, s. 98. 
108 Togan, “Azerbaycan”, İ.A., c. 2, s. 100. 
109 Togan, “Azerbaycan”, İ.A., c. 2, s. 100. / Aynı yazar, Umumi Türk Tarihine Giriş, s. 172. 
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roba, Sevare, Siver-dun isimlerinin görüldüğünü110; Saberan (Şaberan, 
Şirvan), Savir, Suvarik, Şabir-host; Varasan (Dağıstan ve Aras güneyin-
de; İranda), Baylakan (Aras ve Urmiye güneyinde), Bacervan (Muğanda, 
Cabervan şeklinde Urmiye güneyinde), Hizan (Dağıstan’da ve Karabağ’-
da), Halhal (Uti’de, Tarum’da) isimlerinin hep eski Bulgar, Sabar izlerini 
taşıdığını belirtir.111 11’inci yüzyıl haritalarında Şamahı’nın kuzeyinde, 
Kuban’ın güneyinde Saburan şeklinde bir yer ismi görülür.112 

Taberî, Nuşirevan zamanında bir kısım Bulgar ve Belencer Türkleri-
nin Azerbaycan’a yerleştirildiğini yazar. Togan bunların on bin aile oldu-
ğunu belirtir.113 Togan, Hazarların bir kolu olan Belengerlerin Arapların 
gelişinde Azerbaycan taraflarında bulunduğunu, emirlerinden birinin 
Hasbek Belengerî adını taşıdığını bildirir.114 

Belengeri “peleng-eri” biçiminde açıklanmak istenir.115 Muhtemelen 
Belencere nispet edilen bir lakaptır. Belencer de Belenger’in Arapçalaştı-
rılmış şekli olmalıdır. 

Belazurî Sabar ve 854-55’te Müslüman Hazar Türklerinin yerleştiği 
Azerbaycan’ın kuzeybatısındaki Şamhor (eski adı Şemkir) şehrinden 
bahseder.116 

8. Sonuç 

*Onogurdur > Onogundur Bulgar Türk kabilesi hem Kafkasya’da, 
hem Balkanlarda önemli roller oynamış, rolleri dolayısıyla tarih kaynak-
larına aksetmişlerdir. 

Onogundur kabile adı İslam ve İbrani kaynaklarındaki Onogundur > Va-
nandur ~ Venendur; Onogundur > Nandur ~ Nender ~ Lender ve Onogundur 
> Valandur ~ Valendur ~ Velendur ~ Vulundur biçimlerinde görülmüştür. 

*Onogurdur > Onogundur kabile adı Ermeni kaynaklarına da yansı-
mıştır. Ermeni kaynakları bunların Kuzey Kafkasya’dan gelerek Güney 
Kafkasya ve Kars yaylasına yerleştiğini yazar. 

Onogundurlardan kalan en meşhur yer adı yerleştikleri bölgeye ver-
dikleri Vanand bölge adıdır. Bu ad uzun müddet tarih kaynaklarında 
zikredilmiştir. Halen Azerbaycan ve Ermenistan’da Vanand adlı veya Va-
nand unsurlu birçok yer adı vardır. 

Bulgar-Sabar Türk yerleşmelerini bugün Güney Kafkasya’da Bulgar-
Sabar Türklerinden kalan onlarca yer adı ispatlamakta, teyit etmektedir. 
                                                           
110 Togan, “Azerbaycan”, İ.A., c. 2, s. 99. 
111 Togan, “Azerbaycan”, İ.A., c. 2, s. 99-100. 
112 İsmail Kayabalı-Cemender Arslanoğlu, “Kars İli”, Türk Kültürü, Sayı: 126, s. 336, Nisan 
1973. 
113 Togan, “Azerbaycan”, İ.A., c. 2, s. 99. 
114 Togan, “Azerbaycan”, İ.A., c. 2, s. 101. 
115 Faruk Sümer, Türk Devletleri Tarihinde Şahıs Adları, TDAV Y., s. 622 vd., İstanbul 1999. 
116 El-Belâzurî, Fütuhul Büldân, çev. Mustafa Fayda, KB Y., s. 291, Ankara 2002. 
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Böylece İslam ve İbrani kaynaklarındaki Onogundur > Vanandur ~ 
Venendur; Onogundur > Nandur ~ Nender ~ Lender ve Onogundur > Va-
landur ~ Valendur ~ Velendur ~ Vulundur değişmelerini; Doğu Roma 
kaynaklarındaki Onoguris kale adını, ayrıca Ermeni kaynaklarında Bul-
gar Türklerine ait Onogundur > Vğndur ~ Veghentur ~ Vhndur ~ Vehen-
dur ~ Velentur ~ Oğhondor çeşitlemelerini ve yine bu addan çıkan Va-
nand, Venend, Vened, Vend yer adlarını açıklamış olduk. (21 Nisan 2003 
- 27 Ocak 2013). 
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ARAP ALFABESİ İLE TÜRKÇE YAZILAMAZ* 

Mehmet UZUN (BABOĞLU)** 

Öz 

Arap alfabesinin Türkçeyi ifade etmediğine dair fikir beyan edenler 

arasında, bizim tespit edebildiklerimizin ilki Türk Tıp Filozofu Birûnî (Ö. 

1061) ile başlayan, meşhur Türk hükümdarı Babur Şah (Ö.1530), Kâtip 

Çelebi (Ö.1657), Ahmet Cevdet Paşa, Münif Mehmet Paşa (Ö.1910), Enver 

Paşa (Ö.1922) gibi devlet ve fikir adamları vardır. Arap alfabesinin Türkçe 

için yeterli olmadığına dair bu tespitler; Arap alfabesinin ıslahı veya yeni 

bir alfabe arayışı girişimleri sonucu Lâtin alfabesi esas alınarak yeni bir 

alfabe üzerinde karar kılınmıştır. 1928’de yürürlüğe giren bu yeni alfabe 

sayesinde okur-yazar oranı % 8’lerden 85 yılda %90’lara ulaşmıştır. 

Anahtar kelimeler: Arap Alfabesi, Enveri Alfabe, Babur Alfabesi, Si-

yakat Yazısı, Küfi Yazı, Divani Yazı, Birûni, Babur Şah, Katip Çelebi, Ahmet 

Cevdet Paşa, Münif Mehmet Paşa, Beyrutlu Nasıf bin Münim El-Mâllouf. 

Abstract 

Turkish Language Can Not Written By Arabic Alphabet 

The idea of that the Arabic alphabet is not sufficient for expression of 

Turkish language, is firstly mentioned by Turkish philosopher Biruni (D. 

1061). The famous Turkish ruler Babur Shah (D.1530), Clerk Celebi (D. 

1657), Ahmet Cevdet Pasha, Mehmet Pasha, Münif (D.1910) and Enver 

Pasha also shared the same idea. In the light of this determination a new 

Turkish alphabet based on Latin alphabet was accepted as a consequen-

ce of reformation of Arabic alphabet and need for a new alphabet. 

Thanks to this new alphabet, which was promulgated in 1928, literacy 

rate increased from 8% to 90% in 85 years. 
                                                           
* Bu yazıyı hazırlarken beni kaynak bulmakta yönlendiren, Hocamız Prof. Dr. Turan Yaz-
gan’a ithaf ediyorum. 
** Araştırmacı-Yazar. 
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Key words: Arabic Alphabet, Enverian Alphabet, Alphabet of Babur, 

Article of Siyakat, Article of Küfi, Article of Divani, Biruni, Babur Shah, 

Clerk Celebi, Ahmet Cevdet Pasha, Mehmet Münif Pasha. 

Bu başlıkla daha önce de yazılar yazılmıştır. 
Türkler İslâm birliğini sarsmamak için dilini bozmuş, adını unutmuş, 

benliğini değiştirmiştir. Gerçi Türklerin genlerinde var olan hürriyet ve 
adalet hasletlerini İslâm’da da bulmuş, İslâm’ın bu özellikleriyle benliğini 
yenilemiştir. Bu sayede Türk Milleti İslâmiyet’i, Türklüğü üç kıtaya, hat-
ta bütün dünyaya yaymıştır. Dünyanın ve İslâm’ın en büyük İmparator-
luklarını kurmuşlardır. 

Türkler; Arap milletine peygamber soyundan olduğu için lâyık oldu-
ğundan daha fazla değer vermiştir. Türkler; Araplara “Necib Millet” (soyu 
sopu temiz) diye saygı duyardı. Araplar da Türkleri kıyamet belirtisi sayı-
lan ve Kur’an’da adı geçen Ye’cüc ve Me’cüc kavmi olarak tanımlardı. 

Türkler çok eski tarihlerde bile Arap alfabesinin Türk dilini ifade et-
mediğini bildiği halde, İslâm’ın bütünlüğü uğruna Arap alfabesini terk 
etme yerine Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde, Arap harfleriyle yazıla-
mayan Türkçe kelimelerin yerine Farsça veya Arapça karşılıkları yazılı-
yordu. Örneğin “un” kelimesi yerine Arapçada ince anlamında “dakik” 
kelimesi kullanıldığı, böylece Türk dilinin içi, Arapça ve Farsça kelime ve 
terkiplerle doldurularak halktan uzaklaştırılıyordu. 

“Tanınmış Türk asıllı hekim ve filozof Birûnî (Ö.453/1061(?) Arap yazı-
sının harekeleme ve şeklen benzer harfleri birbirinden ayırmak için nokta 
konulma zarureti sebebiyle diğer dillerdeki kelimeleri ifadede yetersiz kal-
dığını yazmıştır.”1 

Meşhur Türk hükümdarı Zahireddin Muhammed Babür (14 Şubat 
1483-26 Aralık 1530) Arap alfabesinin Türk dili için yetersiz olduğunu 
görmüş ve yeni bir alfabe hazırlama girişiminde bulunmuştur. 

“Kâtib Çelebi de (1604-1657) nokta ve harekenin Kur’an’ın yazımı baş-
ta olmak üzere bazı durumlarda zarurî olduğunu, bunu ihmal etmenin 
önemli hata ve karışıklıklara yol açacağını belirterek aynı hususa işaret 
etmiştir.”2 Fakat esasen alfabe tartışmaları siyasette, kültürde, hukukta 
ve günlük hayatta köklü değişiklikleri hedef alan Tanzimat hareketiyle 
başlamıştır. Bu dönemde Batı dünyası ile açılan mesafeyi kapatma, da-
ha vasıflı insanlar yetiştirme düşüncesinden hareket edilerek bu hedefle-
re ulaşmak için eğitim kurumlarını yenilemekle işe başlanmış, bu arada 
okuma yazmayı kolaylaştırmak, yaygınlaştırmak, okul kitaplarını mo-
dern anlayışa göre düzenlemek ve yayımlamak için de imlâdaki karışıklı-
ğın giderilmesi şart görülmüştü. Bu konuda dikkatleri ilk çeken ve yıllar-
                                                           
1 Kitâbü’s-Saydele fi’t-Tıb, Mukaddime, s. 34; TDV İslam Ansiklopedisi, C. XI, s. 41. 
2 Keşfü’z-Zunûn I, s. 712-713; TDV İslam Ansiklopedisi, C. XI, s. 42. 
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ca sürecek bir tartışmanın başlamasına sebep olan Ahmed Cevdet Paşa’-
dır. Cevdet Paşa (1822-1895) Kavâid-i Osmâniyye, İstanbul 1281 (1864) 
adlı eserinde ilk defa, Türkçede yer alıp da, Arap harfleriyle gösterileme-
yen sesleri belirtmek için bir yol bulunması gerektiğini yazmıştı. Yine o 
yıllarda Münif Mehmed Paşa kurucusu olduğu Cem’iyyet-i İlmiyye-i Os-
maniyye’de verdiği bir konferansta aynı endişeleri dile getirmiş ve bunun 
giderilmesi için harflerin harekelenmesini, yani ünlülerin belirtilmesini 
veya harflerin bitiştirilmeden yazılmasını tavsiye etmişti. Bu şekilde baş-
layan tartışma zamanla farklı bir alfabe arama veya bir yenisini yapma 
şeklinde boyutlar kazandı.3 

 
Belge-1: Babur Yazısının Anahtarı 

Büyük Türk Hükümdarı Zahîreddin Muhammed Babür (14 Şubat 
1483-26 Aralık 1530), 

“Maceralarla dolu siyâsî hayatının yanında meşhur Baburnâme (Ve-

kâyi)siyle kudretli bir edip, Divanı’yla oldukça kuvvetli bir şair, Aruz 

Risalesi ile bir edebiyat nazariyatçısı, Hanefi fıkhından bahseden 

Mübeyyen adlı eseri ve Risale-i Valîdiyye Tercümesi ile de dinî tasav-

vufî bilgilere âşina bir bilgin olarak karşımıza çıkan Türk siyasî ve 

kültür tarihinin seçkin simalarından biridir.”4 

Babûr Arap harfleri dışında değişik ve kullanılması kolay bir yazı şek-
li tasarlamış, 1504’de ülkesinden ayrılıp yeni bir devlet kurmaya Kâbil’e 
gittiğinde ‘hatt-ı Bâbüri’ adıyla yeni bir alfabe sistemi icat etmişti. Nokta-
                                                           
3 Ertem Rekin, “Elifba” maddesi, TDV İslâm Ansiklopedisi, C. XI, s. 41-42. 
4 Ali Alparslan, “Babur’un İcad Ettiği ‘Baburî Yazısı’ ve Onunla Yazılmış Olan Kur’an”, Tür-
kiyat Mecmuası, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü Yayını, Yıl ve Sayı: 1973-1975, C. 
XVIII, s. 161-168, İstanbul 1976. 
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sız harflerden meydana gelen bu sistem, ileri sürüldüğüne göre, Türkçe-
nin bünyesine uygun gelecek bir yol arayışının ifadesiydi. 

Yukarıda verilen örnekten biri bundan bin sene kadar önce yaşayan, 
Türk hekim ve filozofu Birûnî (Ö.1061), Arap alfabesinin Türk dilini ifade 
de yeterli olmadığını tespit etmiştir. 

Bir diğeri büyük Türk hükümdarı edip, şair, edebiyat nazariyatçısı, 
din ve tasavvuf bilgilerine sahip bilgin, devlet adamı, Zahîreddin Mu-
hammed Babür (14 Şubat 1483-26 Aralık 1530) Türk dili için Arap alfa-
besinin yeterli olmadığını tespitle yeni bir alfabe ihdasına çalışılmıştır. 

Arap alfabesi üzerinde ıslahat yapılması fikrini ilk defa ileri süren ki-
şi, Osmanlı Maarif Nazırlarından Münif Mehmed Paşa (1830-1910) ol-
muştur. 11.05.1862’de kendisinin kurduğu “Cemiyyet-i İlmiyye-i Osma-
niyye”de verdiği konferansta, Arap harflerine yeni bir şekil vermek, ıslah 
etmek, yazılış ve okunuşunu kolaylaştıracak bazı teşebbüslerde bulun-
mak fikrini ileri sürmüştür.5 

 
Belge-2: Yeni Yazı Alfabesi 

“İslah-ı Huruf Cemiyeti Encümen-i İlmiyesi’nce kabul olunan eşkâl-i 
Huruf, Hattat Mustafa Rakım Bey tarafından tersim edilmiş (resimlendiril-
miş-çizilmiş) ve kalıpları imal edilmiştir.”6 
                                                           
5 Mehmet Tekin, Harf İnkılâbı / Türk Ocakları’nın Çalışmaları ve Hatay’da Yeni Yazı, s. 11, 
Antakya 1988. 
6 “Huruf-ı Munfasıla”, “Yeni Yazı” (Hatt-ı Cedid), “Münif Paşa Alfabesi” ya da “Enveri Alfabe”, 
“Ordu Yazısı”, hatta “Alman Yazısı” adları verilen bu alfabe Yeni Yazı Dergisi’nin 30 Mart 
1914 tarihinde yayınlanan ilk sayısının birinci sayfasından alınmıştır. 
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Belge-3: “Yeni Yazı Hakkında Vârid Olan Sual (Soru) ve İtirazlara Cevaplar” adlı kitabın kapağı 

 

Belge-4: Tamim-i Maârif ve Islâh-ı Huruf Cemiyet-i Merkeziyesi tarafından yayınlanan “El-Hattü’l-Cedid” (Yeni Yazı) adlı alfabenin kapağı 
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Münif Mehmed Paşa’nın “Arap harflerine yeni bir şekil vermek, ıslah 
etmek, yazılış ve okunuşunu kolaylaştıracak bazı teşebbüslerde bulun-
mak” yolundaki düşünceleri bazı aydınları düşünmeye sevk etmiştir. 
1911’de kurulan İslâh-i Huruf Cemiyeti 20 Mart 1914’de “Yeni Yazı” adlı 
bir de dergi çıkarmaya karar vermişti. Derginin ilk sayısında Islah-ı Hu-
ruf Cemiyetinin Nizamnamesi yanı sıra bir de beyannamesi yayınlanır. 
Hazırladıkları Yeni Yazı alfabesi Belge: 2’de görüleceği üzere derginin ilk 
sayısının ilk sayfasında yayınlanır. Yeni yazı fikrini ilk defa Münif Meh-
med Paşa ortaya koyduğu için bu yeni yazıya “Münif Mehmed Paşa yazı-
sı” adını verenler olmuştur. Yazı harfleri birbirinden ayrı yazıldığı için bir 
diğer ad ile “Huruf-ı Munfasıla” alfabesi de denildiği görülmektedir. 

Harbiye Nazırı Enver Paşa (1880-1922), Harbiye Nezareti’nde yeni ya-
zının 1 Mayıs 1913’ten itibaren yalnız askeri amaçlarla her türlü yazış-
manın (Huruf-ı Munfasıla) bitişmeyen harflerle yapılacağını duyurur; 
bundan ötürü yazıya, “Ordu elifbası, Hatt-ı Cedid, Enverî Alfabe veya 
Hatt-ı Enveri”, hatta “Alman yazısı” denilen bu yazı bir süre sonra yine 
Enver Paşa’nın emriyle Harbiye Nezareti yazışmalarından kaldırılır.7 

Arap alfabesi; İslâmiyet’le beraber yayılan ve Kur’an yazısı olmasın-
dan dolayı “İslâm yazısı” adıyla anılan elifba, kullanıldığı ülkelerin fone-
tik özelliklerine göre küçük değişiklikler göstererek çeşitlenmiş ve za-
manla “ümmet yazısı” haline gelmiştir. Mısır yazısı, İran yazısı, Mağrib 
yazısı, Osmanlı yazısı gibi isimlerle tanınan bu çeşitler, harflerin şeklin-
den doğan üslup özelliklerinin yanında ilâve harflerle de kendini belli et-
miştir. Meselâ İranlılar; pe (پ), çe (چ), je (ژ) ve kef (ڴ ,ڭ) harflerini alfabe-
lerine katmışlar; Türkler de elifbayı bu haliyle İranlılardan alarak sadece 
“kâf-ı Farsî” dedikleri “kef”; yerine göre, geniz n’si (ń, ng), ğ (yumuşak g), 
v ve y seslerini de vererek bu gibi hallerde adını “sağır kef, kâf-ı yâyî” ve-
ya “kâf-ı Türkî” şeklinde söylemişlerdir; meselâ کو گل (gönül), کوکس (göğüs), 

کوکرجين   (güvercin < gögercin) ve کوکنمك (göyünmek, göynümek) کوي (güveyi 
< güyegü) gibi. Osmanlı elifbası sağır kef ve lâmelif ile birlikte otuz üç 
harften meydana gelir.8 

Yazı İnkılâbından Önce Lâtin Harflerle Basılan Türkçe Lügatlere 
Birkaç Örnek 

Yabancı bir dilin alfabesiyle bir başka alfabeye bağlı diğer bir yabancı 
dili yazamazsınız. Yazarsanız doğru okuduğunuzu iddia edemezsiniz. 
Her dilde alfabe harflerinin farklı ses verdikleri bir vakıadır. Örneğin İn-
gilizcede (c) harfi Türkçede (k), bazen (s) seslerini verir. Arap harfleriyle 
yazılan Türkçe veya Türk alfabesiyle yazılan Arapça aynı dili ifade etmez-
ler. Bu nedenledir ki, Osmanlı uleması Arap alfabesinin ıslahını günde-
                                                           
7 Ertem Rekin, a.g.e., s. 43; Mehmet Tekin, a.g.e., s. 14. 
8 Erten Rekin, a.g.e., s. 41. 
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me getirmiş ve Osmanlı Türkçesini ifadede zorlandıkça da Arap alfabesi-
ne Farsların ilâve ettiği harflere başvurmuşlardır. Bu da yeterli olmayın-
ca ihtiyaç duyulan harflerin ilâvesine yabancı lügatçilerin konu ile ilgili 
çalışmalarına başvurulduğu saptanmaktadır. Arap alfabesi ile Türkçe 
yazılırken ihtiyaç duyulan ilâve harfler: ڭ ,گ ,ژ ,پ ,چ, (ç, p, j, g, ń) harfle-
ridir. Bu harfler Arap alfabesinde yoktur. Ancak bu harfleri zaman za-
man Arap alfabesiyle yazılmış Osmanlı Türkçesi yazılarında görmekteyiz: 

A) Viyana’da Devlet-i İmparatoriye matbaasında 1865’de basılan “Du-
rub-ı Emsal-i Osmaniye” adlı kitap, Viyana Mekteb-i Şarkiye tarafından 
yayınlanmıştır. Kitap, Arap ve Lâtin Alfabesiyle Türkçe-Fransızca-Alman-
ca olarak basılmıştır. Kitabın adından da anlaşılacağı üzere Atasözleri, 
Türk atasözlerinden seçilerek Fransızcaya çevrilmiştir. Bu arada bazı 
atasözleri de uydurularak Türk Atasözü diye kitaba ilâve edilerek, bu 
küçük kitapta bile Hıristiyan dünyası, Türk düşmanlığını ihmal etme-
miştir.9 

Ayrıca bu kitap, Enverî yazı ile N.M.H. yayıncı adıyla 1885/6’da Lond-
ra’da basılmıştır.10 

Kitaba, ilâve edildiğini düşündüğümüz atasözlerinden bir iki örnek: 
- “Türk olana şehrin içi zindan olur.” 
- “Türk danişmend (bilgili kişi) olur, adam olmaz.” 
- “Türk’e borçlu olma, ya düğünde, ya bayramda ister.” 
- “Tatar, babasını dahi satar.”11 
B) Beyrutlu Nasıf bin Münim El-Mâllouf’un (1823-1869) “Türkî ve 

Fransevi Lügat-Namesi”, 1. Cilt, Paris 1863, 780 s.; 2. Cilt, Paris, 1867, 
781-1488 s. Lügatı. 

Yukarıda da belirtildiği gibi Türkçede kullanılan ve Arap alfabesinde 
olmayan harfler, Fars alfabesinden veya Beyrutlu lügatçi Nasıf bin Mü-
nim El-mâllouf’un (1823-1869), 1863’te bastırdığı “Türkî ve Fransevî Lü-
gat-namesî”nin 1. cildinin baş tarafına koyduğu alfabeden de yararlanıl-
dığı görülmektedir. 

Mâllouf bu lügatini Arap harfleriyle Türkçe-Fransızca ve Lâtin harfle-
riyle, Türkçe olarak hazırlamıştır. Mâllouf 1863’de Arap alfabesiyle Türk-
çenin ifade edilemeyeceğini Birûnî ve Babûr Şah’ın tespitlerinden esinle-
nerek Arap alfabesine yeni harfler ilâve ederek hazırladığı kanaatindeyiz. 
Bu şekilde hazırladığı alfabeyi lügatinin 1. cildinin giriş kısmına; aşağıda 
(A) harfi ile gösterildiği gibi lügatin iki sayfasını kapsayacak şekilde koy-
muştur. 
                                                           
9 Mehmet Uzun, “Türk Ocakları ve 1928 Arap Alfabesinden Latin Alfabesine Geçiş”, Türk 
Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 177, s. 230, Kasım-Aralık 2008. Kitabın iç kapağı bura-
da yayınlanmıştır. 
10 M. Seyfettin Özege, Eski Harflerle Basılmış Türkçe Eserler Katalogu, C. I, s. 308, künye 
numarası: 4423, 1971; R. Ertem, a.g.e., s. 42’de kitabın kapak resmi vardır. 
11 Durub-ı Emsal-i Osmaniye, s. 61, Viyana 1865. 
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1  2          3     4       5    6    7        8          9           10         11    12 

 
Belge-5: N. Mallouf’un Lügatinin 1. cildinin başına konulan alfabe 

A) Yukarıda N. Mallouf’un 1863/1867 yıllarında basılan Türkçe-Fran-
sızca 2 ciltlik lügatinin 1. cildinin başına koyduğu Arap alfabesi ve bu al-
fabenin Lâtin harfleriyle Türkçe okunuşları görülmektedir. Bu cetvelde 
N. Mallouf hazırladığı alfabenin 1-2 sırada Arap ve Lâtin rakamlarıyla sı-
ra numarası vermiştir. Bu rakamların Latin harfleriyle 3. sırada Türkçe 
okunuşlarını yazılmıştır. 

4.5.6.7. sıralarda Arap alfabesinde harflerin müstakil (bağımsız) ve 
kelimenin başında, ortasında ve sonunda aldığı şekilleri göstermiştir. 
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8. sırada harflerin Lâtin harfleriyle Türkçe okunuşlarını yazmıştır. 
9. sırada harflerin kökenleri yazılmıştır. Örneğin: Arap, Fars ve Türk 

şeklinde ayırım yapılmıştır. 
10. sırada ise, Arap alfabesiyle Türkçe yazarken kullanılacak trans-

kripsiyon işaretleri gösterilmiştir. 
11. sırada Arap harflerinin tekabül ettiği rakamlar yazılmıştır. 
12. ve son sırada Arap alfabesinde şekil olarak aynı olan harfler çıka-

rılarak, Arap alfabesindeki 17 harfi göstermiştir. Bu 17 harften bazıları-
nın üstüne veya altına konulan noktalarla farklı isimler almakta ve farklı 
işlev görmektedirler. 

B) Aşağıda görülen sayfa; N. Mallouf’un iki ciltlik lügatinin 1. cildinin 
447. sayfasıdır. 

Burada görüleceği üzere 1863’te basılan ve Arap alfabesiyle yazılan 
Türkçe kelimeler Lâtin harfleri ile bugün yazdıklarımızdan çok farklı de-
ğildir. 

 
Belge-6: N. Mallouf’un Lügatinin 1. cildinin 447. sayfası 
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İmparatorluk toprakları dışında olduğu gibi İmparatorluk toprakla-
rında da azınlıkların dışında, Lâtin alfabeli Türkçe kitaplar basılmıştır. 
İşte kitaplığımızda mevcut bir başka örnek Kâmûs-ı Fransevi-Türkçeden 
Fransızcaya Lügat: 1302 / 1885 yılında İstanbul’da Mihran Matbaası’n-
da basılan bu kitap Osmanlı dönemi yazarlarından Şemseddin Sami ta-
rafından yazılmıştır. 

Lügatte Türkçe kelimeler Arap alfabesiyle; okunuşları ise Lâtin alfa-
besiyle Türkçe ve Fransızca yazılmıştır.12 

İkinci diğer bir örnek de (yine kitaplığımızda mevcut), Kamus-ı Franse-
vî-Musavver Türkçeden Fransızcaya Lügati’dir. 

  

Belge-7a Belge-8b 

7/a şıkkında Diran Kelekyan’ın yazdığı, İstanbul’da 1911’de Mihran Matbaası’nda basılan Kamusu Fransevî-Musav-
ver Türkçe Fransızca Lügat’in iç kapağı görülmektedir. 

Lügatte, Arap alfabesiyle yazılan Türkçe kelimeler, aynı zamanda Lâtin alfabesiyle de yazılmıştır. 
8/b şıkkında ise, kitabın 625. sayfası görülmektedir. 

Lügat’ta kelimenin Türkçesi Arap alfabesi ile; hizasında ise Lâtin al-
fabesi ile okunuşu yazıldıktan sonra Fransızca karşılıkları da yazılmış-
tır. 

Biz burada lügatin 625. sayfasından bazı kelimeler seçerek 1911’de 
Arap alfabesi ile yazılan Türkçe kelimelerin Lâtin alfabesi ile ne kadar 
düzgün olduğunu göstermek istedik. 
                                                           
12 Mehmet Uzun, “a.g.m.”, s. 231. Kitap kapağı ve lügat hakkında kısa bilgi verilmiştir. 
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 Réfâh :   رفاه
 Réfâhet :  رفاهت
 Reftâr :  رفتار
 Rafedan : رفىان
 ’Ref :   رفع
 Rif’at :  رفعت

Görülüyor ki 1911’de Lâtin harfleriyle yazılan Türkçe kelimeler bugün 
de Lâtin alfabesiyle aynı şekilde yazılmaktadırlar.13 

İmparatorluk döneminde Lâtin harfleri yalnız matbaalarda kullanılmış 
değildir. Sivil ve resmî hayatta da Lâtin harflerini kullanma ihtiyacı duyul-
muştur. 

Osmanlı Döneminde Latin Alfabesiyle Yazılan Özel Mektuplar 

Osmanlı idaresi her ne kadar Arap alfabesinden başka alfabe kulla-
nılmasına müsaade etmese de zaman zaman sarayda dahi Lâtin alfabesi 
kullanılıyordu. 

Örneğin, Sultan III. Selim’in kız kardeşi Hatice Sultan, 1804 yılında 
bir sahil saray yaptıran Hatice Sultan Fransız mimarı Mellig’e, istedikle-
rini Latin harfleriyle Türkçe yazıp bildiriyor; Mellig’ten de Türkçe yazıl-
mış cevaplar geliyordu.14 

Saray cariyeleri ihtiyaç listelerini Lâtin harfleriyle yazıp, dil oğlanları 
adı verilen Saray tercümanlarına vererek bu ihtiyaçları temin ediliyordu. 

Sultan Abdülaziz’in Sarayına 1847 de Fransızlar tarafından konulan 
telgraf cihazlarıyla Arap alfabesiyle telgraf çekilemediğinden; ilk zaman-
lar telgraf metni önce Arap harfleri ile Türkçe yazılıyor, sonra Fransızca-
ya çevrilerek telgraf çekiliyordu. 1855’te telgraflar önceleri Fransızca ya-
pılıyordu. Daha sonra Fevzi, Zihni ve Mustafa adlı telgrafçıların çabala-
rıyla telgraflar Türkçeleştirildi; Türkiye’de Lâtin harfli 128 harften oluşan 
ilk Türkçe telgraf, 10 Eylül 1855 tarihinde (Mehmet Tekin’e göre bu tarih 
16 Ağustos 1855’dir.)15 Mustafa Efendi tarafından İstanbul Telgraf Mü-
dürü Billûrzâde Mehmet Efendi’ye çekildi. 

Aynı yıl içinde ikinci telgraf merkezi Edirne’de kuruldu. Sonra şebeke 
iyice genişletildi. Beyoğlu Telgraf Müdürü İzzettin Efendi, Türkçe mors 
alfabesini daha basit ve anlaşılır duruma getirdi (1870). 

Kurtuluş Savaşı’nda, haber alma konusunda bu telgrafçıların büyük 
yararı dokunmuştur.16 
                                                           
13 Ferit Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Eski ve Yeni Harflerle, 11. Baskı, 
1975. 
14 R. Sertaç Kayserilioğlu, “Yeni Türk Alfabesinden Önce Latin Harfleriyle Yazılan Türkçe 
Aşk Mektubu”, NTV Tarih Dergisi, Sayı: 2, s. 56-57, Mart 2009. 
15 Mehmet Tekin, a.g.e., s. 11. 
16 Meydan Larousse, Büyük Lügat ve Ansiklopedi, “Telgraf Maddesi”, C. XII, s. 38, İstanbul 
1973. 
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Latin alfabesine dayalı olarak hazırlanan bu alfabe 1928 harf inkılâ-
bına kadar resmî telgraf haberleşmesinde kullanılmıştır.17 

Yazı İnkılâbından Önce Lâtin Harfleriyle Basılan Türkçe Kitap 
Örnekleri 

Yaptığımız tespitlere göre Lâtin harfli ilk Türkçe metin 16. yüzyılda 
yazılmıştır. 

Kanuni Sultan Süleyman’ın Mohaç Muharebesi’nde (29 Ağustos 1526) 
esir alınan ‘Hırvat kökenli Bartholomeo Georieuiz (Georgievits)’ adlı kişi 
daha sonra hürriyetine kavuşmuştur. Önce Roma’ya oradan da Antwerp’e 
giden Georgievits, Türklerin âdetleri ve dinî inançları üzerine 2 risale 
yazmıştır. Georgievits’in Lâtin harfli ilk Türkçe metni ise, 1553 yılında 
Paris’te iki risaleyi birleştirerek oluşturduğu ‘De Turcarum Moribus’ 
(Türklerin Kişiliği Üzerine) adlı eseridir.18 

Ayrıca aşağıda künyeleri verilen kitaplar da Lâtin harfleri ile basılan 
ilk Türkçe eserlerdendir. 

- Codex Cumaicus ve Institutionum Linguage Turcicae’dir. Venedik, 1612. 
- Colloquia Familiaria Turcico Latino (Köln, 1672) adlı konuşma kitabı. 
- Linquarium Orientalium Turcicae, Arabicae, Persicae Institutiones, 

Viyana, 1680. 

Arap Alfabesiyle Yazılan Türkçe Neden Okunamayacağına Dair Bazı 
Örnekler 

Yazımızın başlarında verdiğimiz bilgilere göre: 
a) Türkçede sesi olup da Arap alfabesinde olmayan beş harften bah-

setmiştik, 
b) Arap alfabesinde sesli harflerin olmayışı. 
c) Arap harfleri ile yazılan bazı kelimeler birden fazla şekilde okunması. 
-  آوز ; آل آور  Burada görüleceği üzere ilk baştaki kelime “Gül-Kel-Gel-

Küllü” (hepsi anlamında Arapça). İkincisi “Göz” bir sonraki ise “Kör” oku-
nur. Farkı ise “R” harfinin üzerine bir nokta konması. Fuzuli’nin dediği 
gibi “Bazen bir nokta sehv (hata) ile göz’ü kör eder.” 

Siyakat yazı türünde yazıların okunması, okuyucunun konu ile ilgili kül-
türüne bağlıdır. Yoksa yanlış okuması kaçınılmazdır. Mesela  kelime 
şekli yerine göre on türlü ve hatta on beş türlü okunma ihtimali bulunan 
bir kelimedir. Birkaç örnek: Kâni, Temas, Nuhas, Şımali şeklinde okunabi-

lir. Asıl siyakat harfleriyle yazılışı ise  dir. “Becayeş” olarak okunur.19 
                                                           
17 Mehmet Tekin, a.g.e., s. 11. 
18 Yılmaz Önay, “İlk Latin Harfli Türkçe Metin 16. Yüzyılda Yazıldı”, Milliyet Gazetesi, s. 22, 
29 Temmuz 2009. Not: Konu, Yılmaz Önay tarafından Milliyet Gazetesi’nde haber konusu 
edilmiş, haberin kaynağı Fehmi Dinçer tarafından tespit edilmiş olan eser ve yazarı hakkın-
daki bilgiler kitabın sahibi Fehmi Dinçer’den nakledilmiştir. 
19 Mahmud Yazır, Siyakat Yazısı, 2. Baskı, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayını, s. 5. (Kitabın 
basıldığı yer ve yıl görülemedi.) 
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“Un” kelimesi de Arap alfabesi ile yazılsa da maksadı yansıtmayaca-
ğından bu kelimenin yerine Arapça “dakik” kullanılıyordu. Arap alfabe-
siyle (اون) un-on-ön-ün şekillerinde okunacağından amaç anlaşılmaz. 

d) Arap alfabesinde birbirine benzeyen harflerin çokluğu, bu harflerin 
altına üstüne konan bir-iki-üç nokta ile ayrı ayrı isimler alıp, farklı işlev-
ler görmesi bazen küçük bir hata büyük yanlışlıklara sebep olduğundan 
dolayıdır ki, Arap alfabesi ile Türkçe yazılamamaktadır. 

Harf inkılabı birilerinin yazdığı gibi İslâm kültürünü yok etmek için 
yapılmamıştır. Birûni, Babür Şah, Kâtip Çelebi, Ahmed Cevdet Paşa, Os-
manlı Maarif Nazırlarından Münif Mehmet Paşa. 

Münif Mehmed Paşa’nın düşünceleri doğrultusunda ihdas edilen yeni 
alfabeye, (Hurufı Munfasıla)’ya Enver Paşa’nın hemen sahip çıkması, de-
rinden hissedilen bir ihtiyacın (alfabe ıslah edilip, dilimize uygun hale 
getirilme ihtiyacının) göstergesi olarak kabul edilmelidir.20 

Türk Ocakları’nın kuruluşunun hemen akabinde “Islah-ı Huruf Ko-
misyonu” kurarak konuyu ele alışının gerekçesi yukarıda sunulan, Arap 
alfabesinin Türkçe için yeterli olmayışıdır. 

Bazıları ise kendilerince bazı istatistikler üreterek milletin cahil bıra-
kıldığını, Latin harflerinin sanıldığı gibi kolay olmadığını, Türk ve İslâm 
eserlerinin yok edildiğini ileri sürerek ve Cumhuriyet’i karalayarak, Ata-
türk’e çamur atıp, Atatürk’ü dinsizlikle itham etmektedirler. Allah’ın bir-
liğine, Hazreti Muhammed’in son peygamber olduğuna inananları küfür 
ile suçlamak küfürdür. 

Yazı inkılâbı yukarıda da belirtildiği üzere bir ihtiyacın sonucu olarak 
yapılmıştır. Yazı inkılâbı yapıldığı yıllarda okur-yazar oranı % 8’i geçmi-
yordu. Osmanlı İmparatorluğu’nun tarihi boyunca hiçbir defa okur-ya-
zar oranı % 8’i geçmemiştir. 

Derin Tarih Dergisi, Kasım 2012 tarih, 8. sayısını “Harf İnkılabı”na 
ayırmıştır. Konu ile ilgili Ayşe Hür-Mustafa Armağan-Hayati Develi-Meh-
met Niyazi ve İsmail Kara’nın yazılarına yer verilmiştir. 

Biz yalnız İsmail Kara’nın “Elsiz, Dilsiz ve Dimağsız Kalmak Yahut Tra-
jik Başarı” başlıklı yazısını ele alacağız. 

İsmail Kara’nın yazısına koyduğu belge ile ilgili açıklaması hem ken-
disine ve hem de diğer yazarlara çok net bir cevap niteliğindedir. Bu ne-
denle belgenin açıklamasını ele alacağız. 

Belgede adı geçen Mehmet Şemseddin Ulusoy (1892-1936) adlı zatın 
alim ve ârif bir zat olduğunu bu zatın yazdığı kitapları okuyanlar teslim 
edecektir. Yazarın, “Yadigâr-i Şemsî” adlı eserinin baskısı bulunamadı-
ğından bundan otuz yıl kadar önce; fotokopisini İstanbul sahaflarından 
almıştım. 
                                                           
20 Mehmet Tekin, a.g.e., s. 14. 
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İsmail Kara, belge açıklamasında şu satırlara yer vermiştir: 

“…Harf Devrimi sonrasında Bursa Belediyesi’nde açılan Yeni Harfler 

Kursu’na katılmak mecburiyetinde hissediyor kendini. Oturuyor, o 

yaşta yeni harfleri talim ve tedris ediyor. Bir gecede ‘Türk harfleri 

olan Latin harflerini çiziktirmeye başlıyor, yaşlı parmaklarını soldan 

sağa yazmaya alıştırıyor. Bir çile de böyle çıkarıyor… Kursu başarıy-

la bitiren Mehmet Şemsettin Ulusoy’a 2 Şubat 1929 tarihli bir de bel-

ge veriliyor.”21 

Görülüyor ki bir gecede yeni alfabe öğrenebiliyor, bunun zorluğu ne-
resinde? Arap alfabesi ile yazılan yazıları yıllarca emek veren bile okuyo-
rum diyorsa doğruyu söylemiyor. Bir kişi çıkıp: 

“Ben siyakat yazısını, Kûfî yazıyı, Divan yazısını, Rik’a yazısını, bu 

yazıların her versiyonunu okuyorum. Bir mezarlıktan geçerken mezar 

kitabelerini rahatlıkla okuyorum. Arap harfleri ile yazılan yabancı ve 

yerli yer adlarını, gayrimüslim kişilerin adlarını, yabancı milletlerin 

sanat ve teknik terimlerini okuyorum, diyebilen birini bulursam, elini 

öpeceğim.” 

77 yaşındayım. 72 yılı aşkın bir zamandan beri Arap harfleri ile tanı-
şıyorum. Hala harflerini tanımadığım yazı çeşitleri var. Usul ve Feraiz’-
den icazetliyim (1952). 

Daha sonra bir müddet Farsça okudum. Yeni yazıyı kursa, mektebe 
gitmeden öğrendim. İlk, orta, liseyi hariçten verdim. Bir bankanın hemen 
her alanında çalıştım. Müdürlük, inceleme müfettişliği (Teftiş kurulu ra-
portörlüğü), kontrolörlük yaptım, emekli oldum. 

Yazarın ifadesiyle “1928’de % 12 olan okur-yazar oranı” bugün % 90’a 
ulaşmıştır. Bunun hikmeti nedir? Sizleri düşünmeye davet ediyorum. 

Atatürk’ü sevmek, Türklüğü sevmek İslâm’a hizmettir. Aksi, ihanet-
tir. 

Bin yıldır İslâm’ın kılıçdarlığını yapan, İslamiyet’i dünyaya yayan, 
dünyanın en büyük ve en uzun ömürlü Türk ve İslâm İmparatorluğunu 
kuran Türklerdir. Hıristiyan saldırılarına karşı Müslümanları koruyan 
Türklerdir. Haçlı seferlerine karşı tek başına savaşan Türklerdir. 

Çanakkale’de İslam ve Türklük adına savaşan yine Türklerdir. Os-
manlının himayesine sığınan müslim ve gayrimüslimler Osmanlıdan ko-
pup ayrı bir devlet kurmak sevdasıyla işgalcilerle işbirliği yapan istilâcı-
ların safına geçerek Türklüğe ve İslâm’a karşı savaşanlara rağmen Ana-
dolu’yu Türk dünyasının kalesi, İslâm aleminin merkezi yapmayı başar-
mışlardır. 
                                                           
21 İsmail Kara, “Elsiz, Dilsiz ve Dimağsız Kalmak Yahut Trajik Başarı”, Derin Tarih Dergisi, 
Sayı: 8, s. 83, Kasım 2012. 
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Ancak şu hususu açık kalplilikle söylemek gerekirse yeni yazı uygu-
lamasından kısa bir süre sonra hiç de ana gayesine uygun olarak sürdü-
rülmemiştir. 

Bazı kötü niyetli çevreler yeni Türk alfabesini öğretmek bahanesi ile 
Arap alfabesi ile yazılı eserleri imha etmek yolunu seçmiştir. Evinde işye-
rinde bu tür kitapları bulundurmak suç sayılmıştır. Evlerde işyerlerinde 
bulunan eski Türkçe kitaplar toplatılmış ve imha edilmiştir. Bu uygula-
ma yakın zamana kadar devam etmiştir. Arap alfabesiyle not tutmak suç 
sayılmıştır. Böylece Anadolu’nun kültür zenginliği yok edilmek istenmiş-
tir. 

Biz bu araştırmayı yaparken Türkiye’de ilk telgraf cihazları Padişah 
Abdülmecid zamanında, 1847’de Beylerbeyi Sarayına kurulmuş olduğu, 
ancak telgraf cihazları Arap harflerini tanımadığı için önceleri telgraflar 
Fransızca çekiliyordu. Daha sonra Fevzi, Zihni ve Mustafa adlı telgrafçı-
ların gayretleriyle Lâtin harfleri esas alınarak Türkçe bir alfabe geliştiri-
lir. Çünkü telgraf metni önce Arap alfabesiyle Türkçe yazılıyordu. Sonra 
Fransızcaya çevriliyor, telgrafı alan karşı taraf Fransızca olan telgrafı 
tekrar Arap harfleriyle Türkçeye çeviriyordu. Bu nedenle 10 Eylül 1855 
tarihinden itibaren ihdas edilen bu alfabe ile telgraflar çekilmeye başla-
nır.22 Bu hususlar araştırıp belgelerle teyit etmek için Osmanlı Arşivine 
müracaatımda, Posta ve Telgraf Nazırlığı evrakları tasnif edilmediğinden 
bu evrakları inceleyemedim. 

Yeni Türk alfabesi ve Cumhuriyeti, Türk milletinin malı haline geti-
renler övgüye değer kişilerdir.  

Bu yolda hizmeti geçenleri rahmetle anıyorum. Mekânları cennet olsun. 

Sonuç 

Bin yıl öncesinde başlayan ve uzun bir süreç sonunda; Arap alfabesin-
den Lâtin alfabesine geçiş sağlanmış, böylece okur-yazar oranı % 8’den, 
85 yıllık bir zaman diliminde % 90’lara yükselmiştir. 
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302 Dinmeyen Hasret Burhanettin Ulutan Normal 10.00 
207 Divan Şiirinde Kadın Dilaver Cebeci Orta 7.00 
168 Doğu-Batı Meselesi ve Sultan Galiyev Oğuz Şaban Duman Orta 10.00 
249 Türk Dünyasında Dün, Bugün, Yarın Prof. Dr. Turan Yazgan Orta 20.00 

3 Dünden Bugüne Türk Kültürünün Gelişme Çağları Prof. Dr. Bahaeddin Ögel Orta 25.00 
306 Düz-Yazı Azeri Tekerlemeleri (Yanıtmaç) M. Mirzayev – E. Kuliyev Küçük 3.00 

 Dünya Uygarlıklarında Türk Dili ve Kenger Uygarlığı M. Ünal Mutlu Normal 18.00 
118 Endüstriyel İşçi Kooperatifleri Prof. Dr. H. Sami Güven Normal 10.00 
307 Ertuğrul Fırkateyni Faciası E. Mütercimler – M.K. Öke Normal 10.00 

 Erken Türklerin Skandinavya Yazıtları Kazım Mirşan Büyük 50.00 
60 Eski Türk Devletlerinde İdari Askeri Unvan ve Terimler Prof. Dr. Abdulkadir Donuk Orta 10.00 
38 Eski Türklerde Kadın ve Aile Necdet Sevinç Küçük 3.00 

189 Farabi Felsefesi Burhan Ulutan Orta 10.00 
195 Geçmişten Günümüze Türk Diş Hekimliği A. Efeoğlu – A.D. Erdemir Normal 11.00 
75 Giritli Ali Aziz Efendi’nin Berlin Sefareti H. Ahmed Schmiede Normal 7.00 

 Göçten Sonra G.C. Kazakbalası Orta 7.00 
136 Grek Seyyahı Priskos’a Göre Avrupa Hunları Ali Ahmetbeyoğlu Orta 5.00 
135 Güney Türkistan’dan Türkiye’ye Meseleler ve Türk 

Kültür Kimliği 
Dr. Yaşar Kalafat Orta 5.00 

105 Günümüzde Gerilla ve Terörizm Rolf Tophoven (E.B. Özbilen) Orta 8.00 
149 Haniwaldanus Anonimi’ne Göre Sultan Bayezid-i Veli R.F. Kreute – Doç. Dr. N. Öztürk Normal 8.00 
198 Harbin’den İstanbul’a ve Eskişehir’de Beş Yıl Ravile İdiler Orta 10.00 
230 Hakas Destanı Altın Cüs (Giriş-Metin-Aktarma-Dizin) Erdal Şahin Orta 15.00 
57 Hz. Peygamberin Hadislerinde Türk Varlığı Prof. Dr. Zekeriya Kitapçı Normal 15.00 

196 İbn Sina Felsefesi Burhan Ulutan Orta 10.00 
86 İktisatçılar İçin Sosyal Güvenlik Ders Notları Prof. Dr. Turan Yazgan Normal 20.00 

111 İran Türkleri M.E. Resulzade Orta 5.00 
215 İslam Öncesi Türk Tarihi ve Kültürü Prof. Dr. Gülçin Çandarlıoğlu Normal 9.00 
36 Japonya’da Maneviyat Eğitimi T.P. Rohlen – Prof. Dr. Turan Yazgan Küçük 3.00 

112 Kafkasya Türkleri M.E. Resulzade Orta 5.00 
229 Kendi Kaleminden İsmail Bey Gaspıralı’nın İdealleri -I-  Sabri Arıkan Orta 30.00 
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229 Kendi Kaleminden İsmail Bey Gaspıralı’nın İdealleri -II-  Sabri Arıkan Orta 20.00 
 Kremlin’de İktidar Mücadelesi A. Kolendiç – Çev. Eşref Bengi Özbilen Orta 10.00 
 Lale Devri ve Yansımaları Orhan Erdenen Büyük 15.00 

192 Men Kazanga Baramen (Tataristan Notları) Dilaver Cebeci Orta 10.00 
67 Milli Mücadelede Balıkesir TDAV Orta 7.00 
76 Musul Meselesi Kronolojisi Mim Kemal Öke Normal 13.00 
55 Mühimme Defteri Müşterek Büyük 40.00 

116 Nahışların Yaddaşı Müşterek Normal 7.00 
89 Oğuzlar (Türkmenler) Prof. Dr. Faruk Sümer Normal 30.00 
97 Oğuzname S. Alizade (Prof. Dr. Ali Haydar Bayat) Orta 7.00 
28 Orta Doğu’da Türk Askeri Varlığının İlk Zuhuru Prof. Dr. Zekeriya Kitapçı Normal 10.00 

309 Osmanlılarda Sosyal-Ekonomik Yapı Necdet Sevinç Orta 10.00 
125 Özbekçe-Türkçe/Türkçe-Özbekçe Sözlük Berdak Yusuf – M. Mahur Tulum Orta 16.00 
77 Panislavizm ve Rus Milliyetçiliği Prof. Hans Kohl (A.O. Güner) Orta 10.00 
34 Peygamberimiz ve 4 Halifesi Ergün Göze Küçük 4.00 

170 Pomak Türkleri Prof. Dr. Hüseyin Memişoğlu Orta 7.00 
 Rus Misyoner Kaynaklarına Göre Rus Çarlığı ve Türkler İlyas Topsakal Orta 25.00 

131 Rus Tanınan 500 Bulgar-Tatar Türk Asıllı Sülale A.H. Halikov – Mustafa Öner Orta 6.00 
 Saklıkent Refet Körüklü Küçük 10.00 

23 Sendikal Meseleler TDAV Normal 8.50 
35 Sosyal Güvenlik Açısından Zekat Prof. Dr. Turan Yazgan  Küçük 3.00 

202 Sovyetlerde Türklüğün ve İslam’ın Bazı Meseleleri Dr. Baymirza Hayit Normal 14.00 
78 Şağap Hatun Prof. Dr. Zekeriya Kitapçı Normal 5.00 

171 Şahıs Adları I-II Prof. Dr. Faruk Sümer Normal 35.00 
63 Şer’iye Sicilleri I-II TDAV Büyük 55.00 

 Şu Üretken Türkçemiz Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan Orta 20.00 
117 Tamga, Asya’daki Türkçe Coğrafi Adlar Derlemesi Erk Yurtsever Normal 11.00 
216 Tarih Metodu (Araştırma-Yazma) Prof. Dr. Gülçin Çandarlıoğlu Normal 12.00 
167 Tarihçe-i (Gazavat-i) Dağıstan Prof. Dr. M. Fahrettin Kırzıoğlu Normal 10.00 

 Topa ve Şato Devletlerinin Harici Münasebetleri Prof. Dr. W. Eberhard Büyük 7.00 
162 Türk Aleviliğinin Yükselişi Muzaffer Özdağ Normal 6.00 
95 Türk Cihadı ve Alman Protestanlığı A. Gisher Galatti – Neval Öke Orta 7.00 
69 Türk Hükümdarı Prof. Dr. Abdulkadir Donuk Orta 4.00 

194 Türk Kültüründe Lokman Hekim Prof. Dr. Ali Haydar Bayat Orta 12.00 
186 Türk Kültüründe Üçlü Sözler Prof. Dr. Ali Haydar Bayat Orta 12.00 
77 Türk Milli Kültüründe Nevruz Yrd. Doç. Dr. Z. Makas Küçük 3.00 
58 Türk Savun Kendini Dr. H. Barth – Prof. Dr. S. Ünlü Orta 10.00 

153 Türkçe Adlar Derlemesi Erk Yurtsever Normal 12.00 
155 Türkçe’de Anlam Kaymasına Uğrayan Arapça Kelime 

ve Kelime Grupları 
Yrd. Doç. Dr. Emrullah İşler Orta 10.00 

190 Türkçülerin Kaleminden Atsız Müşterek Normal 12.00 
163 Türkçülüğün Doğuşu ve Gelişimi Rafael Muhammeddin  Normal 13.00 
56 Türkistan’da Müslüman Olan İlk Türk Hükümdarları  Prof. Dr. Zekeriya Kitapçı Orta 8.00 

156 Türkiye Hoyratları  Refet Körüklü Orta 5.00 
 Türk Dünyası İçin Temel Türkçe Alıştırma Kitabı (3 Cilt) Dr. İbrahim Akış – Ferhat Aslan Orta 50.00 

210 Uygarlığın Yanılgısı Muhtar Şahanov Normal 13.00 
204 Yazının Dili Olcas Süleyman Normal 14.00 

 Yerli ve Yabancı Kaynakların Işığında Ermeni Meselesi Prof. Dr. Dr. Arslan Terzioğlu Büyük 10.00 
 Yörükler  Prof. Dr. Mehmet Eröz Normal 15.00 
 Van ve Çevresinde Ermeni İsyanları Yrd. Doç. Dr. Ergünöz Akçora Büyük 16.00 

319 Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi Abonelik Bedeli (2013) TDAV Büyük 90.00 
320 Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi Abonelik Bedeli TDAV Orta 120.00 

 Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi (Külliyat – 52 Cilt) TDAV Büyük 3.250 
 Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi (Külliyat – 101 Cilt) TDAV Orta 5.000 

316 6’lı Türk Sanat Müziği Kaseti Prof. Dr. Nevzat Atlığ  20.00 
317 4’lü Türk Sanat Müziği Kaseti Prof. Dr. Nevzat Atlığ  15.00 
318 2’li Türk Dünyası’ndan Sesler CD’si Dr. Nermin Gültek – TDAV Korosu  10.00 

 Şölen CD’si (Stadyum ve Kadıköy Yürüyüş) VCD TDAV  10.00 
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