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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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GÜNÜMÜZDE TOPLUMSAL ŞİDDET 
VE 

KÜLTÜREL BOYUTLARI 

Prof. Dr. Orhan TÜRKDOĞAN* 

Öz 

Yaklaşık 25 yıldan beri ülkemiz, terör ve şiddet olaylarının odak nok-

tasına dönüşmüş bir sürecin içindedir. Güneydoğu’da başlatılan ve bü-

yük kentlere yayılan bu olaylar temelde, “Kurtarılmış Bölgeler” adı altın-

da siyasal Kürtçülük akımının arenasına dönüşmüştür. 

Toplumsal şiddet, günümüz sosyolojisinin kendine özgü bir bilimsel 

alanını oluşturmaktadır. Şiddet olgusu, bu anlamda toplum düzenine yö-

nelik patolojik yönelimlerin bir sıralanmasıdır. Sadece terör-gerilla örgüt-

leşmeleri değil; toplumsal tabakalar arası yargılamalar, ideolojik kutup-

laşmalar ve temsil ettikleri odak noktalarının sürtüşmeleri ve kan dökül-

meleriyle biten tüm kategorileşmeler, sosyolojik anlamda toplumsal şid-

detin değişkenleridir. 

Bu araştırmamızda, şiddet olgusunun tayf analizi yapılarak, yakın 

dönemin etnik kökenli, ideolojik boyutlu tüm siyasal gerilimleri, mutlak 

anlamda sosyolojik bir perspektiften yola çıkılarak, açıklanmaya çalışıl-

mıştır. Gerilla örgütleri ve eylem kalıpları, kan döken işkence katliamları 

bu araştırmanın sadece belirli bir aşamasının hikâyesidir. Unutulmaması 

gerekir ki, toplumsal şiddet artık alışıla gelmişin ötesinde yeni eylem bi-

çimlerinin odak noktasını oluşturmaktadır. 

Anahtar kelimeler: Toplumsal Şiddet, Şiddet Olgusu, Kültür. 

Abstract 

Today’s Social And Cultural Dimensions Of Violence  

Our country is in a process that has been turning into the center of 

terror and violence for 25 years. The occurings, that had started at Sout-
                                                           
* Emekli Öğretim Üyesi. 
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heast and propagated to metropols, turned into the arena of political Kur-

dism in the name of “Rebel Zone”. 

Social violence has been constituting the authentic side of today’s so-

ciology. The phenomennon of violence is pathological act against social 

composition. Not only the terror-guerilla organisations, but also the jud-

ging between the classes, ideologic polarisations and crime can also be 

variables of social violence. 

In this research, the spectrum analysis of the phenomennon of violen-

ce is studied by the vision of the ethnic and ideologic based political tensi-

on. Guerilla organisations and their action model, massacre and torture 

are the spesific phase of this research. It is not to forget that today social 

violence involves the out of cut-and-dry actions. 

Key words: Social Violence, The Phenomenon of Violence, Culture. 

Giriş 

O dönemlerde Batı toplumları da benzeri bir sürecin içinden geçmiş-
tir. ABD’de gözlediğimiz 60’lı yıllar zenci-beyaz çatışmaları, ırkçı eylem 
biçimleri ve Kapitalist-Marksist cepheleşmeleri kendilerine özgü şiddet 
profillerini sürdürmüştür. Aynı şekilde, Türk toplumu da yakın tarihi-
mizde 68’ler kuşağı adı altında sol fraksiyonları gündeme taşıyan akım-
ların bir arenası konumuna gelmiştir. Ülke genelinde, özellikle üniversite 
yerleşkelerinde filizlenen bu sol ve sağ kutuplaşmalar gelip geçici olma-
mıştır. Sonraları sokağa, büyük kentlere, kırsal alanlara, hatta yurt dışı 
Filistin yörelerine kadar yayılmıştır. Bu nedenle, Türk toplum yapısında 
tanık olduğumuz 1968-1980’ler dönemi, günümüz sosyolojisi açısından 
bir gerilla savaşı olmanın ötesinde, tamamen terör ve şiddete yönelik ey-
lem biçimlerinin ilk aşamasını oluşturur. Bu dönemin toplumsal olayla-
rı, yeniden bilimsel açıdan gözden geçirilmeden etnik kökenli bölünmele-
rin şu andaki alt yapısını anlamak mümkün değildir. 

Bu araştırmamız, bir zamanların egemen konumda bulunan toplum-
sal şiddetin günümüzdeki gerilla örgütlerine dönüşümünü, siyasallaş-
masını ve coğrafyamızın önemli bir yöresinin Kürdistan ütopyasına mal 
edilmesine çalışılmasını anlamak asla mümkün değildir. 

Bilindiği üzere, toplumsal şiddet ve terör olayı geniş kapsamlı bir olu-
şumdur. Öyle ki, intiharlar, cinayetler, suikastlar, adam kaçırmalar, fid-
ye istemeler, yakıp-yıkmalar, sözlü ve yazılı protestolar, çatışmalar, ırk-
mezhep kavgaları ve ayrıcalıklı eylem biçimleri sosyal şiddetin türevleri 
arasındadır. Sosyolojik anlamda, 1968-1980’ler dönemi, bu birikimler 
sonucu, aynı zamanda Doğu ve Güneydoğu’da Siyasal Kürtçü akımların 
oryantasyonu anlamında bir gerilla savaşına da dönüşecektir. Kanaati-
mizce, Türkiye coğrafyasının belirli yörelerinde tanık olduğumuz terör ve 
şiddet olayları, artık kabuğunu değiştirmiş bir gerilla savaşı olarak algı-
lanmalıdır. Bu oluşumların simgesi PKK ise, terör ve şiddet olaylarının 
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ötesinde, gerilla savaşının bir parametresi konumundadır. Ülkemiz açı-
sından bir varlık alanı olarak PKK, yasal olarak Büyük Millet Meclisi’nde 
seçilmiş milletvekilleri, iletişim organları, akademisyenleri, basın-yayın 
araçları, sivil toplum örgütleri ve seçilmiş yöneticileri ile ülke genelinde 
toplumsal bir tayf alanı oluşturmuştur. 

Bu araştırmamız, siyasal Kürtçü akımların mutlak anlamda simgesi 
konumuna gelmiş bulunan PKK’nın anatomik yapısının ötesinde, PKK’yı 
oluşturan alt zemini sosyolojik açıdan gündeme getirmek amacını taşı-
maktadır. Bu nedenle, 1968-1980’ler dönemi tüm toplumsal değişkenle-
riyle ortaya konulmalıdır. Batı sosyolojisinde önemli bir yer tutan sosyal 
şiddet olgusu o dönemlerde kaosa yol açan anarşik eylem biçimleri olarak 
algılanıyordu. Oysa şiddet ve terör olgusu, neden-sonuç bağı içinde bir ko-
relâsyon ağı olarak düşünülmesi gerekiyordu. Günümüzde eğitim-öğretim 
konusunu da teşkil eden “1968’den itibaren kampüslerde başlayan ve gi-
derek” Doğu mitingleri tarzında bazı partilerin bölücü ve etnikliği kaşıyan 
eylem biçimleri sonucu gelişen Kürdistan İşçi Partisi (PKK) Kâmran Karda-
gi’nin de isabetli teşhisiyle, tamamıyla Türkiye’ye has bir oluşumdur ve 
1968’ler kampüs öğrenci hareketlerinin bir devamıdır. Bu nedenle, eserde 
iki hususa önem verilmiştir. Bunlardan biri, Türk toplum geleneğinde 
Marksist ideolojinin yeri ve stratejileri, öteki de bu ideolojiler yoluyla şart-
landırılmış bulunan üniversite öğrencilerinin eylem biçimleridir. 

1995’den itibaren filizlenen yeni toplumsal şiddet profillerinde kam-
püs hareketlerinin dinamikliği yine dikkatlerimizi üzerinde toplamakta-
dır. Ayrıca, ülkenin doğu ve güneydoğu bölgelerinde etnisitiye yönelik bir 
çeşit gerilla hareketleri de olanca şiddetiyle sürüp gitmektedir. Ancak bu 
yeni sosyal şiddet normlarını karşılayabilen çözüm yolları, yeni yasa ve 
kuruluşlar yanında üniversiter seviyede yapılmış araştırmalara da rast-
lamayışımız, 12 Eylül öncesi başıboşluğu bize hatırlatmaktadır. Hâlâ 
kampüs ve etnik şiddet profilleri hususunda aydınlatılmış bir kamuo-
yundan söz açmak mümkün değildir. Oysa 1927’de F. Thrasher, The 
Gang adlı eseriyle Chicago’da genç erkek çocuklar çetesini; W. F. Whyte 
ise Street Corner Society adlı son derece titiz araştırmasıyla örgütlü ci-
nayetlerin oluşturduğu kültür sahalarını incelemiştir. Böylece ABD’nin 
siyaset sosyolojisine, sosyal hareketlerin sosyolojisi diye bilinen yeni di-
siplinlerine boyut kazandırmışlardır. 

Ülkemizde yeraltı örgütleri hakkında hiçbir akademik araştırmanın ele 
alınmamış olması, konunun sadece medya tartışmalarına terkedilmiş bu-
lunması, Batı tipi araştırma modellerinin gidiş yollarının tıkandığını göste-
rir. Sadece, Atilla Yayla’nın: Terör, Terörizm ve Fatsa Örnek Olayı ki, 1987 
yılında doktora tezi olarak kabul edilmiş uygulamalı ve akademik seviyede 
bir araştırmadır. Araştırmacı, bir ay süreyle Fatsa’da hayali Bolşevik dev-
letinin nasıl kurulduğunu, kimler tarafından yürütüldüğünü tespit için iki 
yüz kişi üzerinde bir inceleme yapmıştır. Ayrıca İstanbul Metris Özel Aske-
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ri Cezaevi ile Amasya Askeri Cezaevi’nde Dev-Yol davasında yargılanan sa-
nıklar ve itirafçılarla katılımcı gözlem ve konuşmada bulunmuştur. Aynı 
şekilde Rafet Ballı’nın Kürt Dosyası adlı incelemesi de: Ala Rizgari, Kawa, 
KUK, TKDP, TKSP ve PKK hakkında görüşmeye dayalı bazı hususları orta-
ya koymaktadır. Bunlara ek olarak, itirafçılar veya eylemcilerin hatıraları 
ve mahkemelerdeki savunmaları da yer yer yayınlanmaktadır. Ancak, 
bunların hiçbirinde “sosyal hareketlerin sosyolojisi” diye bilinen sosyoloji-
nin yan disiplinine boyut kazandırabilecek türde toplumsal şiddet ele alın-
mış değildir. Örnek olarak, PKK nasıl bir örgüttür? Amaç ve hedefleri ne-
lerdir? Örgüt nasıl doğdu? Nasıl gelişti? Bu soruları karşılayan hemen hiç-
bir katılımcı gözleme dayalı bir inceleme yapılmadığı gibi, lider kadroları 
üzerinde de yine katılımcı gözleme dayalı bir araştırma mevcut değildir. 

Sosyolojik anlamda, terör ve anarşik olaylar, toplumsal yapı unsurları, 
kültür ve değerler sistemi ile tarihî gelişim çizgisi olmak üzere, bir dizi et-
kenlerle bağlantılı olarak geliştiği ilkesine dayanmaktadır. Bu nedenle, 
toplumsal şiddetin, her ülkenin kendi toplum yapısı ve değer sistemlerinin 
bir yansıması olduğu tezi, önemle belirtilmelidir. Ancak, sosyal şiddetin bu 
yapı özelliklerine rağmen, bir “ideal tipi” geliştirildiğinde şartlandırma ve 
yönlendirme biçimlerinde bir takım temel çizgi ve konfigürasyonların ortak 
bir karakter oluşturdukları da gözden kaçmamaktadır. Latin Amerika, 
Uzak Doğu Asya, Afrika ve Orta Doğu ülkelerinde rastladığımız “şiddet 
profilleri” bize bu hususta uyarıcı bir takım ipuçları verebilmektedir. 

Bu araştırma boyunca, dış kaynaklara dayanarak geliştirdiğimiz mo-
deller aslında, hipotezimizin hangi ölçülerde “genellik” taşıdığını, hangi 
ölçülerde ise değişkenler arasında sapmaların mevcut olabileceğini tespit 
etmek içindir. Latin Amerika ülkeleri, Afrika ve benzeri az gelişmiş ülke-
ler yanında, Batı Avrupa ülkelerinde, hatta Birleşik Devletlerde yer yer 
örneklerle temas ettiğimiz şiddet normu ile Türk toplumunun 1960’lar 
sonrası içine sürüklendiği terör ve anarşik olaylar arasında dikkat çekici 
bazı benzerlikler bulunduğunu da gözlemekteyiz. 

Gerek veto gruplarıyla ilgili (entelijansiya -aydın sınıf-), gerekse Türk 
basınına yansıyan yayınlar, toplantı ve forumlar neticesi yapılan örnek 
olay araştırmaları göstermiştir ki, şiddet normu -geniş çapta- eğitim 
sistemi, ideolojik kökenli siyasallaşma olgusu ve kent burjuvazisinin 
tutum ve davranış biçimleriyle bağlantılıdır... Bunlara ek olarak, kitle 
haberleşme araçları ve eğitim kanallarının etkin bir biçimde, köy-kent 
zıtlaşmasını yumuşatamaması, hâlâ yurdumuzun belirli yörelerinde 
farklı kültür adacıklarının varlıklarını sürdürmelerine, mezhep ve etnik 
bölünmelerin dinamikliğini korumasına yol açmıştır. Bu ikili yapının 
(dyadic toplum biçimi) son yıllarda -artan coğrafi hareketlilikten ötürü- 
bütün kent merkezlerine yığılmak suretiyle “gecekondulaşma” sürecine 
dönüşmüş olması, henüz “millet olma-ulus-devlet” sürecini geniş ölçüde 
etkilemektedir. Bu da, terör ve şiddet olaylarının filizlenmesinde itici 
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gücü teşkil etmektedir. Tanınmış sosyolog Daniel Bell’in “Amerikan top-
lumunun ancak 1950’lerden itibaren bir “ulus-devlet” olma seviyesine 
geldiği” tarzındaki görüşleri göz önüne alınırsa, sosyal ekolojisi, ekono-
mik yapısı, gelir ve eğitim seviyesi, kültür ve değer sistemiyle son dere-
ce farklılaşmış bir Türkiye’nin bölgeler-arası bu polarizasyonu, onu bir 
“millet olma” kimliğine ulaştırdığı iddia edilemez. Terör ve anarşi kadar, 
belki Türk demokrasisinin bir türlü rayına oturamamasında, bu farklı-
laşmaların bir bütünleşmeye varamamasının derin izleri vardır. 

Şiddet normu, aslında, günümüz sosyolojisinde “toplumsal hareketli-
lik” diye ifade edebileceğimiz bir hususu teşkil eder. Bu bakımdan bütün 
uygarlıklarda insanlar kendilerini çılgınlık, anarşi ve ihtilâl gibi dramatik 
diyebileceğimiz davranış içine atmışlardır. Smelser, bu tür sosyal hare-
ketleri -dar anlamda kolektif davranışları- panik, çılgınlık, düşmanlık, 
sosyal reform eylemleri ve nihayet dinî ve siyasî ihtilâller, mezhep çatış-
maları ve milliyetçilik eylem biçimleri olmak üzere sıralar.1 Görülüyor ki, 
sosyal hareketler, ilk planda normal sosyal kurumlarla bir zıtlaşma du-
rumunu yansıtmaktadır.2 Hatta Muzaffer Şerif “sosyal hareketlerin esas-
ta değişen değerler ve normlar kadar, değişen sosyal düzen ve kültürel 
değişmeyi de kapsadığı kanaatindedir.”3 

Kısacası, şiddet normu bir kolektif davranış veya sosyal hareketlilik 
sürecinin ürünüdür. Bu nedenle, araştırmamız boyunca sosyal sistem-
le şiddet normu arasındaki bağlantıyı ana unsurlarıyla belirlemeye ça-
lıştık. Böylece, “norm-yönelimli” hareketler (panik, düşmanlık, çılgınlık, 
silâhlı ayaklanma gibi) ile değer-yönelimli” hareketlere4 -ki bunlar yerli 
hareketler, Messianik ve Millenarian hareketler, mezhepçilik, dinî ve si-
yasî ayaklanmalar, karizmatik ve milliyetçi hareketler olarak sıralana-
bilir- aslında terör ve şiddet normlarını etkileyen sosyal yapı faktörleri-
nin değişik boyutlardaki yansımaları biçiminde algılanmalıdır. 

Türk toplumunun 200 yıldan beri, Batı uygarlığı karşısındaki aşırı li-
beralleşme hareketleri, Daniel Lenner’in ifadesiyle ülkemizin: 

a) Gelenekli, 
b) Geçişli, 
c) Modernleşme süreci olmak üzere üçlü bir yapıyı ortaya çıkardığını 

göstermektedir. Sosyal empati, okuyup-yazma oranı, kitle haberleşme 
araçları, lokalit-kozmopolitlik derecesi ve benzeri unsurlar-bakımından 
geniş ölçüde birbirinden farklı olan bu tipleştirme, ülkemizde Batı ve Do-
ğu olmak üzere iki kültür çevresi arasındaki bütünleşmenin henüz ger-
çekleştirilemediğini kanıtlar. Bu bakımdan “değer yönelimli” hareketler, 
                                                           
1 Neil J. Smelser, Theory of Collektive Behavior, 1962. 
2 Ralph H. E. L. Faris, 1964. 
3 Muzaffer Sherif, And Caroln Sherif, An Outline of Psycohology, 1956. 
4 Ralph Linton, Nativistic-Movements in American Antropologist, Vol. 45, 1943. 
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yerli kültür unsurlarıyla dış kültürden ithal edilen unsurların amalga-
masyonu noktasında düğümlenir. Nitekim antropologlar, kültür değiş-
mesi sürecini incelerken Melanesia’da Batı kültürü ve medeniyeti karşı-
sında, yerli kültürün gelenekli çerçevesinin tahrip edilmiş olduğunu, bu-
nun da “Kargo Kültü”ne yol açtığını ileri sürmüşlerdir. Bu duruma göre, 
“Kargo Kültü”, Melanezya örneğinde görüldüğü üzere, bir toplumun ken-
di gelenekli kültürü ile Avrupa kültürü arasındaki yarı yolda duran ülke-
lerde meydana gelmektedir.5 Nitekim Belshaw’a göre:  

“Melanezyalılar Avrupa toplumu ile başarılı temas sağlamalarına rağ-

men, yüksek bir hayat standardına yönelen güçlü bir canlılığı ortaya 

koyamamışlardır. Bunun da nedeni, kendi sorunlarına sahip çıkmala-

rına karşılık, Melanezya hayatının iki aşırı unsurunun şimdiye kadar 

bu kültlere (ruh dansları gibi) karşı yenilgiye uğramamasında (veya ye-

nilgiye uğramış görünmesinde) aranabileceğini ileri sürmektedir. Bir 

yanda yoğun sınaî iş sahaları ve Port Moresb, Rabaul, Vila ve Yeni Ka-

ledonya gibi yakın kasabalarda başarılı yerli yerleşimler -ki buralarda 

halk, modern hayat tarzı içinde kitleleri teşkilâtlandırmak için çok az 

zaman veya eğitime sahiptirler- öte yanda, Avrupa’nın işgaliyle tadil 

edilemeyen kültlerin kendi yerli tarzında devam ettirdiği Malenkula ve 

Yeni Gine’nin iç bölgeleri olmak üzere ikili bir yapı ortaya çıkmaktadır.” 

Görülüyor ki, “Kargo Kültü”, aslında sosyal hareketlerin doğmasında 
bir takım gerginliklerin kaynağını oluşturmaktadır. Araştırma boyunca, 
aşırı Batılılaşma sonucu, ülkemizin de “taklit ve kopyacılıktan” öteye gi-
demeyen kültür temasları (acculturation), yenileşme hareketleri -Japon 
örneğinde görüldüğü üzere- millî değerlerimizle yüksek seviyede bir sen-
teze ulaşamadığı için ikili bir toplum yapısına dönüştüğü de bir gerçek-
tir. Aslında, “Kargo Kültü” Melanezya kadar ülkemiz için de geçerlidir. 
Batı norm ve değerlerinin ülkemizi -hiçbir fikir gümrüğüne tabi tutul-
maksızın- istilası, millî değerlerimiz karşısında yeni bir kozmetik kültür 
veya pop kültürünün canlanmasına sebep olmuştur. Böylece, halk kat-
larında millî kültür ve değerlerimiz yaşarken, üst tabakada ise ruhsuz ve 
köksüz ithal malı kozmetik kültürün hâkimiyet sağlaması, hatta bunla-
rın kitle haberleşme araçları ve okullaşma süreciyle toplumun derinlikle-
rine doğru yayılması, 12 Eylül öncesi sosyal gerginliklerin ve anomik 
davranışların doğmasının başlıca nedenini oluşturmuştur. 

Sosyal şiddeti, yukarıdan beri özetlediğimiz hususlar göz önüne alına-
rak yüz yıl uyumlu bir biçimde yöneten Franco, bugün arkasında -fa-
şizm ve komünizm tehlikelerinden uzak- bir İspanya bırakmıştır. 

İlkemizde de, sosyal yapı çelişkilerini çözebilecek radikal önlemler ka-
dar, hemen her alanda hoşgörü, sosyal uyum ve birbirimizi bir aşk ahla-
                                                           
5 C. S. Belshaw, Recent History of Medeo Society, Dceanisa, Vol. 22, s. 1123, 1951. 
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kıyla sevebilecek bir toplum mannerizminin kısa zamanda tohumlarının 
ekilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde Ortaçağın “tabiat boşluktan kor-
kar” diye olayları açıklayan Aristocu zihniyeti gündeme gelirse, sosyo-
ekonomik sistemin tüm çelişkileriyle ortaya koyduğu tablo, toplumun di-
namosunu temsil eden gençleri karamsar ve sergüzeştçi modeller peşin-
de koşturabilir. Burada, biraz önce sözünü ettiğimiz İspanya iç savaşına 
katılan ve kendisi de taraflardan biri olan bir İngiliz şairi o bunalımlı dö-
nemi şöyle dile getirmektedir: 

“Bu savaşa neden katıldığımızı, 
    Yıldızların altındaki platolara 
 Bizi neyin sürüklediğini soranlara 

İngiltere’deki dostlara, 
 Deyin ki, bu sebep, 

Yalancılık ve aptallık değil, 
 Şehvet, intikam ve para da değil 
    Biz buraya başka bir yol 
 Göremediğimiz için geldik.” 

Bu şiirin dile getirdiği gerçek; 12 Eylül öncesi toplum yapımızın, siyasî 
rejimimizin, iktidar yoksunluğunun, anayasal kuruluşların, üniversitele-
rin, veto gruplarının, entelijansiyanın, Türk tarihinin gelişim çizgisinin, 
aşırı liberalleşmenin, protesto gruplarının, bölgelerarası dengesizliklerin 
birbirleriyle kesiştiği tabloya önemli boyutlarla uyum sağlamaktadır. 

Bu bakımdan, terör ve anarşinin bir sosyal patolojik hal olduğu ve bun-
dan büyük ölçüde yukarıdaki çarpık tablonun sorumlu olduğu kabul edil-
melidir. Bu sebeple, sosyal yapının restorasyonu, bundan sonraki iktidarla-
rın girişecekleri radikal önlemlerin başında gelmelidir. İlkin, Türk tarihi ve 
kültür hayatımızı -geçmişimizi geleceğimize bağlayacak tarzda- bir süreklilik 
içinde ele alan bir tarih felsefesinin devletin resmi felsefesi haline gelmesi 
gerekmektedir. Cumhurbaşkanlığı forsunda yer alan 17 ayrı ayrı Türk dev-
letleri birbirleriyle organik bir bütünleşme haline getirilerek, “kökü mazide 
bir atiyiz” tarzında holistik-bütüncül- düşünce tarzı benimsenmeli ve geç-
miş bizim geleceğimizin konfigürasyonunu teşkil etmesi bakımından saygı-
ya değer kabul edilmelidir. Bu tür bir dünya görüşü, folklorumuza, örf ve 
geleneklerimize, inanç ve değer sistemlerimize yeniden dönüşü sağlaması 
bakımından biricik kaynağı teşkil eder. Biz gücü Batı’dan alarak değil, ken-
di millî kaynaklarımıza dönmek suretiyle toplumumuzu yeniden canlanma 
(re-vitalizm) sürecine tâbi tutmak durumundayız. Tarihimizi, toplumumuzu 
şekillendiren değerler sistemimizi kronolojik kimliğinden tecrit ederek ona 
yeni bir ruh kazandıracak bir millî eğitim politikası devreye sokulmadığı sü-
rece, benliğimizi yoğuracak ve bize şahsiyet verecek manevi mesnetlerden 
yoksun bırakılmamız mukadderdir. Aynı şekilde, Polonya’da komünizm kar-
şısında bir güç kaynağı olan Hıristiyanlık gibi, İslâmî yapının da sistematik 
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bir biçimde -okullaşma süreciyle- reorganizasyonu gerekmektedir. Türki-
ye’yi tehdit eden komünizm tehlikesine karşı, tarih şuuru güçlü, dinî inanç 
ve normlara bağlı bir nesil en büyük güç kaynağıdır. Bugün Batı’da, dinî 
hayat bütün özellikleriyle toplumun üstüne atılmış bir ağ gibi yaşantısının 
bir parçasını teşkil eder. Okul-öncesi kadar, ilkokullar çeşitli mezheplere gö-
re eğitimlerini sürdürür ve böylece çocuk en verimli yaşında “dindarlaşma” 
sürecinin içine itilmiş olunur. Batı Avrupa’ya nazaran Birleşik Devletlerde 
dindarlaşma oranı en yüksek seviyededir. Bu ülkede sosyolog Nelson, sos-
yal mobilizasyonun itici gücü olarak dinin önemini şöyle sıralıyordu-. “Dinî 
doktrini öğretmek, üyeleri ibadete ve itaate teşvik etmek, dinî faaliyet için ko-
laylık sağlamak, şahsi meselelerle ilgili olarak üyeler arası teması sağlamak 
ve nihayet sosyal kontrolün merkezi olarak vazife görmek.”6 

Türkiye’de dinî sistem üzerinde bir araştırma yapan Şerif Mardin, İs-
lâmî inançların halk katındaki gelişme şeklinin etkilerini incelerken, 
Türk toplumundaki kimlik krizinin çözümlenmesinde dinin ideolojik yö-
nünün önemini belirtmekte, bunun için de: “Cumhuriyet Türkiye’sinde, 
din meselesini bir tarafta modernleşmenin şiddetli isteği diğer taraftan 
da Osmanlı devletinden tevarüs eden meselelerin kadrosu içinde düşün-
menin gerekliliğini” vurgulamaktadır.7 Ona göre: 

“Bugün halk kültürü ile seçkinler kültürü arasında bir uçurum olması, 

seçkinlerin dine önem veren kimseler olsalar bile, “halk İslâm’ını” kural 

dışı saydıkları meydandadır. Diğer taraftan, Cumhuriyetin seçkinleri 

yüzeyde görülmesi mümkün olmayan önemli fonksiyonlar gördüğünü 

idrak etmemişlerdir. Cumhuriyetin seçkinleri, İslâm’ın kişisel fonksi-

yonlarını kolayca başka bir yapıya devredeceklerini sanmışlardır.” 

Mardin, böylece, bugünkü Türkiye’deki dinî kaosu bütün taraflarıyla 
ortaya serdikten sonra, görüşlerini şöyle neticelendiriyordu: “Bugün Tür-
kiye’de ümmet yapısından yeni çıkmış bir topluma, halk dini, bir dünya 
görüşü ve bir kişisel denge yöntemi sağlamaktadır.” 

Aynı şekilde bölgeler arası varyasyonlar da, “taşra”dan “merkez”e gelen 
gençler üzerinde psikolojik etkiler yapmak suretiyle bir takım sosyal patla-
malara, enternasyonal ideolojilerin oltalarına takılmalarına elverişli vasatı 
yaratabilmektedir. F. Frey 1962 yılında 458 köyde yaşayan 6000’den fazla 
ve yaşları 14’ün üstünde köylüler üzerinde yapmış olduğu bir araştırmada: 

a) Köy niteliklerinde bölgesel farklılıklar; 
b) Köylülerin niteliklerinde bölgeler değişkenlikler; 
c) Türk köyleri arasında bölgesel farklılıkların bulunduğunu tespit et-

miştir.8 Bu araştırma göstermiştir ki, bölgeler arası varyasyonlar gerçek-
                                                           
6 Lowry Nelson, Rulal Socilology, s. 322-341, 1955. 
7 Şerif Mardin, Din ve İdeoloji, s. 118-119. 
8 Frederecik W. Frey, Regional Variations in Rural Turkey, Report No: 4, 1966. 
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ten sert çizgiler halinde ortaya çıkmakta ve halen devam etmektedir. Bu 
durum, sosyal sistemin bir parçasını teşkil eden gençlik ilişki sistemi 
içinde önemli sosyal gerginliklerin kaynağı olabilir. 

Kısacası, terör ve şiddet olayları, altında temelde yatan sosyal yapı ve 
organizasyon biçimlerinden kaynaklandığı, bir “sebep” değil “netice” ol-
duğu; sosyal şiddeti sindirmekle, derinden kanayan yarayı iyileştirdiği-
mizi ummak büyük tarihî bir yanılgı olabilir. 

Ülkenin bu çizgiye sürüklenmesi, 15-20 yıl gibi çok kısa bir süre içinde 
hepimizin gözleri önünde cereyan etmiş, oynanan oyunların failleri ve se-
yircileri içimizde, hayatta ve bizleriz. Ancak, şunu itiraf etmek gerekir ki, 
sosyal yapının çelişkilerinden için için kaynaklanan olaylar; objektif, her 
türlü değer yargılarından uzak akılcı bir metotla henüz ayrıntılarıyla ince-
leme konusu yapılmış değildir. Fransa, İngiltere ve Batı Almanya örnekle-
rinde görüldüğü gibi, üniversite işgalleri veya iki polis memurunun öldü-
rülmesi bu ülkelerde araştırma komisyonlarının kurulmasını, olayların 
enine boyuna ilmi tahlillerini gerektirmektedir. Ülkemizde sosyal şiddetin 
en tehlikeli boyutlara ulaşmasına rağmen, henüz ciddi ve ayrıntılı bir teş-
his ve tedavi yönteminin gündeme gelmemiş olması düşündürücüdür. Sa-
dece, bir iki kuruluşun tertiplediği seminer ve sempozyumun ötesinde, Ay-
han Songar’ın (3464) mahkûm ve tutuklunun deneme grubu (1643) nor-
mal lise ve yüksek öğretim öğrencisinin de kontrol grubu olarak ele alındı-
ğı, toplam (1507) kişi üzerinde 401 soruluk bir test uygulamasının sonuç-
larından başka elimizde hemen hemen hiçbir belge de yoktur. 

Bu çerçeve içinde, hastalığın teşhisi, tedavisi ve muhtemel seyrinin 
geç de olsa gündeme gelmesi gerektiği inancındayım. 12 Eylül öncesi bir-
birinden kalın duvarlarla ayrılmış örgütlü öğrenci gruplarının forumla-
rında, basın organlarında ele almış oldukları açıklamalar, muhteva tahli-
li (content analysis) denilen bir yöntemle burada teker teker incelenmiş 
ve temel felsefeleri ortaya konulmuştur. Bunun gibi, bazı üniversite öğ-
retim üyelerinin öğrenci gruplan üzerinde uyguladıkları anket sonuçları 
da kalın çizgileriyle belirtilmiştir. Ayrıca Gazeteciler Cemiyeti ve benzeri 
kuruluşlar ile dönemin üç İçişleri Bakanının bizzat basına yansıyan, 
sosyal şiddet normlarıyla ilgili fikirlerine de yer vermiş bulunmaktayız. 
Bunların hepsinin toplandığı ortak bir nokta vardır ki, bu da sosyal şid-
detin Türk toplumunun sosyo-ekonomik yapısı, siyasî iktidar kalıpları ve 
devletin resmî ideolojisi Kemalizm’in devreden çıkarılması, yabancı ideo-
lojilerin yeni bir fetiş olarak entelijansiyanın önemli bir kesimi tarafın-
dan toplum yapımıza pompalanmasıdır. 

Bu araştırma boyunca ileri sürülen tezler, daha ziyade toplumumuzun 
tarihî gelişim çizgisine dayalı bazı açıklamalar, kültür ve değerler sistemi-
mizin dış etkenler karşısında sürekli erozyona maruz kalması ve nihayet 
iktidar yapısının çürümesi, entelijansiyanın (aydın sınıf) millilik kimliğini 
büyük ölçüde yitirmesi ve kendine yabancılaşması gibi çok yönlü etkenler 

17



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 10 

üzerinde durmaktadır. Böylece, sosyal şiddetin, sadece “terör” ve “anar-
şi”nin soyut kalıpları içinde düşünülmemesi gerektiği aslında, temelden 
yatan yapı faktörleriyle bağlantılı olduğu açıklığa kavuşturulmak isten-
miştir. Ayrıca, en önemli nokta olarak üzerinde durulması gereken husus, 
sosyal şiddet normunun ülkelerin tarihî gelişim ve jeopolitik yapısıyla ya-
kından ilgili olması nedeniyle, evrensel ve tek tip ideal bir “terör” şemasına 
varmanın da mümkün olamayacağı görüşünü bu araştırmada bütün açık-
lığıyla gözler önüne sermiş bulunmaktayız. Öyle ki, günümüzde Ermeni 
terör kalıpları daha ziyade ülkemizin bunalımlı dönemlerinde başımıza 
musallat olan “vur-kaç” taktiğine dayalı bir intikam, “öç alma” furyasıdır. 
Ülkemiz, ne zaman -içte ve dışta- zayıf düşmüşse Ermeni katliam hareketi 
gündeme gelmiştir. Atatürk döneminde tek bir Ermeni olayının cereyan et-
memesi bu görüşümüzün en belirgin özelliğini teşkil eder. Bunun gibi, 
Amerika Birleşik Devletleri’nde zenci-beyaz çatışması bir takım temel hak-
ların elde edilmesi kavgasıdır. Ülkemizde terör ve şiddetin kaynağı, Türki-
ye’yi Marksistleştirme operasyonu gibi önemli ideolojik siperlerin arkasın-
da yatar. Bölücülük, mezhepçilik gibi akımlar da, aslında Ermeni olayında 
görüldüğü gibi, “bulanık suda ne avlarsam o yanıma kâr kalır” ilkesiyle 
bağlantılıdır, tıpkı Ermeni davası gibi. Yoksa ülkemizde yaşayan insanları-
mızın birbirlerini belirli ayırım çizgileri içinde gördükleri söylenemez. Do-
ğu’da yaşayan vatandaşlarımız, bu ülkenin Edirne’sinde, Samsun’unda, 
Adana’sında ve İzmir’inde yaşayan vatandaşlardan, devlete ve millete bağ-
lılık şuuru açısından, kıl kadar ayrıldığı iddia edilemez. Zaten, lisan faktö-
rünün dışında -ki bugün İsrail’de Kürtçe konuşan Yahudiler mevcuttur- 
hiçbir sosyolog ve antropolog yapmış oldukları araştırmalarda bugüne ka-
dar Türk kültüründen ayrı bir Kürt kültürünün mevcut olduğunu göstere-
memişlerdir. Bazı üniversitelerde, yakın zamana kadar sosyoloji enstitüleri 
ve sosyal araştırma demeklerinin geliştirdikleri kasıtlı yayın kampanyala-
rına rağmen, ortaya koydukları incelemelerin hiçbirinde, Türk-Kürt kültü-
rünün sürekliliğinden başka hiçbir şey ortaya konulamamıştır. Son Ana-
yasa oylaması, büyük ölçüde, terör ve şiddet profili ile Kürtçülüğün-mez-
hepçiliğin yaygın bulunduğu iddia edilen yörelerde tasvip görmüştür. 

Bunun gibi İtalya’da Kızıl Tugaylar, Almanya’da şiddet yanlısı Baa-
der-Meinhof çetesi Almanya ve İtalya’ya özgü şartlardan kaynaklanmak-
tadır ki, bunun örneğine ülkemizde rastlamak mümkün değildir. 

Görülüyor ki, şiddet normu toplumların sosyo-kültürel yapısı ve tarihî 
gelişim çizgisiyle bağlantılı olarak gelişmektedir. Bununla şunu demek isti-
yorum: İlkemizde, 12 Eylül’den önce ortaya çıkan şiddet olayları, ülkemizin 
tarihî şartlan, jeopolitik yapısı ve sosyo-ekonomik gelişiminden soyutlana-
maz, onların bir uzantısıdır. Bu nedenle, neticeye dayanarak kaynaklara in-
memek, sebepleri araştırmamak satıhtaki “uru” tedavi etmek gibi bir şeydir. 

Durum, bütün açıklığı ile bir daha göstermektedir ki, üzerine parmak 
bastığımız hususları kalın çizgileriyle ortaya koymamızda hayati bir zaruret 
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vardır. Bunun için de, biraz önce temas ettiğim Ayhan Songar’ın araştırma-
sıyla, Metris ve Diyarbakır Askeri Ceza Evi ve Tutuk Evlerindeki mahkûm-
lar üzerinde yapılmış örnek olaylara kısaca temas etmek istiyorum. 

Ayhan Songar’ın, söz konusu (5107) kişi üzerinde yapmış olduğu anket 
sonuçlarına göre, terör ve şiddet profilini yansıtan üç temel faktör vardır. 

1. “Sağ ve Sol” teröristler benzer demografik özellikler göstermektedir. 
2. “Sağ ve Sol” tarafa yönelmesinde en büyük tesir içinde yaşadığı çev-

reden gelmektedir. 
3. Liderler ve onu takip eden, ona tabi olan eylemciler arasında önem-

li farklar mevcuttur. 

Terörizmin sebepleri de şu şekilde ortaya çıkmaktadır: 

- Ekonomik güçlük ve eşitsizlikler, 
- Eğitim noksanı, 
- Çevrenin kötü tesiri, 
- Hükümetteki zaaf, iktidar yetersizliği, 
- Aile ve okuldaki otorite eksikliği, 
- Dış tesirler.9 
Ancak, Songar’a göre: 

“Bunların en başta geleni, en önemli faktör, terörizmin dışarıdan yön-

lendirilmesi ve yönetilmesidir. Diğerleri, buna katılan fertlerin bu yolu 

seçmeleri için gerekli hususiyetleri oluşturmalarıdır. Nasıl ki, bir insa-

nın pnömoni hastalığına yakalanması için pnömoni, zatürree mikrobu-

nu alması temel şarttır ve onun üstüne eklenen “soğuk alma” kolaylaş-

tırıcı sebebi teşkil ederse, burada da “dış tesir” ana sebebi, diğerleri 

ise teröre katılmadaki “kolaylaştırıcı” faktörleri temsil etmektedir.” 

tarzındaki yargılarına büyük ölçüde katılmak, bu incelememizin baştan 
sona kadar geliştirdiği, desteklediği ve değerlendirdiği hipoteze önemli öl-
çüde ters düşmek demektir. Zira 12 Eylül öncesi, ülkemizde cereyan eden 
sosyal şiddet normu, bir eylem kalıbı olarak, sosyo-ekonomik sistem top-
lumun tarihî gelişimi, jeopolitik yapısı ve nihayet siyasî iktidar biçimiyle 
fonksiyonel bir bağlantı içindedir. Günümüz sosyolojisi artık sosyal olayla-
rı “tek-nedenli, tek-boyutlu” faktörler yerine, çoğulcu-plüralist bir çerçeve 
içinde değerlendirmektedir. Bu faktörler de birbirleriyle karşılıklı işlevsel 
(fonksiyonel) bir bağlantıyı oluşturur. Örnek olarak kapalı bir köye zirai 
sektörde makinenin girmesini ele alalım. Makinenin kabulü, işgücü fazla-
sının köyden şehre nüfus göçüne, ailede erkekle kadın arasında görevlerin 
farklılaşmasına, bunun da ailede erkek otoritesinin zayıflamasına, kadın-
erkek özgürlüğünün dengelenmesine ve nihayet statü farklılaşmasına va-
rıncaya kadar bir dizi fonksiyonel bağlantıyı ortaya koyar. Bunun gibi, 
                                                           
9 Ayhan Songar, Türkiye’de Terör Olaylarının Arkasında Yatan Gerçekler Sosyo-Psikolojik 
Araştırma ve Değerlendirme, s. 309-328, 1984. 
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sosyal şiddet de, temelde yatan bir takım tortuların birikimi neticesidir. 
Günümüzde, bir İngiltere, bir Fransa ve bir Almanya’da görüldüğü gibi, 
sosyal yapımızın dokusu yıpranmamış, zayıf düşürülmemiş olsaydı ülke-
mize dıştan ve içten yönelik sistematik şartlandırmalar bu kadar yıpratıcı 
boyutlara ulaşamazdı. İngiltere’de İrlanda Kurtuluş Ordusu (IRA), Batı Al-
manya’da Badeer-Meinhoff çetesi, Kızıl Ordu Fraksiyonu (RAF) ve Fran-
sa’da Baskçı hareketler bizden daha az mı eylem kalıplan oluşturmuştur? 
IRA’nın mücadelesi aşağı yukarı bir yüzyıldan beri sürüp gitmektedir. Fa-
kat bu ülkenin güçlü toplum yapısı, ayakta duran millî entelijansiyası ve 
tarihî gelişim çizgisinin gelmiş geçmiş arasında hiçbir kopukluğa meydan 
vermeyen süreklilik ilkesine dayalı millî şuur tezi- IRA’nın bütün sistema-
tik mücadele taktik ve yöntemlerine rağmen, zaferini sağlamasına gereken 
fırsatı vermemiştir. Baskçıların akıbeti de bundan farklı değildir. Görülü-
yor ki, her ülke-şartları sebebiyle- içerden ve dışarıdan müdahalelere dai-
ma açık olabilir. Ancak, önemli olan mikroplar karşısında bünyenin mua-
fiyet oranının yüksek derecede olmasıdır. Kanaatimce, 12 Eylül öncesi 
Türkiye’miz için de üzerinde durulması gereken husus budur. Neden ül-
kemiz, 10-15 yıllık kısa bir süre içinde terör ve şiddet salgınına yakalan-
mış? Ve sadece, 12 Eylül öncesi iki yıl içinde (1977-1979) 5242 ölü ve 
14.852 yaralı olmak üzere 20.000 üstünde insan kaybına yol açabilecek 
olayların içine sürüklenmiştir? Bütün bunlar, sadece ve sadece dışarıdan 
kaynaklanan monist görüşlerle açıklanacak türden olaylar değildir. Biz, 
bu araştırma boyunca Türkiye’deki terör ve şiddet olaylarının gerisinde 
yatan fonu birkaç çizgisiyle aydınlatmaya çalıştık. Bundan sonraki geliş-
meler, terör ve anarşi üzerine yoğunlaştırılacak parlamento, üniversite, 
hükümet, hatta özel kuruluşların -ki biz de bu kuruluşlar daha ziyade 
futbol ve basketbol türünden faaliyetleri yansıtmak suretiyle “bacağın” ve 
“kolun” zaferine ışık tutmaya çalışır- teşkil edebilecekleri komisyon rapor-
larıyla ancak değerlendirilebilecektir. 

Ülkemizde, terör ve anarşinin tek bir kaynaktan (monist) kaynaklanma-
dığı hususuna açıklık getirmek gayesiyle bizzat terör döneminde sorumlu-
luk taşıyan kişilerle, askeri ceza evlerinde bulunan tutuklular üzerinde ya-
pılmış örnek olay araştırmaları kısa çizgilerle temas etmek suretiyle “şid-
det” normunun fonksiyonel kimliğine açıklama getirmek istiyorum. 

Bu araştırma, yayına verildiği sıralarda Faruk Sükan’ın anılarına ait 
bir kitap elimize geçti. Pusudaki ihanet adlı bu kitapta, “Sükan’ın, 12 Ey-
lül öncesi dönemin Devlet Bakanı ve Başbakan yardımcısı, hatta Şükrü 
Kaya’dan sonra en uzun devre İçişleri Bakanı olması gibi hususlar göz 
önüne alınarak, sosyal şiddet normu ile alakalı görüşlerine tanık olmakta-
yız”, öyle ki, 28 Şubat 1979 tarihinde dönemin Başbakanı tarafından, 
“örgütlü terörün, nedenlerini araştırması ve kaynaklarına inilmesi, iç gü-
venlik istihbaratının yeniden organize edilmesi ve iç güvenlik istihbarat 
koordinasyonunun şartlarının araştırılması ve sağlanması” gibi konular 
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üzerinde kendisine çalışma görevi verildiğini öğrenmekteyiz.10 Ancak, 
Sükan: “Devlet ve rejim bakımından çok önemli olan iç güvenlik sorunları-
na yapılan yaklaşım, alınması gereken önlemler ile bunları bütünleştirici 
önlemlerin” üç aylık kısa bir süre içinde tamamlanarak Başbakana ve 
Cumhurbaşkanına sunulduğunu ifade etmektedir. 

Üzülerek beyan etmek gerekir ki, bu rapor da bugüne kadar yayınlan-
mamış, Songar’ın araştırması gibi bir köşede tozlanmaya bırakılmıştır. 
Pusudaki ihanette birkaç satırla özetlenen rapora göre, sosyal şiddetin 
profilini etkileyen iki tür tehdit helezonu mevcuttur, bunlardan “birinci 
helezon”, ülkenin bağrından kaynaklanarak ve giderek büyüyen ve ge-
nişleyen çemberler halinde dışa doğru açılmakta, bu oluşumun hâsıl 
ettiği boşluğa ise muhitten merkeze doğru gelen diğer bir tehdit helezonu 
ülkenin bağrında yerleşme gayretinde bulunmaktadır. 

“Öz varlığımızdan kaynaklanan birinci tehdit helezonu merkezden 

çevreye doğru en geniş anlamı ile ekonomik baskılarla da iyice belir-

lenen iç istikrar sorununu gün ışığına daha kesin hatlarla çıkarıcı 

olan ve beraberinde “sağ ve sol” aşırılık, bölücülük, silahlı şiddet ey-

lemleri, gericilik, gençlik sorunları, genel asayiş sorunları, mezhep ça-

tışmaları, kaçakçılık, siyasal terörizm ve gittikçe hızlanan katı kutup-

laşma hareketleri gibi unsurları taşımaktadır.” 

“Muhitten merkeze doğru gelen dış kaynaklı ikinci tehdit helezonu ülke 

üzerinde süper devletler rekabeti, bölge konjonktürünün yarattığı sorun-

lar, yabancı ortak menfaat gruplarının özel girişimleri, özel amaçlı ope-

rasyonlar, put dışı baskı gruplarının girişimleri, farklı ideolojik akımların 

yerleşme ve pekişme gayretlerini beraberinde getirmektedir.”11 

Görülüyor ki, raporun ana “tema”sı merkezden çevreye ve çevreden 
merkeze olmak üzere ikili bir modeli ortaya koymaktadır. Bunlardan ilki, 
yani merkezden çevreye doğru olanı, en geniş anlamı ile “iktisadi baskı-
larla” belirlenen iç istikrar probleminin yarattığı ideolojik kutuplaşma ve 
sosyal şiddet normu, ikincisi de, çevreden merkeze yönelik dış baskılar-
dır. Anladığım kadarıyla, ülkede iktisadi bunalımlar ve iç istikrarın sağ-
lanamayışı sosyal yapıyı zayıflatmakta, o zaman dış baskılar da güç ka-
zanmaktadır. Bunlar birbirleriyle karşılıklı bağlantı halindedir. “Bu ba-
kımdan dış müdahaleler bünyeyi zayıflatacağı gibi, bünyenin zayıflaması 
da iktisadi bunalım ve istikrarsızlıklara yol açacaktır” tarzında bir yorum 
biçiminden ziyade, esasta hükümetlerin iktisadi politikalarının dengeli 
bir biçimde yürütülmemesi toplum katlarında bunalımlara, ideolojik ku-
tuplaşmalara yol açmakta, bunlar da giderek bünyeyi zayıf düşürmekte 
ve zaten mevcut dış süper güçlerin müdahalesini pekiştirmektedir. 
                                                           
10 Cemal Kutay, Pusudaki İhanet, 1084, s. 492. 
11 Cemal Kutay, a.g.e., s. 493-494. 
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Aynı şekilde Metris Cezaevinde MLSPB (Marksist-Leninist Silahlı Pro-
paganda Birliği) adlı illegal örgütün beyni olarak kabul edilen Şemsi Öz-
kan’la yapılan bir görüşme de terörist profilin nerelerden etkilendiğini 
göstermesi bakımından alaka çekicidir. Özkan, “sosyal şiddetin” sebep-
lerini beş noktada topluyor. Bunlar; 

1) Eğitim sistemi, 
2) Hoşgörüsüzlük, 
3) Kültürel yapı, 
4) Yenilik ve aile ilişkileri ve nihayet, 
5) Gençlik ve toplum ilişkileridir.12 
İleri sürülen bu görüşlerin hemen hepsi de sosyal sistemin yapı ve or-

ganizasyon özelliklerinden kaynaklanmaktadır, öyle ki, Özkan’a göre: 

“İlkemizde eğitim sistemi tam anlamı ile miadını doldurmuş ve toplumu-

muzun gereklerine cevap vermekten uzak hale gelmiştir. Eğitim sistemi-

miz yaratıcı, araştırıcı insanlar yetiştirmekten çok uzaktır. Bir defa bile 

laboratuara gitmeden fen kolundan mezun olan birçok öğrenci vardır. 

Eğitimimizde temel çizgiyi ezbercilik ve koşullama oluşturmaktadır.”13 

Hatta Kanada’da Kebek (Quebec) Halk Kurtuluş Ordusu ne derece 
başarı sağlayabilmiştir? De Gaull’ün bütün çabalarına rağmen, Kanada 
Millî Hükümeti bu ayrılıkçı güçleri sindirmeyi başarabilmiştir. 

“Bu eğitim sisteminde Atatürk’ün doğum ve ölüm tarihini öğrenirsiniz. 
Ama Atatürkçülüğün ne olduğunu öğrenemezsiniz. Her toplumsal grubun 
bir yana çektiği Atatürkçülüğü sonunda Sovyet yazarlarından okuyup-öğ-
renme kısmet olur. Sonrası ise malûm.” 

Kültürel yapıya gelince, bunu da Şemsi Özkan şöyle açıklıyordu: “Eği-
tim sistemini değerlendirirken Türk gençliğinin savunabileceği bir ideoloji-
nin verilmediği gibi, ülkenin kültür yapısında bir boşluk ve kargaşa içinde 
idi.” Aynı şekilde gençlerin aile ve toplum ilişkileri de uyum içinde değil-
di. Özkan’a göre: 

“MLSPB’nin eylemci ve yönetici kesimini oluşturanların böylesi bir 

uyumsuzluk ve ailesel problemlerle karşı karşıya oldukları hemen gö-

ze çarpacaktır, örgütün üst düzeyinde yer alan kişilerden ilk anda 

aklıma gelen 4 kişinin babalarının alkolik olması ve iki kişinin de 

ana babalarının ayrı bulunması herhalde basit bir tesadüf değildir. 

Benim problemim ise çok küçük yaşta başladı.” 

Görülüyor ki, Özkan’a göre: “ilgisizlik, uyumsuzluk ve aradığını bulama-
manın oluşturduğu topluma yabancılık, giderek ilk önce düzene karşı daha 
                                                           
12 Tokay Gözütok, Bir Gazetecinin Cezaevleri ve Mazlumlar Arasındaki Tespitleri, Ülkemizi 12 
Eylül’e Getiren Sebepler ve Türkiye Üzerindeki Oyunlar, s. 255-307, 1984. 
13 Bu hususta ayrıntılı bilgi için bkz. Orhan Türkdoğan, Çağdaş Türk Tarihinin Sosyolojisi, 
1977. Keza aynı yazarın Çağdaş Türk Sosyolojisi referans alanı olarak okunabilinir. 
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sonra da ideolojik ortam içinde devlete karşı kin ve nefrete dönüşüyor.” Ve 
nihayet hazin fakat dramatik itiraf: “Polise sıktığım kurşunlar diyor, Şemsi 
Özkan, aslında kendi çelişkilerime, toplumla olan uyumsuzlarıma idi.” 

117’si öldürme olmak üzere 184 eylem yapan MLSPB’nin merkez ko-
mite üyesi Orhan Özal da kendi hayat hikâyesini şöyle açıklıyordu:  

“… Sol gruplar içerisine 17 yaşlarında lise çağlarında katıldım, çün-

kü çevrem, öyleydi ve okuduğum okulda belli bir saflaşma vardı. Ve 

ben, bu saflaşma içerisinde yer almak zorunda bırakıldım. Süre içeri-

sinde toplum yapısında gördüğüm aksaklıkların düzeltilişi yöntemi-

nin Marksist-Leninist öğretilerde olduğu gibi, proletarya iktidarı deni-

len ve direkt devleti hedef alan devrim safsatasının sonucunda oldu-

ğuna inandım. Bu inancın pekişmesi hiç de zor değildi. Ailevi ilişkile-

rim, ekonomik sıkıntılarımız, gençlik enerjimiz, bana cazip gelen gizli 

tehlikeler, toplumun içerisinde söz sahibi olma arzusu...” 

Diyarbakır cezaevindeki, Tuncelili Hıdır Akbalık -PKK (Partiye Karke-
ran Kürdistan) “Yani Kürdistan İşçi Partisi” örgütü Diyarbakır Genel Sek-
reteri- görüşlerini şöyle belirtiyordu: 

“Ülkemizde çocukluğumuzdan beri ailemizde ve çevremizde öğrendi-

ğimiz, bir ülkede yaşayan insanlar olarak bizi bir araya getirdiğine 

inandığımız iki temel unsur vardı. Bunlardan biri dinî inançlarımıza 

olan bağlılık, diğeri ise Türklük bilincinin yarattığı millî duygulardı.” 

“Çocukluk dönemini geride bırakıp gençliğe adım attığımız yıllarda, 

artık toplumsal meselelere de ilgi duymağa başladık. Ailemizde ve 

çevremizde öğrendiğimiz şeyler bizi tatmin etmiyordu. Okullarda da 

aradığımızı bulamıyorduk.” 

“Gençliğimizin bu dönemini çok iyi değerlendiren komünistler, gençle-

rin tecrübesizlikleri ve heyecanlarından istifade ederek, gelişmelerin 

önünde engel olarak gördükleri dinî ve millî duygulan zayıflatmak ve 

giderek yok etmek suretiyle düşünce alanında bir boşluk yarattılar. 

Milliyetçi düşünceler yerine enternasyonalizmi, millî ahlak yerine pro-

leter ahlak dedikleri komünist ahlakı yerleştirmeye çalıştılar. Bütün 

bunların yanı sıra ekonomik, sosyal ve siyasal meseleleri de istismar 

edip tek çıkar yolun komünist ideoloji olduğunu kabul ettirdiler”… 

Aynı şekilde PKK adlı illegal örgütün lideri Abdullah Öcalan’ın (APS) 
sağ kolu ve merkez komitesi üyesi Şahin Dönmez ise tutuklu bulunduğu 
Diyarbakır Özel Askeri Cezaevinde Tokay Gözütok’a şunları anlatıyordu: 

“Ben Tunceli lisesini bitirdiğim zaman ailemden aldığım terbiye ile dinî 
inançlarına ve Türk örf, adetlerine bağlı biri idim. Ne oldu ise üniversite 
tahsili için gittiğim Ankara’da oldu.” 

Şahin Dönmez, 1973-1974 ders yılı döneminde Hacettepe Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Fakültesi ekonomi bölümüne kayıtım yaptırdığını ifade 
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ederek şöyle diyordu: Bu üniversitede “Millî Mesele-Kürt Sorunu” adı al-
tında bazı yeni konuların tartışmaya başlandığını ve bir “ulus”tan söz 
edildiğini anlattılar. 

Ben Kürtlerin bir “ulus” olarak kabul edilip edilemeyeceği konusunda 
yabancı idim. Türk kültürü ile yetişmiş, ailemden böyle bir terbiye almış 
olduğumdan önce Kürtlerin bir ulus olarak varlığını kabul edemedim. 
Ancak daha sonra benimsediğim Marksist düşüncenin etkisi ile Kürtle-
rin bir ulus olarak kabul edilmesi gerektiğini görüşünü kabul ettim. Za-
ten birçok arkadaşım benim gibi önce komünizmi benimsedi ve sonra 
Kürt meselesini kabul etti. Bu strateji PKK’nın en büyük ilahıdır. PKK 
bünyesine alınan insanların beyinlerine Marksizm ışığında tarihî gerçek-
ler saptırılarak Kürtçülük meselesine şırınga edilir. 

“PKK stratejisinin basan kazandığı en önemli yer de Tunceli’dir, çünkü 

o tarihlerde Tunceli’de Kürtçülüğe karşı büyük bir alerji vardı. Ve genç-

lerde Kemalist düşünce hâkimdi. Bu sebeple fikirlerimizi anlatırken çok 

zorluk çektik. Sonunda bize uygulanan sistem burada da neticeye git-

memizi sağladı. Tunceli gençliğine önce Marksizm akımını öğrettik. 

Marksist düşünceyi benimseyen Tunceliler daha sonra Kürtlerin bir 

ulus olduklarını ve bağımsız yaşamaları gerektiğini kabul ettiler”... 

PKK örgütünün Tunceli sorumlusu Yıldırım Melkit de aynı konuda 
aynen şöyle diyordu: 

“12 Eylül öncesi Türkiye genelinde olduğu gibi Tunceli’de de okullarda ve-

rilen eğitim, gençliği geleceğe hazırlamaktan çok uzaktı. Derslerin çoğu ez-

berciliğe dayanmakta idi. En önemlisi derslerden önce öğrencilere Mark-

sist felsefe öğretilmekteydi. Liseden mezun olan öğrenci harita üzerinde 

Türkiye’nin bir akarsuyunu bile gösteremiyordu. Kısacası Tunceli Lisesi o 

zamanlar bir eğitim kurumu değil, Marksist felsefeye hizmet eden, komü-

nist ve bölücü örgütlere militan yetiştiren bir enstitü haline gelmişti”... 

Diğer orta dereceli okullar, hatta ilkokullar bile Tunceli lisesinden 
farksızdı. 

“Öğretmenlerin büyük bir kısmı çocuklara alfabeden önce, bağlı oldu-

ğu örgütün sloganlarını öğretmekteydi. Bir toplumun kalkınması için 

mutlaka kavranılması gereken dersler, burjuvaya hizmet eder gibi 

gülünç iddialarla öğrencilere verilmekteydi. Bu anlayışa karşı çıkan 

ve sayıları çok az olan öğretmenler de faşist olarak nitelendirilir ve 

dövülerek uzaklaştırılırdı”... 

Sıraladığımız bu birkaç örnek olay, Türkiye’nin hangi cezaevinde yü-
rütülürse yürütülsün -gerçeği gören her örgüt üyesinin- birleşebilecekle-
ri bir tek ortak nokta vardır ki, bu da 1965’len sonrası Türkiye’sinin her 
kademedeki eğitim müesseseleriyle bölücü, mezhepçi ve komünist mili-
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tanların bir arenası haline dönüştüğü gerçeğidir. Hakikatte 1965’leri iz-
leyen olaylar, özellikle Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Devrimci İşçi Sendika-
ları Konfederasyonu (DİSK) gibi Marksist-Leninist çizgide kuruluşların 
“Truva Atı” örneğinde görüldüğü üzere, sosyal bünyemizde tutunmaları, 
merkezden çevreye hızlı bir sosyalistleştirme süreci meydana getirmiştir. 
Bilhassa, bu tarihlerden sonra Kemalist ideolojinin misyonunu taşıdığını 
savunan bir parti ile yasal Marksist partinin güç birliği “Doğu mitingleri” 
adı altında bölücülük ve mezhepçilik eylem kalıplarının hızla su yüzüne 
çıkmasına sebep olmuştur. Doğu insanından oy koparabilmek için girişi-
len bu yaygın propaganda kampanyasının çoğu defa millî şuurun ötesin-
de “1938”ler öncesinin hesabını sorma biçiminde tecelli etmiş olmasının 
vebalini bu memleket, o tarihten sonra çok pahalı ödemiştir. 

Artık, 1965’ler sonrası Türkiye’sinde derlenip toparlanan sosyalistleştir-
me süreci, öylesine baş döndürücü bir biçimde geliştirmiştir ki, bundan et-
kilenmeyen hemen hiçbir millî müessese, bürokratik düzen, hiçbir köy ve 
kent, hatta hiçbir aile ve fert kalmamıştır. “Sosyalist Fetret” dönemi diye ifa-
de edebileceğimiz bu şartlandırma süreci, sanki ülkemizin üzerine atılmış 
bir ağ gibi, hepimizi derinden etkilemiştir. Fertlerin hayatında görüldüğü gi-
bi, milletlerin hayatında da onları derinden saran “büyük şok” dönemleri ol-
muştur. Biz, bu dönemleri bugün biraz daha akılcı, anlayışlı ve her türlü 
değer yargılarından arınmış bir şekilde eleştiri süzgecinden geçirebiliyoruz. 

Ancak, bu döneme ait ciddi hiçbir ilmi tahlilin yapılmamış olmasında, 
şüphesiz Türk entelijansiyasının bu alandaki bilgi deneyiminin sınırlılığı 
kadar, olayların yarattığı bu psikolojik şokun da büyük etkisi bulundu-
ğu muhakkaktır. 

Sosyalist fetret döneminin bugün bile akademik araştırmalara açık ol-
ması bir yana, Türk toplumunun bu denli duyarlılık kazanmış olması, hatta 
bunalımların 12 Mart duvarını da aşarak şiddet profilini canlandırması, öy-
lesine sathi tahlil ve açıklamalarla geçiştirilebilecek bir konu olmazsa gerek. 

Yukarıda belirttiğimiz gibi, sosyalist fetret döneminin o tarihlerden son-
ra Türk düşünce hayatının akışında nasıl derin izler bırakmış olduğunu 
bugün biraz daha açıklıkla görebilmekteyiz. Türk aydınının sanat ve estetik 
değerleri kadar, iktisadi düşünce ve siyasî felsefesinde keskin kutuplaşma-
lar ortaya çıkmış ve bugün bu, “kabuğuna çekilmiş” bir durumda devam 
ediyorsa, bu gerçeği idrak alanımızın dışına atamayız, görmezlikten geleme-
yiz. İfadelerimizi daha kalın çizgilerle belirtmek gerekiyorsa şöyle de denile-
bilinir: Bir düşünce sistemi, bir fikir akımı olarak sosyalist ideolojiyi -ki bu-
nunla her tondaki Sol akımları kastediyorum- entelektüel hayatımızın bir 
parçası olarak kabullenmek durumundayız. Aynı şekilde, sosyalist düşün-
cenin de, “Türk milliyetçiliği” ideolojisini kendi tayf alanları içinde objektif 
bir değerlendirmeye tabi tutmalarının şuuruna varmaları gerekir. Batı an-
lamında böyle bir felsefe, uyumlu bir toplum yaratmamızın temel taşlarını 
teşkil edebilir. Aynı zamanda, sosyalist ozalitlerin her gün biraz daha çoğal-
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dığı dünyamızda Türk Solunun “kendini kendinde bulması” içinde böyle bir 
tutum, zengin bir deneyim olabilir. Zira 1965’ler sonrası toplumumuzdaki 
yarattığı imaj -terör ve anarşi tablosu- bunu gerektirmektedir. 

Kanaatimce, 12 Eylül sonrası asıl çözümlenmesi gereken meseleler-
den birinin kaynağı burada yatmaktadır. Zira hızlı sosyalistleştirme sü-
reci, zamanında Türk entelijansiyası arasında -buna üniversite ve yük-
sek okul öğrencilerini de dâhil edebiliriz- olayları hoşgörü, benimseme ve 
eleştiri gibi yüksek seviyede evrensel yaratıcı bir değerlendirme için gere-
ken fırsatı sağlayamamış, bu da “sağ ve sol” tayfta derin kutuplaşmala-
rın ortaya çıkmasına sebep olmuştur. 

Bu açıdan, konuya yaklaşımımızla, temelde yatan bir kördüğüm hali-
ne gelmiş bulunan sorunlara birkaç çizgiyle yeni bir konfigürasyon ka-
zandırmak istiyorum. Aslında böyle bir yaklaşım, bu inceleme boyunca 
ele aldığımız ve değerlendirmeye çalıştığımız hipotezin de can damarını 
teşkil etmektedir. 

Yakın bir zaman önce, Türkiye büyük bir kavganın içinden çıkmıştır. 
Bu kavganın temelinde keskin ideolojik ayrılıklar yatmaktadır. Bu da, 
her şeyden önce, sosyal yapımızdan kaynaklanan bir “zihniyet” meselesi-
dir. Meseleye bu açıdan yaklaşmanın kaos döneminin çelişkilerini çö-
zümlemede büyük yararı olacağı inancındayım. İlkemizi, 12 Eylül’e sü-
rükleyen kardeş kavgasının nedenlerini “millet” olarak bizi, iki yüz yılı 
aşkın bir süreden beri tesir sahası içine alan Batılılaşma anlayışı, enteli-
jansiyanın ülke değerlerine yabancılaşması ve nihayet tarihî gelişim çiz-
gisinin toplum katlarına çarpık bir tarzda yansımasında aramak gerekir. 
Bütün bu unsurlar, maddi kalıplar değil, zihni ve manevi gelişim biçim-
leridir. 12 Eylül öncesi, düşünce hayatımıza “sağ ve sol” kanattan yansı-
yan doktrin, slogan, mit, ideoloji ve jargonların teker teker sıralanması 
yapılıp felsefi bir değerlendirmeye tabi tutulursa -ki bu, sosyologlarımız, 
antropologlarımız ve siyaset bilimcilerimiz tarafından yapılmalıdır da- ar-
ka fonda (background) zihniyet tortularının derin izlerini görmemek müm-
kün değildir. Bu bakımdan, sosyal tedavi bu “tortulara” ulaşmak suretiy-
le yapılmalıdır. Aksi takdirde, o döneme ait verilecek yargılar havada ka-
lır, zihni yoracak spekülatif bilgilerden öteye gidemez. 

Bu araştırma boyunca, ülkemizi 12 Eylül öncesi kardeş kavgasına 
sürükleyen nedenlerin tarihî gelişimini, sosyal yapıya olan tesirlerini ve 
fikir hayatımızdaki kolonileşmesini kalın çizgileriyle belirtmeye çalıştık. 
Görüş ve kanaatlerimizi desteklemek, ileri sürülen hipoteze yeni boyut-
lar kazandırmak gayesiyle ayni zamanda, öteki ülkelerden ve deneyimle-
rinden yer yer örnekler vermek suretiyle konuya belirli ölçüde açıklık ge-
tirmeye çalıştık. Ancak, düşünce hayatımızın “sağ ve sol” tayfında ortaya 
çıkan akımlar, yani zihniyet meselesinin geleceği üzerinde durmamızın, 
bundan sonra yapılacak incelemelerin ana hedefini teşkil edeceği inan-
cıyla, birkaç satırla da olsa belirtmeye çalışacağım. 
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1989 yılında komünizmin, Manc’ın kapitalizm için reva gördüğü deyim-
le: “Tarihin çöplüğüne atılmasıyla”, insanlığın önemli bir kesimini peşinden 
sürükleyen bir ideoloji de son buluyordu. Ancak 1984’te Güneydoğu’da 
başlatılan terörizm hareketleri de beşinci yılına girmiş bulunuyordu. 

Doğu ve Güneydoğu yöresinde toplumsal şiddet sonucu gelenekli “göç” 
olgusuna bir de “kaç” diye belirlenen oluşumlar eklenmiştir. Böylece, ilkin 
kırsal alanlar (mezra, kom, yayla, zomalar) boşalmış, yakın kentlere insan-
lar yığılmaya başlamıştır. Kars, Van, Ağrı, Diyarbakır, Gaziantep bunlar-
dan ilk akla gelenleridir. İkinci safhada, bu yöre kentlerinden İstanbul, 
Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya ve Mersin gibi büyük metropollere 
yönelen göçlerle karşılaşmaktayız. Bu durum, “Kent Elastikiyeti”ni zorla-
yarak marjinal alanlarda gecekondulaşma sürecini yoğunlaştırmıştır.14 

Gecekondulaşma, yoksulluk kültürü yanında bir diğer olayı da günde-
me getiriyordu, bu da “yeni Alevi kültür sahaları” idi. Amasya, Tokat, Sivas, 
Çorum, Erzincan, Kars vb. illerimizden göç eden insanlarımız, adı geçen 
metropollerde sektizme dayalı bir çeşit kültür sahaları meydana getiriyor-
lardı. Yüzlerce yıl uyum içinde yaşadıkları yörelerde şimdi Sünni-Alevi, Za-
za-Kurmançi ve Türk vatandaşları toplumsal farklılaşmaya uğrayarak sı-
cak bölgelerin oluşmasına zemin hazırlıyorlardı. Böylece, “Aleviliğin Kimlik 
Değiştirmesi” diyebileceğimiz bir süreç başlatılmış oluyordu. Bu tarihe ge-
linceye kadar, çevreye hâkim olmaya çalışan iç ve dış proletarya (güçler) ye-
rini ideolojiye, dönemin modası Marksist Sosyalist akımlarına terk etmiştir. 

Türkiye 1980’ler öncesi 1965-1971 ve 1972-1980 olmak üzere iki 
dönem önemli Marksist denemeye sahne olmuştur. Birinci dönem, dev-
rim stratejisinin uygulanması diyebileceğimiz “ideolojinin ağır bastığı” 
eylem biçimleridir. Artık, “din, mezhep” ve benzeri inanç sistemleri yeri-
ni ideolojiye terk etmek durumunda kalmıştır. Batıda “ideolojilerin so-
nu” yaşanırken, ülkemizde “ideolojilerin başlaması” diyebileceğimiz bir 
yeni dönem sahneleniyordu. Bu dokunun gelişmesinde “dinin gündem-
den çıkarılması” ve 1924’ten itibaren tam 24 yıl süreyle “laiklik” denilen 
bir dünya görüşü ile toplumun yönetilmiş olması önemli rol oynamıştır. 
TÜSİAD’ın 1995 yılında hazırlamış olduğu Türkiye’de Eğitim adlı geniş 
kapsamlı ikinci rapor da bu gerçeği bütün çıplaklığı ile gözler önüne 
seriyordu. “Gerçekten 1928-1948 yılları arasında yirmi yıl süreyle devlet 
eliyle din adamı yetiştirilmedi ve Müslüman halkın din eğitimi ile Kur’an 
okumayı öğrenme gereksinimi karşılanmadı.” 

Alevi kültü, 1826 yılında Yeniçeriliğin kaldırılmasıyla birlikte Bektaşi-
lik kimliği altında devreden çıkarılmıştır. Böylece merkez-çevre diyaframı 
bozulmuş, merkezin biricikliği ilkesi ön plana geçmiştir. Bu oluşum 
1924 Tevhid-i Tedrisat yasasıyla da tamamıyla ortadan kaldırılmıştır. Ar-
                                                           
14 Bu döneme ait en iyi tahlil ve sistematik çalışma, Batılı bir araştırmacıya aittir. “Türkiye’-
de Aşırı Akımlar” ve “Pantürkism in Turkey” gibi incelemelerin yazarı M. Landau, öteki ilmi 
dergilerdeki makaleleriyle ülkemizin sosyo-politik meselelerine boyutlar kazandırmıştır. 
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tık Türkiye için önemli olan merkez-çevre ilişkisi, Ortodoks Heteredoks 
ikiliği değil, her ikisinin de birleşeceği laikliktir. Devlete hâkim olan düa-
lizm değil, monizmdir. Laiklik kodunda, din devreden çıkarılmış, ne di-
yanet, ne de devletin yüklenebileceği bir “İslâm” eğitim ve öğretimi söz 
konusu değildir. Bu tür herhangi bir örgütlenme de yasaklanmıştır. Ale-
xander Bennigsen’in yerinde teşhisiyle “Komiser”in hâkim bulunduğu 
yerde “Sûfi” yeraltına geçmek durumunda kalmıştır. Komiser ne kadar 
dine baskı yapmışsa, din de o kadar yeraltına geçmiş ve Sûfi idealinde 
birleşmiştir. Böylece Paralel İslâm doğmuştur. 

1826’dan beri manevi örgütlenmelerini yapamayan Alevi, Bektaşi kültü, 
1924’ten sonra da yeraltına itilmiştir. Yaklaşık 120 yıl süren yasaklanmış 
Bu Alevi-Bektaşi yaşantısını ortaya koymuştur. Seyyit, Dede, Baba, Rehber 
ve Talîf gibi dini temsilcilerin nesli adeta tükenmeye yüz tutmuştur. Alevi-
Bektaşi pratikleri, genç nesle aktarılmamış, geleneksel inanç sistemleri 
âdeta popüler Alevîliğin ayakta kalmasına çalışmıştır. Aynı görüşler Sünni 
yapı için de geçerli olmuştur. Bu önemli boşluk, demokratikleşme süreci-
nin başlamasıyla, her iki grupta siyasallaşma diyebileceğimiz bir oluşumun 
ortaya çıkmasına neden olmuştur. Böylece, 1950’lerden sonra ideoloji ağır-
lıklı yönelim biçimleri cemaatlere hâkim olmaya başlamıştır. Özellikle, 
uzun süre Aleviliğin başıboş kalması ve bu ideoloji sürecini hızlandırmıştır. 

Kari Manheim’in bir çift kavramıyla şimdi karşı karşıya bulunmakta-
yız: İdeoloji ve Ütopya. Manheim, ideolojiyi ikiye ayırmakta, bunlardan 
mevcut düzenin adaletsizliğini ortaya koyabilecek şekilde dış dünyayı 
tasvir eden fikirlere ideoloji demektedir. Manheim, aynı zamanda algılan-
mayan ve fantastik gibi görünen yeni şartları meydana getirmek için 
mevcut düzeni ihlal eden, halkı uyaran fikirlere de Ütopya diyordu. 

Türkiye artık ideoloji çağının içinde idi. Alevi ve Sünni gençler önemli 
bir boşluk içinde yüzüyorlardı. Antropolojik deyimiyle bir Kargo Kültü ile 
karşı karşıya bulunuyorlardı. Kargo Kültü, Batı kültürünün, az gelişmiş 
ülkelerdeki yapısal bozukluklar nedeniyle bu ülkede etkili duruma geç-
mesidir. 1968 gençlik olayları, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve 
Fransa’da toplumları kasıp kavurmakta idi. Bir kargo kültü olarak Mark-
sizm, tüm ozalitleriyle ülkemize taşınıyordu. 

1975 yılında İstanbul Üniversitesi’ne mensup 1613 kız ve erkek öğ-
renci üzerinde yapılan bir araştırmada gençlerin % 15,3’ünün dini inanç-
larının olmadığı; gençlerin % 36,3’ünün bir yaratıcı güce inancı olduğu, 
fakat olayları daha ziyade akılcı yoldan açıklamaya taraftar görüldükleri 
de araştırmada tespit edilmiştir. Aynı incelemede, öğrencilerin % 48’inin 
ibadetlerini hiç yapmadıklarını, sadece % 7,7’sinin bu görevlerini yerine 
getirdiklerini görmekteyiz. 

Bu veriler, 1948-1975 dönemi yeniden dindarlaşma sürecine rağmen, 
Türkiye gibi bin yıllık bir İslami topluluk için hazin bir tablodur. 1924-
1948 dönemi aşırı sekülarizasyon (dünyalaşma) sürecinin yaygınlık ka-
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zanması, aynı zamanda toplumu ayakta tutan manevi bağların çözülme-
sine neden olmuştur. Bu dönemde, dinin bir toplumsal kurum olarak 
önemine inanılmamıştır. 1945 yılında, dönemin Diyanet İşleri Başkanlı-
ğı’nın hazırlamış olduğu “Hz. Muhammed” adlı bir eserin yayınlanması 
karşısında, Matbuat Umum Müdürü olarak Vedat Nedim Tör’ün Ahmet 
Hamdi Akseki’ye hitaben kaleme almış olduğu yazı gerçekten düşünülme-
ye değerdir: “Biz, her ne şekil ve surette olursa olsun, memleket dâhilinde 
dini neşriyat yaptırarak dini bir atmosfer ve gençlik için dini bir zihniyet 
vücuda getirilmesine taraftar değiliz.” 

Türkiye üzerinde orijinal çalışmalarıyla bilinen Robert Bellah’a göre: 
“Türkiye iki örnek içinde (Japonya ve Amerika) belki en fazla laikleşmiş bir 
ülkedir. Atatürk reformunda, din açıkça şahsi tercih konusu yapılmıştır.” 

1948’den itibaren başlayan hızlı teknolojik ilerleme ve sanayileşme sü-
reci, değerler sistemini alt üst etmiş, eski toplum dayanışmasının yıkılma-
sıyla da insanlar boşlukta kalmışlardır. İdeoloji bu yumuşak doku içinde 
büyümüş ve gelişmiştir. Eski sosyal yapılar yıkıldığından din de bir görev 
yapamamış, Türkiye Orta Doğu ülkeleri içinde adeta ideolojiye açık bir pa-
zar haline gelmiştir. Hızlı nüfus artışı, makineleşme, kırsal alanların do-
kusunu bozmuş ve 1960’lardan itibaren iç göçlerin büyük kent merkezle-
rine yığılmalarına neden olmuştur Büyük kentlerin dış çevrelerinde kolo-
nileşen insan seli, gecekondulaşma denilen çarpık bir kentleşme modelini 
doğurmuştur. Tarihi merkez-çevre gerginliği bu defa büyük kentlerin mar-
jinal alanlarına taşınmış ve Alevi-Sünni gecekondu süreci başlatılmıştır. 

Gerek 12 Mart 1971’ler, gerekse 12 Eylül 1980’ler öncesi kurtarılmış 
bölgeler gerçeği, daha ziyade ideoloji üzerine kurulmuş bir teoriyi günde-
me getiriyordu. Alevi gençler, “devrimci” kenarda kalan Marksist ideoloji-
nin içine çekiliyordu. İdeoloji tayfının sağında yer alan gençler de “İslâm-
cı” çizgide sıralanıyordu. Böylece, eski merkez-çevre modeli yeniden ku-
ruluyor, fakat bu kez ideoloji kimliği rol oynuyordu. Toplum yapısını be-
lirleyen “yeni sağ” ve “yeni sol”da derin kutuplaşmalar ortaya çıkıyordu. 
Bu hususta bir çarpıcı örnek vermek istiyorum. O da 12 Eylül öncesi 
Çorum olaylarıdır. Bu bir savaş bildirisidir. 

“29 Mayıs, gece yarısı olmasına rağmen tüm Çorum halkı ayakta, tam 
bir komünist havası var. Fırınlar halka bedava ekmek dağıtıyor; esnaf, 
halkın ve militanların bütün ihtiyaçlarını parasız karşılıyor. Analar, bacılar 
barikat nöbetçilerine yiyecek, su ve ayran taşıyor.” 

“30 Mayıs; sabah parti militanları, gecenin bütün yorgunluklarına 

rağmen barikatlarda dimdik ayakta... Halk sessiz ama kararlı bir şe-

kilde bekliyor. Tam bu sırada barikatların iç tarafında üç polis görü-

lüyor. Sessiz bir bekleyiş içinde olan halk birden canlanıyor, polisle 

silahlı çatışma başlıyor. Bu çatışmada polislerden ikisi ölüyor, biri 

ağır yaralanıyor. Gece barikatlanan bölgede kalan bir faşist polis 

evinde kıstırılıyor ve öldürülüyor.” 
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“31 Mayıs; halkın kararlılığından ve direncinden hiçbir şey eksilmiş 

değildir, barikatlar dopdolu, halkın büyük çoğunluğu silahlı, silahlar 

açıkta, kiminin belinde çift tabanca, kiminin sırtında av tüfeği...” 

“2 Haziran; Parti militanları ve halk yiğitçe faşistlere karşı hücuma 

geçiyorlar. Beş yüzü aşkın silahlı insan ve binlerce taşlı sopalı des-

tekçi ile birlikte, halk faşist canilerin üzerine hırsla saldırıyor. Faşist-

ler kaçıyorlar (...) Çorum’un her yanında komiteler kuruluyor. Halk 

hızla silahlanmaya başlıyor.” 

TKP(B)’nin savaş karargâhından yayınlanan bu bildiri ve eylem biçimleri, 
12 Mart 1995 akşamı Gaziosmanpaşa’da başlatılan olayları açıklamada bize 
yardımcı olmaktadır. Sahne aynı, roller aynı ve mizansen aynı... Hiçbir deği-
şiklik yok. Tıpkı baskı... Yine belirli Eski Tüfenkler kadrosu, sürekli derlenip 
toparlanmakta ve toplumun yumuşak karnını teşkil eden odak noktaların-
da çekirdekleşmede ve dış proletaryayla da işbirliği yapmak suretiyle fitilleri 
ateşlemektedir. Hepsi o kadar. İlkin, Star Televizyonu gündeme getiriliyor; 
burada bir mikro devrim provası gerçekleştiriliyor. Deneyim son derece elve-
rişli ve parlamaya hazır. “Ümif”in kişiliğinde değil de, zihniyetindeki “burjuva 
lakırdısı”, Eski Tüfenkler veya iç proletaryanın da öncülüğünde, ilerde daha 
büyük devrim stratejisi için malzeme olarak kullanılıyordu. 

Devrim Stratejisi için ikinci adım, 12 Mart 1971’in intikamını almak 
amacıyla, 12 Mart 1995 günü atılıyor. Ayaklanmaya polis derhal müda-
hale ediyor. Ancak, Çorum olaylarında gözlendiği üzere, polis hedef hali-
ne geliyor, faşistlikle suçlanıyor, eski “oyun teorisi” bütün kurallarıyla 
yeniden sahneleniyor. 

PKK, kır gerilla savaşında Güneydoğu’da büyük ölçüde kan kaybet-
mektedir, zeval başlamıştır. Dengeyi sağlamak için iç ve dış proletarya 
en müsait ortam olarak merkez-çevre modelinde ağırlığı yine çevreye 
kaydırmak suretiyle merkezin üzerine yürümektedir. 12 Mart’tan itiba-
ren Gaziosmanpaşa’da başlayan ve ertesi gün Ankara, İzmir, Bursa, 
Adana, Mersin ve benzeri yörelere taşınan devrim provaları, Türkiye’nin 
yumuşak karnını tespitte başarı sağlamıştır. 

Ünlü Fransız antropologu J. Cuisehier’in yerinde teşhisiyle: 

“Bugün iki Türkiye vardır. Bunların birincisi hükümet Türkiye’si olan 

eski kentsel gelenek Türkiye’sidir; ikincisi ise bugünkü Türkiye’nin 

4/5’ünü oluşturan ve Oğuz-Türkmen aşiretlerinden doğrudan doğru-

ya gelenlerin kırsal gelenekli Türkiye’sidir. Bu Oğuz-Türkmen kimliği 

de merkez-çevre yerleşimi ile büyük çapta farklılaşmıştı. Ülkenin sos-

yolojik yapısı bu tarihi özelliğini devam ettiriyordu.” 

Şimdi, önemli olan toplumsal iyileştirme girişimlerinin gündeme gelmesi 
idi. Bunun için de ilkin, tarihi ve kültürel bir konuma sahip merkez-çevre 
diyagramını uzlaştırmak ve toplumsal bütünleşmeyi gerçekleştirmektir. Os-
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manlı toplum yapısı “karmaşık” ve incelmiş bir kurumlar şebekesine daya-
nan uzun ömürlü bir merkezi sisteme dayanmaktadır. Merkez her şeye hâ-
kimdi. Hatta dini azınlıklardan çoğunlukla küçük yaşlarda toplanan fertleri 
yönetici seçkinler arasına alan, onları resmî görevliler sıfatıyla bütünleşti-
ren, vergi ve toprak yönetimini mutlaka merkezileştirmese de sıkıca dene-
tim altında tutan ve resmî dinî düzene egemen olan merkez, adalet ve eği-
tim alanlarında ve yasallığın sembollerinin yayılıp tanıtılmasında, sağlam 
dayanak noktalan bulmuştu. Böylece, Osmanlıların uyguladığı yöntemler 
ustaca ve çeşitliydi... Ancak, çevre güçler bu oluşumda dışlanmıştı. Oysa 
Batıda devleti biçimlendiren güçler, modernleşme başlamadan önce, Os-
manlı Devleti’ni biçimlendiren güçlerden farklı gibi görünmektedir. Modern 
devleti yaratan merkezileşme süreci, dayandığı feodal temellerden dolayı, 
çevre güçleri diyebileceğimiz şeylerle uzlaşmalar yapılması sonucunu veren 
bir dizi karşı karşıya gelmeyi kapsamaktadır. Bu güçler feodal soylular, 
kentler, kasabalılar (burghers) ve daha sonra endüstri emeği idi. (Merkez-
çevreye yönelik) bu uzlaşmalar, Leviath’ın ve millî devletin bir ölçüde iyi ek-
lemlenmiş yapılar olmasına yol açmıştır. Böylece, ne zaman bir uzlaşma, 
hatta tek yanlı bir zafer gerçekleşse, çevresel gücün bir bölümünün mer-
kezle bütünleşmesi de sağlanmış oluyordu. Bu suretle, feodal zümreler ya 
da “ayrıcalıklar” yahut işçiler, yönetimle bütünleşirlerdi. Ama aynı zaman-
da, özerk durumlarının tanınmasını da sağlarlardı. 

Şerif Mardin’e göre, merkez ile çevrenin karşı karşıya gelmesi Türk siya-
sasının temelinde yatan en önemli sosyal kopukluktur. Şimdi bu kopuklu-
ğun onarımına gidilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, çevre-merkez çatış-
ması sürüp gidebilir. Çünkü iç proletarya, millî kimliğini yitirmesi nedeniy-
le dışa açık. Dış proletarya ise sürekli iç proletarya ile diyalog halindedir. 

Çevre-merkez modelinde bütünleşme ancak her iki yönünün birbirine 
yaklaşımıyla gerçekleşebilir. Çevre (Alevi-Bektaşi) kendisini “Müslüman” 
olarak algılamaktadır. Bir insanın Müslüman olabilmesi için: “Allah’a, Pey-
gamber’e ve Kur’an’a” inanması gerekmektedir. Bunun dışında başka bir 
yol yoktur. İç ve dış proletaryanın, tarihi müdahale ve tuzakları dışlandığı 
takdirde, bu gerçeği kabul etmeyen hiçbir Alevi insanına rastlamak müm-
kün değildir. Aksi takdirde, Alevilik bir “dine mensubiyet” olmaktan çıkar, 
Batıni bir itikat durumuna düşer. Allah’a, Peygamber’e ve Kur’an’a inanan 
her Müslüman camide, Diyanet İşleri teşkilatında yer almak durumunda-
dır. Bu kimliği taşıyan her Alevi insanı için cami ve diyanet kapıları açık 
tutulmalıdır. Böylece, merkez-çevre bütünleşmesinde “Alevi kimliği” kadar 
“Sünni kimliği” de bir ayırıcı unsur değil, bütünleştirici nitelikte olmalıdır. 

Zira merkez, yani otokton yapı Sünni eğilimi temsil etmektedir. Sünni-İs-
lâm, tez olarak, “Hiçbir kimsenin rengine, cinsine ve soyuna bakmadan ‘Müs-
lüman’ım’ diyen herkesi kucaklarım.” inancına sahip olmalıdır. Ancak, tarihi 
bir gelişim var ve bunun toplum şuurunda bırakmış olduğu derin izler mev-
cut. Babailer ayaklanmasından günümüze kadar sürüp giden olaylar zinciri 
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-yaklaşık 700 yıl- tarihimizin kanlı ve acıklı sahneleriyle doludur. Sadece, 
12 Eylül öncesi Maraş, Tokat, Çorum, Sivas, Malatya ve 12 Eylül sonrası 
Gaziosmanpaşa, Ümraniye ve Sivas olayları bir kez kesin çizgileriyle göster-
mektedir ki, (Merkez-çevre yapısı) henüz temellerine oturmuş değildir. 

1240 Baba İlyas ayaklanması ve onu izleyen başkaldırılar, dikkatle ince-
lendiğinde umumiyetle “Alevi kültür sahaları” diyebileceğimiz yörelerde kolo-
nileşmektedir. Antropolojik anlamda, bu kültür sahaları, üzerinde önemle 
durulması gereken dinamik yörelerdir. Günümüzde, bu kültür sahaları eko-
nomik, nüfus artışı ve gizli işsizlik gibi sebepler yanında, yükselen “kent em-
patisi” ve gelenekli kültür sahalarının yaratabileceği dış etkenleri de göz 
önüne alınırsa, metropol alanların gecekondu bölgelerine taşınmıştır. Gazi-
osmanpaşa ve Ümraniye bu yeni Alevi kolonileşme sahalarını oluşturur. 

“Gaziosmanpaşa ve Ümraniye olayları ülkemizin niçin bir başka bölge-
sinde cereyan etmiyor” tarzındaki görüşler, tarihi ve sosyolojik yapıyı göz 
ardı etmekten kaynaklanmaktadır. Alevi gençler üzerinde yapmış oldu-
ğumuz gözlem ve mülakatta, çoğunlukla daha önceleri “devrim” olayları-
nın içinde bulunduklarını, 12 Eylül sonrası özellikle komünizmin çök-
mesiyle yeni arayışlar içine girdiklerini ve kendilerini Sünniliğe nazaran 
daha devrimci karakteri olan “Şia” içinde bulduklarını belirtmişlerdir. 

Alevi gençler arasında Şia’ya eğilim giderek artmaktadır. Çorum-Milö-
nü, Halkalı, Iğdır, Tuzluca/Gaziler vb. yöreler bunlar arasındadır. Alevi-
likten Şia’ya geçiş -şeriat basamağını tarikattan kurtardığı için- Sünni 
inanç koduyla daha iyi uyum içinde bulunmakta ve bu nedenle de bölge-
sel patlamalara kapalı bir durumu ortaya koymaktadır. 

O halde, Alevi kültür sahaları ile Sünni kültür sahaları, tarihi gelişim 
çizgisi içinde, bir reflektif (yansımacı) yaklaşım içine girmek suretiyle, geç-
mişin derinliklerine dönüş yapmak durumundadırlar. Böyle bir dönüşüm 
veya yansımacı bakış açısı, olayların tarafsız yorumu, analizi ve sonuçlan-
dırılması hususunda her iki bakış açısına da yeni ufuklar açabilir. 

Yüzyıllar boyunca marjinalde yaşamış olmak, merkezden uzaklaşmış 
bulunmak, toplum psikolojisinde bir yabancılaşma türü algı alanı yara-
tabilir. Günümüzde Alevilik, bu kenarda kalmaktan ötürü bir inanç sis-
temi olmaktan öte, bir “Alevilik olgusu”na dönüşmüştür. Bir anlamda 
alevi inancından önce “Alevi olma olgusu” ön plana geçmiştir. Bu bir sa-
vunma mekanizması veya sosyolojik anlamda toplumsal mobilizasyon 
yönelimidir. Bir başka deyimle, merkeze karşı bir tepki unsurudur. Her 
yıl kutlanan Kerbela olayı bu oluşumun bir simgesidir. Bu olayda mer-
kez veya Sünni yapı taraf değildir. Tarihimiz dışında cereyan etmiştir. 

Alevilik olgusunu yoğuran bu tür sert kültür unsurları yanında, bir de 
Alevi elitistler arasında Sünni eğilime yönelik “şeriat” basamağı tarzındaki 
“namaz kılma, oruç tutma, hacca gitme” gibi pratiklerin yerine, “tarikat” 
basamağını ikame etmek suretiyle “sevelim-sevilelim” modeline öncelik ta-
nıyan hümanizma ve evrensellik inanç sistemleriyle karşı karşıya bulun-
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maktayız. Şeriat basamağında olan Sünniler namaz kılmakta, oruç tut-
makta ve hacca gitmektedirler. Tarikat basamağında olduklarını ileri sü-
ren Aleviler ise “namazlarının kılındığı” inancı içindedirler. 45 alevi ocağı 
üzerinde yapmış olduğumuz araştırma boyunca, Alevi teolojisini temsil 
eden kişilerin görüşlerinde bu gerçeği izlemiş bulunmaktayız. “Şeriat ve ta-
rikat” basamakları, alevi kültünde ancak cenaze namazlarında bir araya 
gelmektedir. Bu, şu demektir; hayatta iken tarikat basamağında olan Ale-
vi, ancak hayata veda ettiğinde şeriata dönmüş oluyor. Görülüyor ki, öbür 
dünyayı besleyen, zenginleştiren bir şeriat basamağına ihtiyaç vardır. Şia 
bu kopukluğu perçinlemiş, şeriat-tarikat ikiliğini ortadan kaldırmıştır. 

Tarihi süreç içinde oluşan Alevi olgusu, her şeyden önce Ortodoks İs-
lâm’la uyum içine getirilmek durumundadır. Bir başka deyimle “Alevi-
lik”, “Alevi olgusu”nun önüne geçmelidir. Zira “Alevilik olgusu”nda mer-
keze yönelik toplumsal gerilimler söz konusudur. Bu nedenle “Yavuz, 
Osmanlı ve Yezit” kavramlarının yansımalarını belirleyen tarihi tablo, bi-
rer kin odak noktalarıdır. 

Alevi cemaati, merkez-Sünni bütünleşmesinde bu Alevilik olgusunu 
eritmek durumundadır. Dış ve İç Proletarya, daha ziyade bu Alevilik ol-
gusu diyebileceğimiz kanallardan Aleviliğe nüfuz etmekte ve onu kendi 
amaçları doğrultusunda kullanmaktadırlar, Şia’ya yönelik kültür sahala-
rında Alevilik olgusu, Aleviliğin geri planında kalması nedeniyle bu tür 
dış (eksojen) unsurlara fırsat vermemektedir. 

Alevi olgusu, sürekli marjinalde kalma sonucu bir Alevi radikalizmine 
dönüşmüştür. Aynı şekilde, İslâm radikalizmi de, Batılılaşma süreci karşı-
sında otokton yönetimin kendi değerlerinden sapması sonucu, ortaya çı-
kan bir gerili ürünüdür. Önemli olan köklere inmek, Peygamber ve dama-
dının inanç sistemi ve yaşantılarını tüm felsefi değerleriyle benimsemektir. 
Bu, bir anlamda İslâm fundamentalizmi olduğu kadar Alevi fundamenta-
lizmidir de... Her Alevi insanı, Peygamber ve Hz. Ali dönemini, yaşantıları-
nı, Kur’an’ı doğrudan doğruya incelemeli ve gelenekli bilgi yerine, ihyacı, 
canlanmacı (resurgent) bir yöntemi benimsemelidir. Alevi olgusu, Ali Şeri-
atı tipi bir Alevi resurgentin’ in yönelmelidir. Bu nedenle, Alevi fundamen-
talizminin bir Alevi yeniden canlanışına ihtiyacı vardır. Aksi takdirde, Alevi 
içtihat kapısı kapanmış olur, kan tazelenemez ve modern çağın ihtiyaçları-
na cevap veremez durumda kalır. Bu da, tabiatıyla Aleviliğin yozlaşmasına 
yol açar. İşte, dış ve iç proletarya, bu oluşumun sonucu, hassas toplumsal 
dokuyu kaşıyarak kitle ayaklanmalarına önayak olabilir. 

Ortodoks inancı temsil eden merkezin de, bu tarihi süreci göz özüne 
alarak, gerçekten bu sevimli, saygın ve necip insanlarımıza yaklaşması ge-
rekir. Yeni bir eğitim ve kültür felsefesini benimsemek suretiyle toplumsal 
uyumu / bütünleşmeyi ve birlikteliği sağlayacak dönüşümler yapmak du-
rumundadır. Özellikle, Alevi olgusunun belirlediği çizgiyi iyi-tanımaları ve 
Aleviliğe saygı duymak suretiyle Hoca Ahmet Yesevi, Hacı Bektaş-ı Veli, 
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Mevlana ve Yunus Emre gibi kültür ve medeniyet tarihimizin bu ulu kişi-
lerinin görüş ve düşüncelerini halk Aleviliğine aşılamaları gerekir. 

Taban Aleviliği veya Popüler Alevilik temel hareket noktası Hoca Ah-
met Yesevi, Hacı Bektaş-ı Veli ve Yunus Emre, Mevlana kültürü canlan-
dırılmalı ve kitlelere mal edilmelidir. Alevilerimiz bizim tarihimizin, kül-
türümüzün, soyumuzun ve toplum değerlerimizin oluşturduğu insanlar-
dır. Bu nedenle, onlara kültürümüzle yaklaşmamız gerekir. 

Alevi-Kurmançi ve Zaza yeni kültür sahalarının büyük kent varoşla-
rındaki bu oluşumu, PKK’nın daha önceki tipolojilerinin bir gerçekleşti-
rilmesi oluyordu. Apo, Kürt Dosyası’nda Rafet Ballıya; “Ben bir tipleştir-
me yapıyorum. Zaza, Alevi gibi. Bunlarla yer yer diyalog sağlıyorum.” di-
yordu. Bunda da istenilen başarı sağlanamamıştır. 

Son yıllarda PKK, Güneydoğu’daki kır gerillası savaşında büyük kan kay-
bedince, metropollerde bilinen kültür sahalarını harekete geçirmiştir. Buna 
ek olarak, 1980 öncesi rastlanan mizansen yeniden düzenlenmiş ve bazı üni-
versitelerde öğrenci eylemleri de başlatılmıştır. Kampus eylemleri, üniversite 
esprisiyle hiç de alâkalı olmayan dövizlerin şemsiyesi altında, yeraltı örgütle-
rinin gösterilerine sahne olmuş, bileşik sol cepheler teşekkül ettirilmiştir. 

1 Mayıs 1996 günü, DİSK’in öncülüğünde Kadıköy’de yürütülen kutla-
malar, adeta yeraltı örgütlerinin gösterilerine dönüşmüş, her türlü milli 
servet, 17 Ekim 1917’de Bolşeviklerin zaferi sonucu senyörlerin, feodallerin 
çiftliklerinin yağma edilmesi türü, tahrip edilmiştir. Park sahalarını süsle-
yen laleler, elektrik fanusları sopalarla parçalanmış, yerle bir edilmiştir. Bu 
olaylar, yeraltı örgütlerinin ne denli ideoloji yüzünden körleştiklerini göste-
ren fen belirgin kanıtlarıdır. Aynısı, Ekim Devrimi ile kulak-proleter katılı-
mı sonucu Rusya’da da gerçekleştirilmiş, büyük toprak sahiplerinin kaz ve 
ördekleri boğulmuş, çiftlikleri tahrip edilmiştir. 1 Mayıs günü Kadıköy ve 
Taksim’de cereyan eden “Vandalların istilâsı” da bunlardan farklı değildir. 

Şu anda belirli kültür sahalarında, metropollerin varoşlarında, ilko-
kullardan lise düzeyine kadar uzanan eğitim kuruluşlarının önemli bir 
kesiminde Marksist radikalleşme gündeme gelmiş bulunmaktadır. 1 Ma-
yıs gösterilerinde bir vakitler Hitler’in ve Mussolini’nin “Kara Gömleklile-
ri”ni hatırlatan bu “kızıl gömlekli” çocukların disiplinli geçit resimleri hem 
ürkütücü, hem de düşündürücü olsa gerek. 

Eserimizin yedinci bölümünde, terör eylemlerine sahne olan İngiltere, 
Fransa, Almanya ve İtalya gibi Batılı ülkelerde hükümetlerin ne tür çö-
züm yolları ve reform yöntemlerine başvurdukları ayrıntılı bir biçimde 
açıklanmıştır. Benzer çözüm yollarına, hükümet ve parlamento kuruluş-
larımızın da vakit kaybetmeden başvurmaları gerekmektedir. 

Yukardan beri açıklandığı üzere, Türkiye’de toplumsal şiddet ve bu şid-
detin boyutu giderek derinleşmektedir. Güneydoğu kırsalında silahlı kuv-
vetlerle Marksist-Leninist ve Maocu görüşleri benimsemiş siyasal Kürtçü bir 
örgüt (PKK) arasında kırsal yörelerde gerilla savaşı sürüp giderken; İstan-
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bul, İzmir, Ankara ve Adana gibi büyük kentlerimizin varoşlarında ve üni-
versite kampuslarında de öğrenci eylem biçimleri ve etnik grupların oluş-
turduğu kültür sahaları protestocu unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Bu mizansen içinde, ülkemiz giderek değişik bir şiddet profili ile karşı 
karşıya gelmektedir. PKK kırsal alanda kan kaybedince, varoşlardaki et-
nik kültür, sahaları, bozulan dengeyi sağlamak amacıyla kampus ve ge-
cekondularda baskı gücünü artırmaktadır. Son 1 Mayıs eylemleri bu 
oluşumun en canlı örneğini teşkil etmektedir. Kadıköy ve Osmangazi 
mahallesinde sahneye konulan oyunlar hepimizin aklıselim ölçüleri için-
de ibretle düşünmemiz gereken derslerle doludur. 

Kent savaşında artık devrede DHKP-C adı verilen illegal örgüt vardır. 
Öteki, karşıt kültür unsurları bu örgüt etrafında kümelenmiş ve ürkütücü 
bir güç haline dönüşmüştür. Çocuk denecek yaştaki gençlerden tutunuz 
da, yaşları 20-24’lere sarkan son derece disiplinli, düzenli ve sembollü-slo-
ganlı bir gençlik kitlesi meydanlara hâkim olmuş, DİSK’ten emaneti teslim 
almış ve ideolojinin damgasını meydanlara vurmuştur. Bu devir-teslim sıra-
sında illegal gençlik örgütü, önlerine çıkan mağazaları, dükkânları, işyerleri-
ni tahrip etmiş, ne varsa onları yakıp yıkmıştır. Bu ara elektrik fenerleri ve 
park yerlerindeki lale bahçeleri de nasiplerini almış, darmadağın edilmişler-
dir. Bazı romantik, evrensel ve hümanist medya temsilcileri de balinanın 
gözyaşlarına benzer kasideler dizmek suretiyle “bu zavallı çiçeklerden, elekt-
rik fanuslarından ne istiyordunuz” türünden yazılar yazmışlardır. Bunların 
hiçbiri, bu ideoloji yoluyla beyinleri yıkanmış güçleri etkileyemez. Bunun en 
yakın ve kanlı örneği, Ekim 1917 devrimini izleyen günlerde Rusya’da cere-
yan etmiştir. İhtilalciler ellerine geçirdikleri nesnelerle toprak ağalarının 
(senyörler) üzerine yürümüş, servet sahiplerinin köşk ve yalılarını tahrip et-
miş, kurşuna yazık olmasın diye kazları, ördekleri elleriyle boğmuşlardır. 
Milyonlarca günahsız insan bu hengâmede ezilmiş gitmiştir. Stalin, Yalta’da 
İngiliz Başbakanı Çörçil’e sadece toprak reformu nedeniyle on milyonun 
üzerinde insanın canına kıymak zorunda kaldığını açıklamıştır. 

Kadıköy’deki DHKP-C ordusu, tıpkı İtalya’da “haki gömlekli”, Almanya’da 
“kara gömlekli” gençlik örgütleri gibi giderek güçlenen ve kampuslarda, va-
roşlarda seslerini duyuran kızıl maskeli faşistlere benzemektedirler. Bu du-
rumdan herkes havf derecesinde korkmalıdır. Nitekim DHKP-C’nin Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’ni yıpratmak amacıyla karşıtı Muhalif Halk Meclisini 
örgütleme yoluna gittiğini de gazete haberleri arasında okuyoruz. Bu bekle-
nen sonuç idi. Çünkü Türkiye’de yönetim, manevi yapısını yitirmiş, ileriye 
dönük Büyük Türkiye misyonunu taşımayan, sadece gününü gün eden un-
surların eline geçmiştir. Bu nedenle, sistemde önemli ölçüde bir toplumsal 
kokuşma (corruption) vardır. Bu durum, yeraltı örgütleri için önemli av ala-
nı teşkil etmesi nedeniyle yer üstüne çıkma hakkını ve fırsatını tanımıştır. 

“Toplumsal Şiddet ve Türkiye Gerçeği” adlı bu araştırmamız, ülkemi-
zin bu açmazlara nasıl itildiğini, yönetimin zaaf ve “fakr-u dem”ini gös-
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termesi bakımından önemli ipuçlarını gözler önüne sermektedir. Eğer 
birgün geç kalınmazsa, Türkiye’de iktidar sahipleri sosyal şiddetin öne-
mini, vurucu gücünü ve toplum katlarına yayılan yansımalarını bu ki-
tapta bulabilecekleri gibi, çözüm yollarını da görebileceklerdir. 

Şemdinli, Beytüşşebap ve benzeri yörelerde kır gerillası başlatıldığında 
yönetim gafil avlanmış, dönemin hükümet yetkilisi ise “bunlar birkaç ça-
pulcu eşkıya” demek suretiyle olayları son derece basite indirgemiş, ciddi-
ye almamıştır. Oysa 1980’ler öncesi radikal sol örgütler yayın organları yo-
luyla bağıra bağıra kır gerillasını er geç başlatacaklarını, silahlı eylemlerin 
son ve kesin çare olduğunu duyurmuşlardı bile. Hatta 1973 Nisan’ında 
Abdullah Öcalan ve arkadaşları Kürt sosyalistlerinin aynı örgütlenmesini 
öneriyorlardı. Nihayet 1973 yılında Öcalan ve arkadaşlarının belirlediği is-
tikamette hazırlıklarını tamamlayarak 1978’de Lice ilçesi Fis köyünde 
PKK’yı kurmayı başarabilmiştir. 27 Kasım 1978’de gündeme gelen Partiya 
Karkeran Kürdistan yani Kürdistan İşçi Partisi-PKK, legal olmayan bir çiz-
giden hareket ederek beş yıllık bir süreden sonra su yüzüne çıkmış ve on 
iki yılı aşan bir zamandan beri de silâhlı birliklerimizle savaş halindedir. 

Şu anda DHKP-C de: Türkiye Gençlik Cephesi, Türkiye İşçi Cephesi ve 
Türkiye Memur Cephesiyle tüm birimlerini mobilize etmiş, yerine ve strate-
jik durumuna göre eylemlerini yürütmektedir. Kampus, varoş ve meydanlar 
slogan, jargon ve eylem biçimleriyle ellerinde bulunmaktadır. Bu, hiç de kü-
çümsenmeyecek önemli bir seferberlik gücüdür. Karşısında resmî güvenlik 
güçlerinin dışında “dur” diyebilecek hiçbir iman ve kültür cephesi mevcut 
değildir. 12 Eylül, yargılama, disipline etmede vatansever güçlerini “farenin 
yavrusunu yemesi” gibi yemiş ve bitirmiştir. Yarını hiç düşünmemiştir. 

Ülkemiz, 1900’lerden itibaren filizlenen ve 1940’lardan sonra da eğitim 
ve okullaşma süreciyle önemli Marksist aydın gücünü üniversitelerde, bü-
rokraside ve işçi kuruluşlarında beslemiş ve büyütmüştür. Bu nedenle, 
kampus, memur cephesi ve işçi sendikaları yanında, ayakta bekleyen 
önemli bir elitist gücün varlığını da unutmamak gerekir. Birçok serbest 
meslekleri temsil eden odalar, dernekler ve birliklerde yuvalanan Marksist 
güçler de “devrim ütopyasının” yedek ordusu olarak cephelerinde bekle-
mektedirler. Ancak, 1800’lü yıllardan itibaren İngiliz, Fransız ve Alman’la-
rın katılımcı atılımlarıyla Güneydoğu yöremizde başlatılan Bedirhan-Koç-
giri ve Şeyh Sait ayaklanmalarına kadar uzanan atılımlar 1970’li yıllardan 
itibaren PKK adı altında örgütlü bir güç haline gelmiştir. 

Bu araştırma, 1950’li yıllardan itibaren akademik kuruluşlarda, etni-
siti ve iletişim organlarında başlatılan koruyucu girişimler, kısa süre 
içinde toplumsal şiddet ve terör olaylarının yayılmasına neden olmuştur. 
Toplumsal şiddet ve terör olaylarının temel alt yapısı göz önüne alınma-
dan gelip geçici bir tutum içine girilmesi ve aydın budalalığı nedeniyle 
arka çıkılması süreci de toplumsal terör ve şiddet olaylarının kurtarılmış 
bölgeler teorisinin gündeme gelmesine zemin hazırlamıştır. Artık Doğu-
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Güneydoğu ve öteki stratejik yörelerde, PKK’nın dal ve budak salması ve 
bir Kurtuluş Ordusuna dönüşmesi, Türk toplumunun bir dramıdır. 

Batı toplumlarında, özellikle İngiltere, İspanya ve Fransa gözlenilen 
terör ve şiddet olaylarının nasıl ülke varlıklarını bölmeye nasıl dönüştü-
ğünü izlemekteyiz. Bugün ETA İspanya, Fransa ve İspanya da tehdit edi-
ci bir motivasyona dönüşmüştür. 

Bu araştırmamız, önemli stratejik bir noktaya dikkatleri çekmektedir. 
Bu da, terör ve şiddet olaylarının, hiçbir vakit, asli kimliğinden soyutla-
narak bir üst yapı konumuna getirilmesinin mümkün olmayacağı gerçe-
ğidir. Son yıllarda yönetimin, Yüksek Öğretim Kurulu, medya ve akade-
mik çevrelere etnisiti kapılarını açması karşısında, bir gerilla örgütüne 
dönüşen PKK macerası aydınlarımız, kamu kuruluşlarımız ve iletişim or-
ganlarımız için bir ibret tablosu olmalıdır. 

Çok boyutlu bu ideolojik kamplaşmalar, kısa süre içinde ülkemizde bir 
yanda, antropolojik deyimi ile aydın sınıfın (İç Proletarya), öte yanda dış 
güçlerin (Dış Proletarya) paydaşlaşması sonucu, anarşi-terör ve şiddet kül-
tür kalıplarının oluşumlarını pekiştirmiştir. Sağ-Sol akımlar (Marksist-Le-
ninist-Maoist ve Ülkücü potansiyeli taşıyan milliyetçi eğilimler) yanında, et-
nik kökenli siyasal akımların da yoğunlaştığı gerçeğini göz ardı edemeyiz. 

1950’ler dönemi, özgür-eşitlikçi-demokratik devrim çıkışları (27 Mayıs 
1960), onu izleyen askerî darbe türevleri ve sıkıyönetimler, toplumsal ger-
ginliklerin üniter yapısını, çok boyutlu değişkenlerin içine çekiyordu. Siya-
sal kültür kalıpları, ideolojik kutuplaşmalar, DİSK ve TÜRK İŞ gibi sendikal 
örgütlenmeler yanında, uzun süre kabuğuna mahkûm edilmiş bulunan İs-
lâm simgesini de yoğun kutuplaşma arenası içine çekiyordu. Artık İslâm ve 
Şeriat kültür kodları, yıllarca itilmiş-kakışmışlığına son veriyor, inanç sis-
temi ve toplumsal kognisyonlarını seferber kılıyordu. Yeri gelmiş iken bu 
çerçeve içinde, sorunlarımızın alt yapısını etkileyebilecek nitelikte gözlediği-
miz bir toplumsal değişime de yer vermek istiyoruz. Bu değişim, şu anda 
Türk toplum yapısının konfigürasyonunu büyük çapta etkiler boyuttadır. 
Çünkü, sanayi çağı ve demokratik yapılaşma, sendikalaşma, dernekleşme, 
Milliyetçi-Marksist kutuplaşmalar, tarihsel Asl-i Unsur konumunda bulu-
nan İslâmî kök paradigmasını da yörüngesinden kaydırıyordu. 

Cumhuriyet sistemiyle kimlik kazanan aidiyet duygusu (community 
feeling), ulus-devlet oluşumu ve onun örgütlenme biçimi. Milliyetçilik 
akımı yanında, tarihsel açılımların bir yan değişkeni olan Çevreden Mer-
keze yürümeyi temsil eden İslâmiyet de katılımcı kimliğini bir standart 
kültür ve norm değerleri olarak gündeme taşıyordu. Türk milliyetçiliği, 
bu toplumsal organizasyon, değişme norm ve kuralları arenasında asla 
“terör” izafet çerçevesi içinde düşünülmemelidir. Ancak, yukarıda belirt-
tiğimiz gibi, tarihsel Türk toplum yapısı günümüzde konfigürasyonunu 
değiştirme süreci içindedir. Gelenekli toplum yapımız yörüngesinden 
kaymakta, sıçramalar yapmaktadır. Bu devyant kıpırdanışlar, tarihsel 
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yürüyüşünü sürdürür iken toplumsal gerginliklerin de meydana gelme-
sine yol açabilir. Türkiye şu anda bu sürecin doğum sancıları içindedir. 

Düşünce sistemimize, algı alanımıza yansıyan toplumsal tepkilerin gi-
derek tehlikeli boyutlara yükselmemsi ve toplum düzeninin anarşik bir 
ortam içinden çıkarılarak uyumlu bir yapılaşmaya dönüşmesi için, tarih-
sel standartlara bir göz atarak, kamuoyunu aydınlatmamızda bir zorun-
luluk gözlemekteyiz. Tarihselci teorinin temel ilkeleri de bu kurallara da-
yanmaktadır. Artık, tarihsel olaylar yerinde ve zamanında olup-bitmiş 
kategoriler değildir. Aksine dün meydana gelen olgular, günümüzde de 
yansımalara-değişkenlere ve yapısal oluşumlara neden olabilmektedir. 

Tarihselci bakış açısı içinde olaylar zincirine bir takım yorum ve analizler 
yöntemi ile aydınlık getirmek gerekmektedir. Bilindiği üzere, Osmanlı’dan 
kaynaklanan ikili (dual) bir Patrimonial (Hanedan-ı Hümayun) yönetim biçi-
mi vardır. 16. yüzyılın ilk yarısında millî kimliğini, benliğini yitiren Osmanlı 
sistemi, merkezi yönetimi Devşirme (Enderuni)-Dönme (Avdeti) unsurlarla 
temsil edilen Yabancı Soylulara terk etmiş, Devletin asli unsuru halk ise, 
çevredeki gelenekli yaşantısıyla baş başa bırakılmıştır. 600 yıl boyunca mer-
kez, Yabancı Soyluların tekelinde bulunmuş, toplumun asli unsurları itil-
miş-kakılmıştır. Bu süreç, Osmanlı’nın bir dramıdır. Birçok Yerlilik (nativis-
tic) hareketleri -bunlara Celali eylemleri de diyebiliriz- Çevre-Merkez arasın-
daki toplumsal gerginliklerin yansımaları olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Çevreyi temsil eden ve Kurucu Kültürün misyonunu taşıyan köylü-halk ta-
bakaları vergi veren, savaşları sürdüren, Yemenden-Cezayir’e koşan bir ser-
güzeşt tabakasına dönüştürülmüş, buna karşılık Enderuni tabaka ise, mer-
kezde egemen yalı yaşantılarını sürdüre bir kaymak tabaka konumuna 
yükseltilmiştir… Altı yüz yıllık Osmanlı yönetiminde 288 sadrıâzam (başba-
kan) gelip geçmiştir. Bunların sadece elli 75 kadarı kendi halkı (Türkmen, 
Kürt-Çerkez-Gürcü-Laz vs.), geri kalanları tamamen Yabancı Soylulardır…15 

Osmanlı toplum sistemi, alt yapısını oluşturan bu oluşumdan ötürü 
sürekli Çevre-Merkez çatışmalarına sahne olmuş, kan dökülmüş ve top-
lum yapısı “Yerlilik” kimliğini taşıyan Kurucu Kültür veya Büyük Toplum 
niteliğini yitirmiştir. Bu süreç içinde Çevrenin Osmanlı’ya olan bedduası 
da unutulur nitelikte değildir: 

“Şalvarı şaltak Osmanlı, 
    Eğeri Kaltak Osmanlı, 
   Ekende-biçende yok, 
    Yiyende ortak Osmanlı.” 

                                                           
15 Orhan Türkdoğan, Osmanlı’dan Günümüze Türk Toplum Yapısı, Timaş Yayınları, İstan-
bul 2008. 

Orhan Türkdoğan, Aydınlıktakiler-Karanlıktakiler, İ.Q. Yayınları, İstanbul 2011. 
Orhan Türkdoğan, Etnik Sosyoloji, Timaş Yayınları, İstanbul 1997. 
Orhan Türkdoğan, Cilt: IX, Sayı: 288, Ankara 1996. 
Orhan Türkdoğan, Ziya Gökalp: Ulus-Devlet Düşünürü, İ.Q. Yayınları, 2005. 
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Cumhuriyet sistemi, ilk hareket ettirici (prima-mobila) adım olarak, 
tutum ve zihniyetini bu ikili yapının yeniden örgütlenmesine ve Kurucu 
Kültür olarak, Çevreyi temsil eden Türklük algısını temel unsur olarak 
Merkeze taşımasına öncülük tanıyarak, ulus-devlet inşasını gerçekleştir-
miştir. Gelenekli. Halkçılık ve Milliyetçilik gibi Osmanlı düzeninde dışla-
nan motor güçleri gündeme taşıyarak, Standart Kültürün yapı taşlarını 
ortaya koymaya çalışmıştır... Ancak, bu tarihsel dönüşüm, Cumhuriyet 
sisteminin kurucusu Mustafa Kemal’in erken ölümü ile yeniden yörün-
gesinden kaymış ve planlı-projeli elitist grupların, toplumsal manevraları 
sonucu, yeniden gelenekli yapısına dönüşmüştür. 

Kemalist sistem, 1900’lerin gelenekli Üç Tarz-ı Siyaset anlayışından 
Milliyetçilik ve Batıcılık eğilimlerine destek sağlamış, İslâmiyet öğesini 
ise, Laiklik ilkesi görünümünde yeni bir yapıya dönüştürmüştür... Bu 
Merkez-Çevre mücadelesinin de bir kırılma noktası olacağı doğal idi. Öy-
le de oldu. Demokratik sistem, kendi içinde siyasallaşarak, Merkez-Çev-
re çatışmasının içine çekildi. Dinsel değerler Çevrede kaldı, Merkez ise, 
laiklik ilkesinin potansiyel taşıyıcısı oldu. Böylece, Osmanlı kültür ve ge-
leneğinde ilk hareket ettirici unsur devreden çıkarılmış oldu. 

Sosyolojik anlamda din, toplumsal temel kurumlardan biri ve en önem-
lisidir. İnanç sistemimizin ve kültürel değerlerimizin yapıcı-besleyici güç 
kaynağıdır. Günümüzde ABD-İsrail ve öteki Batı ülkelerinde dinsel de-
ğerler; paralarında-pullarında-bayraklarında “We Trust in God” simgesiy-
le belirlenirken, gelenekli Türk toplumunun bu değerlerden soyutlanmış 
olması, patolojik sapmalara yol açabilecek olan sorunların da döl yatağı 
oluşturmuştur. Sakal-Bıyık ve Başörtüsü gibi İslâmî sistemin kutsal 
simgeleri, yanlış bir laik ve modernleşme anlayışı yüzünden dışlanmış, 
Euro-modernizm diyebileceğimiz Batılı kültür ve değerlerine yönelik bir 
yapılaşmanın yörüngesine girmiştir… 

Bir varlık alanı olarak toplumlar; kurumlar arası denge-uyum-daya-
nışma ve sadakat bağlarıyla ayakta durabilirler... Yakın dönemde, bu de-
ğerleri ret eden ateist Sovyet modeli, bilindiği üzere tarihsel kimliğini yi-
tirmiş, nihilizmin içine düşmüştür. Bu nedenle, dinsel kurumlar sağlıklı 
toplumlarda iyileştirme ve dayanışma bilincinin ilk hareket ettirici motor 
gücü olarak kabul edilmektedir. 

Cumhuriyet sistemi, laikliğin din-devlet ayrışımını gözetleyeceği ve 
birbirine sadakat bağlılığı göstereceği yerde, laiklik olgusunu August 
Comte pozitivizmi anlamında algılayarak, dinsel karşıtlığa dönüşmüştür. 
Nitekim, 1950’ler sonrası ilk kez 26 Ocak 1970’de klasik Merkez-Çevre 
diyagramı bir karşıt tezle -Millî Nizam Partisi’nin kurulmasıyla- yeni bir 
yapılaşmanın içine katılmış oluyordu... Artık, Osmanlı tarihi boyunca 
Çevreden Merkeze yürümeye çalışan Antik Celaliler, yerlerini Novum Ce-
lalilere terk ediyorlardı. 
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Bilindiği üzere. Merkez-Çevre diyagramı, Büyük Selçuklu-Anadolu Sel-
çuklu devletlerinden başlayarak, Osmanlı da optimum noktasına ulaş-
mıştır. Osmanlı, artık yerlilik (nativistic) kimliğini tamamen dışlayan bir 
sürecin içine girmiştir, Yabancı Soylulara (Devşirme-Dönme) merkezi yö-
netimi teslim etmiş, kendi öz halkını da köylü-çiftçi -sokak temizleyicisi- 
vergi ödeyen (raiyet) ve Yemen’e savaşa gönderilen toplumsal kast konu-
muna getirmiştir. 

Türk toplumunun ulusal kimliğini belirleyen Üç Tarz-ı Siyaset’in ek-
sik bırakılan İslâmi kültür kodu, bu tarihten itibaren yavaş yavaş inşa 
edilmeye başlıyordu. Din normunun bir agnostisizme dönüşen siyasal-
laşma süreci: Millî Nizam, (1970), Millî Selamet (1972), Refah (1987), 
Fazilet (1998) ve Saadet partileriyle (2001) otuz yıllık bir Anayasa ekse-
ni içinde yabancılaşma sürecini yenerek, Çevreden Merkeze yönelik ey-
lem kalıplarını yerli yerine oturtma girişimlerini başlatmıştır... 2002 
AKP iktidarıyla, bu süreç daha da dinamiklik kazanarak, Merkezi ele 
geçirilmenin toplumsal hareketliliği içine girmiştir. 2. Kasım 2002 yılı, 
Üç Tarzı Siyasetin İslâmi kimliğini temsil eden AKP, Resmî Teorinin 
metamorfizmi konumunda bulunan girişimleri, Cumhur Başkanı Tur-
gut Özal’ın çizgisini izleyerek, geleneğinde yer alan “Millî” sözcüğünü 
dışlamış, Sivil-Dindar ve Demokrat bir yapılaşmaya dönüşmüştür… 
1980’li yıllarda Özal, “Yeni Anadoluculuk” diyebileceğimiz bir tezi savu-
nuyordu: “Bu toprak üstünde bin yıldır yaşayan Türkler, tarih öncesin-
den beri burada birbirini izleyen tüm uygarlıkların kültürünün mirasçısı-
dırlar. Anadolu kültürünün mirasıyla, Orta Asya’dan getirdikleri kültü-
rün ve İslâm dininin sentezini yapmışlardır.”16 Özal’ın bu Anadoluculuk 
tezi, bir zamanlar Halikarnas Balıkçısı ve Sabahattin Eyüpoğlu gibi 
Anadolu ve Ak Deniz Kültürünü hareket noktası olarak kabul eden Ye-
ni Anadoluculardan ayrılıyordu: Neolitik devrimi biz yaptık. 

Sümerliler de zaten Turanî bir halktı. Anadolu halklarını yaratanlar 
yerli halklardır.17 Özal bu tarihsel bakış açısına köklü bir anlam kazan-
dırıyordu. 

Bazı yaklaşım tarzları, Özal’ın bu görüşünü Yeni Osmanlıcılık biçi-
minde yorumlayarak Yusuf Akçura’nın ileri sürdüğü Üç Tarz-ı Siyaset 
dönüşüm yapıyorlardı. Sivil-Dindar-Demokrat nitelikli bir oluşum Refah 
Partisiyle siyasal platforma taşınmış oluyordu.18 1970’den başlayan ve 
din olgusunu bir kök paradigma olarak kimliğinde yaşatan, sürekliliğini 
koruyan bu oluşum, Yeni Osmanlıcılık ruhunun -çok partili bir düzen 
içinde- yansımasıdır. Artık Refah geleneği 1970’ten itibaren İslâm nor-
munu kimliğinde taşıyacak, laik öteki partilerden ayrılmış olacaktır. 
                                                           
16 Turgut Özal, La Turque En Europe, Paris 1988. 
17 Turgut Özal, a.g.e., s. 242. 
18 Ahmet Davutoğlu, Stratejik Derinlik: Türkiye’nin Uluslararası Konumu, Küre Yayınları, s. 
84, İstanbul, Eylül 2002. 
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600 yıllık Osmanlı yönetimi boyunca, Merkezi elinde tutan Yabancı 
Soylular, 1950’lere kadar Cumhuriyet sisteminin de ortak paydasını et-
kilemiş, yoğun kitlesel ve akademik eğitim-öğretim yöntemleri sonucu 
şartlandırılmış kuşaklar yetiştirmiştir. Yabancı Soylular ve şartlandırıl-
mış kuşakları, Üç Tarz-ı Siyasetin İslâmî norm ve değerlerine “İrtica” - 
“Gericilik” - “Şeriatçılık” - “Sakal-Bıyık ve “Peçe” yaftalarıyla karşı çıkmış-
lar, yoğun toplumsal şiddet, terör ve gerginliklerin ortaya çıkmasına ne-
den olmuşlarsa da, bu fasıl artık bitmiştir. Tarihsel Merkez, yerini ve ko-
numunu, Osmanlı’da Ermenileri Kavmi Sadıka, Arapları Kavmi Necip ve 
kendi öz halkı Türkmenleri-Kurucu Kültürü-Kavmi Ecnebi tarzında algı-
layan zihniyetine son vererek, merkeze oturtmuşlardır. 

Tarihsel Merkez-Çevre ikilemi, hem Osmanlı’da hem de Kemalist Teo-
ri sonrası 1950’lere kadar sürüp gelen gelenekli iktidar partisinin 1935-
1951 yılları milletvekilliği ve bakanlığını temsil etmiş olan asker kökenli 
bir temsilcisinin aşağıdaki yargısı artık tarihin çöplüğüne atılmış oluyor-
du (1949): 

“Ben bu bölgelere gittiğimde, bir takım kimselerle öğrencilerin tercü-
manlık yapması sayesinde konuşabildim. Onları şimdi serbest bırakırsak 
oylarını ya Hasso’ya ya Memo’ya verirler. Büyük Millet Meclisi’ne Hasso-
ların Memoların dolmasına sizin vicdanınız razı olur mu?”19 

Gözleneceği üzere, halkın meclisine halkın seçeceği insanların katıl-
maları -giysilerine göre süzgeçten geçirilmekte- elenmekte ve dışlanmak-
tadır. Büyük Millet Meclisi, iktidar seçkinlerinin halkını aşağılayan, par-
ya konumuna getiren bu zihniyeti, kendine özgü geleneğini sürdürmüş 
ve tam kırk yıl sonra, 1999 seçimlerinde Fazilet Partisi’nden Büyük Mil-
let Meclisi’ne seçilen Merve Safa Kavakçı -hatırlanacağı üzere- başörtülü 
olduğu için kitlesel ve yakışıksız tepkilere maruz kalmış ve Meclisten çı-
karılmıştır. Oysa, Merve Kavakçı çok boyutlu kültürel ortamda eğitilmiş 
bir öğretim üyesinin kızıdır. İslâmî simgeyi temsil eden başörtüsünü kul-
lanmasından başka da bir günahı -eğer günah sayılırsa- yoktur. Benzeri 
olaylar hiçbir bağış ve mağfiret hakkı tanımayan ortamlarda da cereyan 
ediyordu. Birkaç yıl önce, Sakarya yöresinde oğlunu, vatan savunması 
için askere yollayan ana, PKK saldırısı sonucu şehit düşen oğlunun as-
kerî gazinodaki merasimine başörtülü olduğu için alınmamıştır. Bu tu-
tum, modernleşmeyi şekil ve biçimde arayan bizim askerî-sivil zihniyet, 
İngiliz sömürgeciliğine karşı Hindistan’da kitlesel ayaklanmayı başlatan 
Mohandas Karamçand Gandi (1869-1948)’nin çıplak tenine giydiği kefen 
bezi karşısında acaba ne tür tavır takınabilirdi, bilmek isteriz. Türk çağ-
daşlaşma modeli, Çevrenin yaşam biçimini, kültürel inanç ve değerler 
sistemini dışlayarak, Batı norm ve değerler düzenine yönelik Avrocracy 
diyebileceğimiz bir bataklığın içine sapmıştır. 
                                                           
19 A. S. Aslandaş - B. Bıçakcı, Popüler Siyasal Deyimler Sözlüğü, İletişim Yayınları, 1995. 
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Bir zamanlar, Prototip Çevre ayaklanmalarında, Şeyh Bedrettin-Tor-
lak Kemal ve Börklüce Mustafa gibi sosyalist eğilimli melez grupların 
başlattıkları Merkeze yönelik dinsel tarikat yüklü Celali ayaklanmaları, 
günümüzde metamorfizme uğrayarak, yine tarihsel İslâmî norm ve de-
ğerler yüklü kimlikleriyle, beklenilen tecelliyi gerçekleştirmişlerdir. Çev-
reden Merkeze yönelik bu Celali eylem biçimleri -kısa süre de olsa- Genç 
Osman’la fitillenmiş, ancak köylü hareketleri olarak, kimlik yapısını sür-
dürmüştür. Merkezin uzun süren sessizliği ve özellikle Saray Kültürü so-
nucu Hanedan-ı Hümayunla toplumsal özdeşleşmesi, Çevreye yabancı-
laşması sessizliğini korumuştur. Merkez karşıtı eylem biçimleri Osman-
lı’nın Karayazıcı, Kalendaroğlu, Dağlı, Patrona ve benzeri irili-ufaklı köy-
lü hareketleriyle varlık alanını korumuştur. Meşruiyet öncesi ve sonrası, 
Rönesans ve Reform eylem biçimlerinin Batı toplumlarında gözlenen 
ulus-devlet inşası süreci, birçok örgütlü Dernek, Fırka ve Cemiyetlerin 
de Hanedan-ı Hümayun’a -Merkeze- yönelik eylem kategorilerini oluştu-
rur. Dönemin sosyoloji bilgini Ziya Gökalp’te Merkez-Çevre ikiliği gerçek 
anlamda içeriğini kazanmış olacaktır. 

Gökalp sosyolojisinde, bir yanda kültür öte yanda uygarlık (medeni-
yet) vardır. Bu nedenle Türk toplumu ikili bir sürecin izleyicisidir. Kül-
tür, millidir-ulusaldır, bir toplumun dünya görüşü, inanç sistemi ve algı 
alanlarının ürünüdür. Uygarlık ise, ortak ulusların teknoloji, taşıt araç-
ları, bildirişim ve benzeri maddi nesneli yapılaşmasıdır. Bu yaklaşımına 
dayanarak Gökalp, Türk sosyolojisinde ilk kez ikili kültür teorisine yer 
vermiştir. 1918’de kaleme aldığı Hars (kültür) ve tehzib (işlenmiş kültür) 
adlı makalesinde, Gökalp, harsın veya ulusal kültürün manevi, tezhibin 
veya maddî kültür ise aristokratik karakter taşıdığı görüşündedir. Millî 
kültür, halkın töre ve gelenekleri, inanç sistemleri, değerler normu oldu-
ğu halde; tezhip uluslararası bir niteliği temsil etmektedir. Bu nedenle, 
kültür halkta, medeniyet aydın tabakada yaşantısını sürdürür. Bu ikili 
yapı, halk-aydın ayrışımının kanıtıdır. Gökalp sosyolojisinde seçkinler 
veya Havas tabaka kozmopolittir, Devşirmedir, bu nedenle de millî kül-
türden yoksundurlar. Kimliklerini kazanmaları için halka gitmeleri ve 
halktan millî kültürü almaları gerekmektedir.20 Gözleneceği üzere, Gö-
kalp’te merkez, ulusal kültürden yoksun Yabancı Soylular kategorisini 
oluştururlar. Çevre ise; Türk toplumunun inanç ve değerler sistemini 
temsil eden halktır. Merkez-Çevre ikili yapılaşması ancak toplumsal bü-
tünleşmeye gittiği zaman sağlıklı konumuna ulaşmış olacaktır. 

Cumhuriyet’in, halk-aydın ikiliğinin alçı taşını oluşturan dinsel siste-
mi -laiklik anlamında- devreden çıkarması ve pozitivist bir eğilime sap-
ması, aydın-halk bütünleşmesini uzun süre ayrışımına neden olmuştur. 
                                                           
20 Orhan Türkdoğan, Ziya Gökalp: Ulus-Devlet Düşünürü, İ. Q. Yayınları, s. 128-137, İs-
tanbul 2005. 
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Ancak, 1950’ler sonrası siyasal kuruluşların özgürlük kazanması, de-
mokratik sistemin açık topluma dönüşümü, ilahiyat fakülteleri ve din 
okullarının açılması, Çevrenin toplumsal mobilizasyonu, eğitim süreci, 
kentleşme ve benzeri sıçramalar, yukarıda belirttiğimiz gibi, tarihsel sü-
recin gerçekleşmesini tamamlamış, Çevrenin Merkezde yer almasının yo-
lunu açmıştır. Bu süreç, her türlü değer yargısından uzak, Türk toplum 
yapısının yüzyıllar sonra beklenen bir oluşumudur… 

Bir imparatorluk olarak Osmanlının altı yüz yıllık Asya-Afrika ve Av-
rupa topraklarındaki sürüp giden egemenliği, Cumhuriyetle sona ermiş, 
ancak Büyük Değişme sivil-asker aydın kadro ve halk bütünleşmesi so-
nucu gerçekleşebilmiştir. Bu süreç, içerde ve dışarıda mezhep ve etnik 
ayaklanmalara, siyasal bunalımlara yol açmış, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kendine özgü sosyolojik dokusu kolay kolay tesis edilememiştir. Şimdi 
benzeri sorunların çözümlenmesi, toplumsal uyumun sağlanması Novum 
Celalilerin elindedir. 

Genel Değerlendirme ve Sonuç 

Türkiye Cumhuriyeti, şu anda tarihsel tecellisinden ötürü büyük fırtı-
nalar ve dalgalanmaların eşiği içindedir. Kültürel ve toplumsal beklenti-
leri yüksektir. Merkezdeki Novum Celali görünümü henüz sisteme ya-
bancıdır. Büyük Değişime ve kültürel transformasyona uğrayan gelenek-
li merkeziyetçiler de yeni yerleşim çevrelerine yitilmiş olmalarından ötü-
rü henüz stabil bir kimliğe ulaşmış değildirler. Yine de ne olursa olsun, 
Merkezin nirengi noktasını ele geçirmiş olanların, Çevreye sıçrayanlara, 
Büyük Toplum’a uyum ve ahenk sağlamaları hususunda, tolerans hak-
kını tanımaları gerekmektedir. Çünkü bu süreç yüzeysel değişimlerin bir 
oluşumu değildir; Türk tarihinde eşine nadir rastlanabilecek düzeyde ra-
dikal bir değişim olgusudur.  

16. yüzyıldan beri, Şeyh Bedrettin-Torlak Kemal ve Börklüce Mustafa 
gibi tarikat ve benzeri İslâmî inanç grupları ile püritan köylü gruplarının 
ahenkli toplumsal bir koalisyonudur. Uzun süren toplumsal çatışma, 
mezhep ayrışımları ve şiddet yüklü eylem biçimlerinin kültürel bir hele-
zonu olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle, Merkez-Çevre diyagramının 
uyuma, toplumsal entegrasyona ve iyileştirme (emanicipation) gibi ger-
çekçi atılımlara ihtiyacı vardır. Çatışmalar, protestolar, yasal görü-
nümlü dalavereler ve kendine özgü (sui generis) yapay eylem kalıplarını, 
tarihsel geleneğin paradigmalarını yozlaştırabilir. O takdirde kaostan 
kosmos doğmayabilir. Bu da, yeniden toplumsal şiddetin alâmet-i farika-
sı olabilir. 
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KORE SAVAŞI VE KORE’DE TÜRK TUGAYI 
(25 HAZİRAN 1950 - 6 TEMMUZ 1953) 

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Sedat ERKAN* 

Öz 

25 Haziran 1950 sabahı Kuzey Kore’nin, Güney Kore askerlerinin 

38.nci paralel boyundaki sınırı geçtiklerini ileri sürerek, baskın tarzında 

bir taarruzla bütün cephede taarruza geçmeleriyle üç yıl sürecek Kore Sa-

vaşı başladı. 

Birleşmiş Milletlerin (BM) çağrısı üzerine Türkiye’nin de aralarında bu-

lunduğu on altı devlet tarafından BM kuvvetleri teşkil edildi. 

Yurdun çeşitli bölgelerinde bulunan birliklerden oluşturulan Türk Tu-

gayının komutanlığına Tuğg. Tahsin Yazıcı, 241. P.A. Komutanlığına Al-

bay Celal Dora atandı. 

Türk Tugayı 1950’de başlayan 1953 yılı Temmuz ayında biten ve 

yaklaşık üç sene süren Kore Savaşı’nda girdiği bütün muharebelerde 

gösterdiği cesaret ve kahramanlık, bilhassa Kunuri oyalama, Kumyang-

jangni taarruz, Wegas ileri karakol muharebelerinde Güney Kore’nin ege-

menliğine kavuşturulmasında çok önemli rol oynamış ve Birleşmiş Millet-

ler Ordusu’nun moralini yükselterek savaşma azim ve iradesini artırmıştır. 

Bu bağlamda Türk Ordusu Birleşmiş Milletlerin çağrısına uyarak ka-

tıldığı Kore Savaşı’nda, 20. yüzyılın ikinci yarısında, yalnız Türk tarihin-

de değil, aynı zamanda dünya tarihinde de özel bir yer edinmiştir. 

Kore Harbi Türkiye’nin demokrasi, hürriyet ve insan haklarına ne ka-

dar önem verdiğinin bir ispatı olmuş ve gösterilen bu başarının bir netice-

si olarak Türkiye’nin NATO’ya giriş süreci de başlamıştır. 

Anahtar kelimeler: Marshall Planı, Birleşmiş Milletler, Tahsin Yazı-

cı, Türk Tugayı, Kore Savaşı. 
                                                           
* Okan Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi, 
   msedat.erkan@okan.edu.tr 
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Abstract 

The Korean War and The Turkish Brigade in Korea 

On the morning of June 25, 1950, North Korea, clamming that South 

Korean soldiers infringed the borders on the 38 th parallel, launched an 

assault on the whole front, Korean War lasted for 3 years. Upon the call 

of the United Nations, Sixteen countries contributed to the UN forces. 

Whilst, Brigadier Tahsin Yazıcı was appointed as the chief comman-

der of the Turkish Brigade which was formed by troops coming from diffe-

rent regions of Turkey, colonel Celal Dora was appointed of 241 Infantry 

Regiment. 

Turkish Brigade has played a determining role in South Korea’s inde-

pendence war, which lasted three years (1950-1953). The courage and 

heroism displayed by Turkish Brigade, especially in Kunuri diversion, 

and in Kumyangjangni offensive have increased the sprit and determina-

tion of UN forces. 

Turkish Army played a distinguished role in the World history, by its 

participation in the Korean War within the UN forces. Korean War also 

demonstrated and proved Turkey’s commitment to democracy, freedom 

and human rights. Turkey’s accession to NATO started after this success. 

Key words: Marshall Plan, United Nations, Tahsin Yazıcı, Turkish 

Brigade, Korean War. 

1. Kore Yarımadasının Jeopolitik Önemi ve II. Dünya Savaşı’nda Kore 

Uzakdoğu’da jeopolitik önemi çok büyük olan Kore yarımadası, Pasi-
fik’ten Asya içlerine veya tersi yönde stratejik bir ana yaklaşma istikame-
ti oldu ve bu yüzden de tarih boyunca Çinlilerin, Japonların, XIX. yüzyıl 
ortalarından sonra da Rusların ilgi alanını oluşturdu. ABD dâhil büyük 
devletler, Pasifik ve Uzakdoğu’daki milli menfaatlerini gerçekleştirmek 
için bu alanda da mücadelelerine devam ettiler. Bu yüzden Kore yarım-
adası sık sık büyük devletlerin çekişmesine sahne oldu. 1904-1905 yılla-
rı arasında Kore yarımadasında cereyan eden Rus-Japon Harbi, Rusların 
denizde ve karada ağır mağlubiyeti ile bitti ve Japonlar Kore’ye tamamen 
hâkim oldu. 1910 yılında Kore’yi bir eyaletleri haline getiren Japonlar, 
işgallerini 1945 senesinde II. Dünya Savaşı’ndan mağlup olarak çıkınca-
ya kadar sürdürdüler. II. Dünya Savaşı’nda müttefik kuvvet liderlerinin 
Kırım’da yaptıkları Yalta Konferansı’nda (4-11 Şubat 1945), Sovyet Rus-
ya’nın Uzak Doğu’daki harbe katılacağı anlaşılınca, müttefik yüksek ko-
mutanlar Kore’den Japonları uzaklaştırmak görevinin Amerikan ve Rus 
orduları tarafından yapılması hususunda anlaştılar. 

Potsdam Konferansı’nda (7 Temmuz - 2 Ağustos 1945), ABD, İngiltere 
ve Milliyetçi Çin Liderleri “Kahire’de Kore hakkında verilen kararın uygu-
lanacağını” yani Kore’nin bağımsız bir devlet olarak kurulacağını doğru-
ladılar ve Japon egemenliğinin ancak asıl Japon adaları ile sınırlı olaca-
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ğını açıkladılar. Sovyet Rusya, Japonya’ya harp ilan ettikten sonra (8 
Ağustos 1945), Potsdam kararlarına katıldığını bildirdi. Bu arada Kuril 
Adaları ile Shalin adasının diğer yarısı da Sovyetlere bırakıldı. 1945 yılı 
başlarında, 10. Amerikan Ordusu, kuvvetli deniz ve hava kuvvetleri hi-
mayesinde, Uzak Doğu’da Japonya’ya karşı taarruza geçti. Okinawa, 
Amerikalıların eline geçtikten sonra (1945), Japon adalarına Amerikan 
hava taarruzları başladı. Müttefiklerin Potsdam Konferansı kararıyla Ja-
ponya’ya yapılan şartsız teslim teklifini Japon Hükümeti kabul etmeyin-
ce Japonya’ya iki atom bombası atıldı. Hiroşima ve Nagasaki bombardı-
manlarından (6-9 Ağustos 1945) sonra, Almanya’nın da daha önce çöke-
rek kayıtsız şartsız müttefiklerin eline geçtiğini (23 Mayıs 1945) ve Sov-
yet Rusya’nın da kendisine harp ilân ettiğini (8 Ağustos 1945) gören Ja-
ponya, 10 Ağustos 1945’te teslim olacağını müttefiklere bildirdi. Sovyet 
birlikleri Mançurya’ya girmeğe başladı. Japon cephesi yıkılmıştı. Mütte-
fikler teslim şartları yerine getirilinceye kadar Japon topraklarında kala-
caklarını Japonya’ya bildirdiler. 

Sovyet Rusya da Japonya’ya harp ilân etmekle Uzak Doğu ve Kore iş-
lerinde kendi isteklerini ve amaçlarını gerçekleştirmek imkanını buluyor-
du. Japonya 2 Eylül 1945 tarihinde teslim belgesini Amerikan Zırhlısı 
Missouri gemisinde imzaladı. Mançurya ve Çin’deki bir milyon kişilik Ja-
pon ordusu teslim olduktan sonra, Kore’deki Japon ordusunun da tes-
lim alınması işi kalıyordu. Bunun için Amerika Savunma Bakanı 11 
Ağustos 1945’te Amerika Dışişleri Bakanlığına “38. paralelin kuzeyindeki 
Japon kuvvetlerinin Sovyetlere, güneyindekilerin de Amerikan Komutanlı-
ğına teslim olmalarını” önerdi. Bu öneri Amerikan Kara ve Deniz Genel-
kurmayı tarafından kabul ve Amerika Cumhurbaşkanı tarafından da 
onaylandı. Bu karar, 15 Ağustos 1945’te Manila’da Uzak Doğu Başko-
mutanı Mac Arthur’a telgrafla bildirildiği gibi, Moskova’ya da haber veril-
di. Bunun üzerine General Chistiakov komutası altındaki Sovyet kuvvet-
leri 12 Ağustos 1945’te Kuzey Kore’ye girdiler. Diğer taraftan, General 
John R. Hodge komutasındaki Amerikan birlikleri de 8 Eylül 1945’te Ko-
re’ye girerek, Japon askerlerini teslim aldılar. Bu suretle Kore, Ruslar ve 
Amerikalılar tarafından işgal edildi.1 

Rusların, Kore’nin kuzeyini, Amerikalıların güneyini işgal etmesi, 38. 
paralelin ara hattı olarak ilan edilmesi Kore’yi ikiye ayırdı, kuzey ve gü-
ney olmak üzere iki Kore oluştu. Bu gelişmelerden sonra Kore’yi bir çö-
züme kavuşturmak için çalışmalara başlandı. Bu çerçevede Kore’de 
1946’da Amerikan-Rus Müşterek Komisyonu kurularak çalışmalarına 
başladı. Komisyon daha başlangıçtan itibaren ekonomik, siyasi ve idari 
konularda birbirleriyle anlaşmazlığa düştüler. Ruslar bu arada 38. en-
lem dairesini sınır olarak kabul ederek, Kuzey Kore’ye kimseyi sokma-
                                                           
1 Gnkur. Harp Tarihi Başkanlığı, Kore Harbinde TSK Muharebeleri (1950-1953), Genelkur-
may Basımevi, Ankara 1975. 
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maya başladılar. İki hükümet arasında diplomatik müzakerelerden de 
bir netice alınamadığından Kore’deki askeri Amerikan Hükümeti, refaka-
tinde bir Amerikan kontrol grubu olmak üzere, geçici bir Güney Kore hü-
kümeti kurdu. Amerikan Hükümeti anlaşmazlık konusunu Eylül 1947’-
de Birleşmiş Milletler (BM) Cemiyetine getirdi, buna karşılık Rus Hükü-
meti de Kore’den yabancı askerlerin çekilmesi teklifini yaptı. BM Cemiye-
tince şu kararlar alındı: 

1. Kore’de geçici bir hükümet kurularak seçimlere gidilecek, 
2. Yabancı askerler Kore’den çekilecek, 
3. Birleşmiş Milletler geçici bir komisyon teşkil edecek ve bu komis-

yon geçici Kore Hükümeti’nin işlerine, seçim hazırlıklarına ve icraatına 
nezaret edecek. 

Birleşmiş Milletler Geçici Komisyonu Ocak 1948’de Seoul’e gelerek işe 
başladı. Fakat Kuzey Kore’deki Rus komutanlığı, Komisyonu Kuzey Ko-
re’ye sokmayacağını, raporlarını kabul etmeyeceğini açıklayarak komis-
yonun Kuzey Kore’de hiçbir iş yapamayacağını belirtti. 10 Mayıs 1948 
tarihinde Güney Kore’de seçim yapıldı. 31 Mayıs’ta Meclis toplandı ve 
Demokrasi rejimi kabul edildi. 24 Temmuz 1948’de Syngman Rhee Cum-
hurbaşkanlığına seçilerek Kore Cumhuriyeti ilan edildi ve hükümet 15 
Ağustos 1948 tarihinden itibaren fiilen idareye başladı. 

Böylece, Kore’de 1948 yılında biri Güney’de Birleşmiş Milletler gözeti-
minde Kore Cumhuriyeti, diğeri Kuzey’de Sovyet Rusya’nın desteklediği 
Demokratik Kore Halk Cumhuriyeti isimlerini taşıyan iki hükümet ku-
rulmuş oldu.2 

Her iki hükümette, kendilerinin yasalara uygun Kore Hükümeti oldu-
ğunu ileri sürerek, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Kore’yi temsil 
etmek ve bu sıfatla konuşmalara katılmak için BM’e başvurdular.3 

Hükümetlerin kurulmasından sonra Rus ve Amerikan askeri kuvvet-
leri büyük bir kısmı ile çekildiler. Bu arada Ruslar Kuzey Kore’yi ideolo-
jik olarak komünist rejime uygun olarak hazırladılar ve orduyu teşkilat-
landırdılar, son model silah ve teçhizatla donattılar ve eğittiler. Buna 
mukabil ABD, Güney Kore’de kuzeye göre oldukça zayıf savunmaya yö-
nelik bir ordu bıraktı ve yeterli silah ve teçhizat vermediler. Bunun nede-
ni de ABD Başkanı Truman’ın 1947 Eylül ayı başında topladığı müşterek 
Kurmay Başkanlarının (Leahy, Eisenhower, Nimitz, Spaatz) Dışişleri Ba-
kanına verdikleri memorandumdaki şu ifade idi. “Birleşik Devletler, ulu-
sal güvenlik bakımından; Kore’deki üslerin ve kıtaların devamında pek az 
stratejik alâka görür.” 

1948 yılı başlarında, Genelkurmay Başkanı Bradley’in, “Kuzey Kore’-
nin olanaklarını ve yeteneklerinin gücü küçümsenmemelidir.” ikazına rağ-
                                                           
2 Tahsin Yazıcı, Kore Birinci Türk Tugayında Hatıralarım, Ülkü Basımevi, s. 8-9, İstanbul 1963. 
3 Gnkur. Harp Tarihi Başkanlığı, a.g.e., s. 24. 
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men, Truman komutanlarının görüşü doğrultusunda, Kore’de “Uzak dur” 
politikasını sürdürdü. Bunun yanı sıra yukarıda da ifade edildiği üzere, 
Rusya çekilirken, arkasında savaşa hazır bir ordu bırakmıştı. Kore üze-
rinde Amerika’nın umursamazlığı sürerken; Pyongyang, Pekin ve Mosko-
va arasında trafik arttı. Üç Komünist Kafadar; (Stalin, Mao ve Kim İl 
Sung) Kore’den Amerika’yı söküp atmak için plan üstüne plan, hazırlık 
üstüne hazırlık yapıyorlardı. Moskova ve Çin liderleri bir vuruşta Güney 
Kore’nin tuz buz olacağına inanıyorlardı. Komünist taarruzu başlar baş-
lamaz Güney Kore halkının ayaklanarak, Syngman Rhee hükümetini de-
vireceklerine, erlerinde subaylarını tutuklayarak hemen teslim olacakla-
rına kesin gözüyle bakıyorlardı.4 

2. Savaşın Başlaması 

2.1. Kuzey Kore’nin Taarruzu ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Kon-
seyi’nin Tepkileri 

İki ülke arasındaki münasebetleri düzeltmek amacıyla Birleşmiş Mil-
letler Kore Komisyonu, Kuzey Kore temsilcileri ile 10 Haziran 1950 günü 
38. paralel üzerinde buluştular. Sorunların barış yoluyla çözümleneceği 
düşünülürken, 25 Haziran 1950 günü Kuzey Koreliler taarruza geçti. Ay-
nı gün saat 11:00’de Güney Kore askerlerinin sınırı geçtiklerini ileri sü-
rerek harp ilan etti. 

BM Kore Komisyonu iki tarafa da çarpışmaların derhal durdurulma-
sını iletmekle beraber, gelen gözlemci raporlarını değerlendirerek, BM ge-
nel sekreterine de “Başlayan Kuzey Kore taarruzunun hakiki bir harp ni-
teliği taşıdığını ve uluslararası barış ve güvenliği tehlikeye soktuğunu” ha-
ber verdi ve BM Güvenlik Konseyi’nin dikkatini çekti. 

Konsey aynı gün saat 14.00’de toplandı, fakat Sovyet Rusya bu top-
lantıya gelmedi. Güvenlik Konseyi dokuz lehte, bir çekimser oyla şu ka-
rarları verdi: “Kuzey Kore’nin taarruzu uluslararası barışı bozmaktadır. 
Çarpışma derhal durdurulacak ve Kuzey Kore Silahlı Kuvvetleri 38. Para-
lele çekileceklerdir. BM Kore Komisyonu bu kararın yerine getirilip getiril-
mediğini inceleyecektir.”5 

25 Haziran 1950 tarihindeki BM Konseyi’nin kararına rağmen, Kuzey 
Kore birlikleri Seoul’ü ele geçirmek için 26 Haziran günü de taarruzları-
na iki koldan devam ettiler. Bu gelişmeler üzerine ABD Başkanı Truman 
Uzak Doğu Amerikan Kuvvetleri Komutanı General Mac Arthur’a Taarru-
za uğrayan Güney Kore Cumhuriyeti’ne Amerikan deniz ve hava kuvvet-
leriyle yardım edilmesini emretti ve bundan BM Konseyine bilgi verdi. 
BM Güvenlik Konseyi 27 Haziran 1950 tarihindeki toplantısında bire 
                                                           
4 Bahtiyar Yalta, Kunuri Muharebeleri ve Geri Çekilmeler, Kıvılcım Matbaası, s. 11, Ankara 
2005. 
5 Gnkur. Harp Tarihi Başkanlığı, a.g.e., s. 49. 
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karşı yedi oyla “Kuzey Kore’yi barışı bozmakla suçlu ilan etti, bölgedeki 
silahlı taarruzu geri püskürtmek ve barışı iade için Kore Cumhuriyeti’ne 
yardım yapılmasını bütün üye devletlerden istedi.” BM Genel Sekreteri 28 
Haziran 1950’de bütün üye devletlere konseyin alınan bu kararını bildi-
rerek onlardan ne gibi yardımda bulunacaklarını sordu. BM Güvenlik 
Konseyinin 25 ve 27 Haziran 1950 kararlarını, 56 üye devletten Türkiye 
dahil, 53’ü prensip olarak kabul etmesine rağmen Sovyet Rusya, Çekos-
lovakya ve Polonya kabul etmedi. 

2.2. Kuzey Kore Taarruzuna ABD’nin Tepkisi (Ek-1 kroki) 

Kore’de olaylar hızla Güney Kore aleyhine gelişti. Kuzey Kore 29 Hazi-
ran 1950 tarihinde Seul’ü ele geçirdi. Zayıf Güney Kore ordusu hızla geri 
çekiliyor ve takviye kuvvetleri gelmedikçe komünist saldırılarını durdu-
ramayacağı anlaşılıyordu. Bu arada Uzak Doğu’daki Amerikan kuvvetle-
rinden en çabuk müdahale edebilecek olan üç Amerikan tümeninin su-
bay ve erlerinin çoğu terhis edilmişlerdi. Amerika Kore’de bir müdahale 
için tam anlamıyla hazır değildi. Bununla beraber Amerikan hava kuv-
vetleri 30 Haziran 1950 tarihinden itibaren Kore’de görev aldı ve deniz 
kuvvetleri de Kore kıyılarını ablukaya alarak kontrolü ele geçirdi. Diğer 
taraftan 30 Haziran 1950 tarihinde bazı Amerikan Kara Kuvvetlerine de 
Kore Cumhuriyeti’ne yardım etme izni verildi. Bunun üzerine, 5 Temmuz 
1950 tarihinde Japonya’daki Amerikan 24. Tümeni Kore’ye intikal ede-
rek, Güney Kore Ordusu ile muharebeye katıldı.6 

2.3. Birleşmiş Milletlere (BM) Üye Devletlerin Kore Cumhuriyeti’-
ne Yardımı ve BM Komutanlığının Kuruluşu 

Kuzey Kore’nin baskın şeklinde taarruzu Seoul’ü ele geçirmeleri ve 
hızla yarımadanın güneyine doğru ilerlemeleri üzerine başta ABD olmak 
üzere 40’tan fazla üye devlet malzeme yardımında bulundu. 

Bunun yanı sıra Avustralya, ABD, İngiltere ve Kanada kara, deniz ve 
hava birlikleri; Belçika ve Yunanistan kara ve hava birlikleri, Hollanda, 
Tayland, yeni Zelanda kara ve deniz birlikleri; Filipin, Fransa, Habeşis-
tan, Lüksemburg, Portoriko ve Türkiye kara birliği; Kolombiya deniz, Gü-
ney Afrika Birliği de hava birliği gönderdi. Gönderilen birliklerin büyük-
lüğü bakımından Kore Savaşı’nda, en büyük yükü, Amerika’dan sonra, 
İngiliz Uluslar topluluğu ile Türkiye Cumhuriyeti taşıdı.7 Bütün ülkeler 
BM Konseyi’nce yardım yapacakları tarihleri bildirerek bir plân dahilinde 
yardımı gerçekleştirdiler. 

BM Güvenlik Konseyi 7 Temmuz 1950 tarihinde aldığı kararla, Kore’-
de çarpışan Birleşmiş Milletler Silahlı Kuvvetlerini bir komuta altında 
sevk ve idare etmek maksadıyla bir komutanlık altında toplamak istiyor-
                                                           
6 Gnkur. Harp Tarihi Başkanlığı, a.g.e., s. 55. 
7 Yalta, a.g.e., s. 19. 
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du. Bu sorumluluğu Amerika Birleşik Devletleri kabul etti ve Tokyo’da 
bulunan General Mac Arthur 24 Temmuz 1950 tarihinde bu göreve geti-
rildi. 

Birleşmiş Milletler Komutanlığı, Kore Savaşı’na katılan ulusların bay-
raklarının yanı sıra, BM bayrağını da kullanacaktı. Kore’de yardıma gele-
cek birliklerin toplanması ve harbe hazır bir duruma gelebilmeleri için 
en az iki aylık bir süreye ihtiyaç vardı. Bu bakımdan 1950 yılının Tem-
muz ve Ağustos ayları BM için en zor günler oldu. Eldeki kuvvetlerle sa-
vunulması mümkün bir bölgeye planlı bir çekilmeden başka bir şey ya-
pılamazdı. Netice olarak komünist saldırısına karşı uluslararası bir kuv-
vet çıkarıncaya kadar zaman kazanmak gerekiyordu. Nitekim BM kuv-
vetlerinin genel karşı taarruzu Eylül 1950’de ancak başlayabildi. 

3. Türkiye’nin Kore’deki Olaylara Bakışı 

Türkiye dünyadaki ve bölgesindeki gelişmeleri göz önüne alarak gü-
venliği için Batılı devletlerle işbirliği sağlamak istiyordu. Bunun için de 
tek çıkar yol 4 Nisan 1949 tarihinde 12 batılı ülke (ABD, Kanada, İngilte-
re, Fransa, Danimarka, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Norveç, İtalya, 
İzlanda ve Belçika) tarafından kurulan NATO’ya (North Atlantic Treaty 
Organization) katılmaktı. CHP iktidarı NATO’ya katılmak için ilk müra-
caatını Mayıs 1950’de yaptı. Aynı ay yapılan genel seçimleri ise Demok-
rat Parti (DP) ezici bir çoğunlukla kazandı ve 408 milletvekili ile meclise 
girdi. Böylece İsmet İnönü liderliğinde Türk siyasi hayatına egemen olan 
CHP 27 yıllık iktidarını kaybediyordu. 

Demokrat Parti’nin kurucularından ve hükümetin ilk Dışişleri Bakan-
larından olan Profesör Fuat Köprülü’nün dış politikaya ilişkin görüşü, 
1945-50 arası yayımlanan yazı ve makalelerinden anlaşılacağı üzere batı 
yanlısı idi. Köprülü ve Demokrat partililere göre, bugün dünya ideoloji 
bakımından birbirine tamamıyla zıt iki büyük cephe şeklindeydi. Bunlar, 
insanlık haysiyetini ve milletlerin hürriyet ve istiklâlini esas tutan hürri-
yet ve sulh cephesiyle, bu esaslara hiç kıymet vermeyerek her ne suretle 
olursa olsun, aşırı solcu bir dünya yaratmak isteyen diğer bir cephedir. 
Buna göre, II. Dünya Savaşı’ndan sonra kurulmaya çalışılan insani bo-
yutlu yeni uluslararası siyasi düzeni tehdit eden Bolşevik emperyalizmi-
dir. Komünist ideolojisi maskesi altında yeni bir emperyalizm, bir taraf-
tan komünizme, diğer taraftan panislavizme dayanarak faaliyete geçmiş-
ti.8 

Görüldüğü üzere Hükümet Kore’ye asker gönderilmesine sıcak bakan 
bir tutum içerisindeydi ve kuzey komşusunun yalnız Avrupa, Ortadoğu 
ve Balkanlarda değil, tüm dünyada yayılmacı bir politika izlediği konu-
sunda hemfikirdi. Sovyetlerin henüz çok kısa bir zaman önce Türkiye’-
                                                           
8 Mim Kemal Öke, Unutulan Savaşın Kronolojisi, Kore 1950-53, Boğaziçi Yayınları, s. 60, İs-
tanbul, 1990. 
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den de toprak talepleri konusu hâlâ hatırlarda idi. Diğer yandan Türki-
ye’de gençler Kore Savaşı’na katılım için gönüllü olabiliyorlardı. Basında 
Kore’ye asker gönderme konusu tartışılırken, İstanbul’da DP’nin 1946 
Meclisi’nden kalma milletvekili Senihi Yürüten, Kore’ye gönüllü bir milis 
kuvveti göndermek için faaliyete geçti. Bir dernek kurdu. İlk günlerde üç 
bin başvuru oldu. İlginçtir, Türkiye’de bu genç erkekler gönüllü olarak 
birbirleriyle yarışırken, ABD’de pek az kişi silahlı kuvvetlere katılmak 
için heyecanlanmıştı. 

BM genel sekreteri 28 Haziran 1950’de bütün üye devletlerden Kore 
Cumhuriyeti’ne ne gibi yardım yapılabileceğini sordu. Bunun üzerine 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti BM Genel sekreterine 28 Haziran 1950 
tarihinde şu cevabi telgrafı gönderdi. 

“Birleşmiş Milletler Konseyi’nin Kore’deki acıklı olaylarla ilgili olarak 

yapmış olduğu girişimleri, bozulan barışın geri getirilmesini ve açıkça 

taarruza uğrayan bir devletin egemenlik haklarının korunmasını sağla-

yacak ve bu suretle dünya barışının ve ulusların güvenliğinin kuvvet-

lenmesine en etkili bir şekilde hizmet edecek bir kararın ifadesi sayan 

hükümetim adına ve 28 Haziran 1950 tarihli ve 8755 sayılı telgrafınız 

kapsadığı tavsiyeye cevap olarak zatı devletlerine Türkiye Cumhuriye-

ti’nin Birleşmiş Milletler Kurulu’nda bir üye olmak sıfatıyla üzerine al-

mış olduğu taahhütleri ve hükümleri dahilinde ve en büyük içtenlikle 

yerine getirmeğe hazır olduğumu bildirmekte acele eder ve bu vesile ile 

derin saygılarımı sunarım. T.C. Dışişleri Bakanı Fuat Köprülü.”9 

Dışişleri Bakanı Köprülü, BM Genel Sekreteri Trygvie Lie’ye çektiği 
cevabi telgrafı TBMM’de okudu ve çok şiddetli alkışlandı. Bu arada Ko-
re’de Temmuz 1950’de muharebeler ve karşılıklı bombardımanlar devam 
etti. Batılı devletlerin müzakere arayışları Sovyetler tarafından çeşitli ba-
hanelerle reddedildi. 18 Temmuz 1950 tarihinde Cumhurbaşkanı Celal 
Bayar’ın başkanlığında, Başbakan Adnan Menderes, yardımcısı Samet 
Ağaoğlu, Dışişleri Bakanı Köprülü, Milli Savunma Bakanı Refik İnce, Ge-
nelkurmay Başkanı Nuri Yamut ve yüksek rütbeli komutanların katıldığı 
bir toplantı yapıldı. Dört saat süren toplantının sonunda Başbakan şu 
açıklamayı yaptı. “Silahlı kuvvetlerimizin takviyesi ve geliştirilmesi için alı-
nacak tedbirleri tetkik ve müzakere ettik.” Kore’ye asker gönderme konu-
sunda herhangi bir kararın alındığına dair ipucu verilmemesine rağmen, 
basın Kore konusunun görüşüldüğüne emindi. 25 Temmuz 1950 akşamı 
Bakanlar Kurulu, Ankara’da Bayar’ın başkanlığında toplandı. Bütün ba-
kanlara daha önceden başkente dönmeleri bildirildi. Bakanlar Kuruluna 
TBMM Başkanı Refik Koraltan ile Genelkurmay Başkanı da katıldılar. 
Gündemde BM Genel Sekreteri’nin Kore Savaşı’na silahlı yardım için 
Türkiye Cumhuriyeti’ne başvurusuna verilecek cevap vardı. Yapılan açık-
                                                           
9 Yazıcı, a.g.e., s. 29. 
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lamada “Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan metin üzerinde görüşmeler ol-
muş ve konu bütün ayrıntılarıyla etraflı bir şekilde incelenmiştir” denildi.10 

Bakanlar Kurulunda, Kore’ye askeri bir kuvvet gönderilmesine karar 
verildi ve BM Genel sekreterine aşağıdaki telgraf çekildi. 

“Ekselâns Bay Trygvie Lie, BM Genel Sekreteri, Lake Success; Birleş-

miş Milletler paktından doğan taahhütlere ve Güvenlik Konseyi’nin 

kararlarına uymayı vecibe bilen Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Kore 

hakkında yardım talebini içeren 15 Temmuz 1950 tarihli telgrafınızı 

bu zihniyet içinde ve dikkatle tetkik etmiştir. Cumhuriyet Hükümeti 

bu inceleme sonucunda bu kararları dünyanın şimdiki şartları içinde 

genel barış hizmetinde etkili ve fiili şekilde uygulamaya koymadaki 

gerek ve önemin bilinci içinde Kore’de hizmet etmek üzere 4.500 mev-

cutlu silahlı bir savaş birliğini Birleşmiş Milletler emrine vermeğe ka-

rar vermiştir.                Türkiye Dışişleri Bakanı Prof. Fuat Köprülü.”11 

Kore’ye asker gönderme kararı gerek iç gerekse dış kamuoyunda bü-
yük yankı uyandırdı. Genellikle olumlu görüşler olmasına rağmen, bu 
kararı eleştirenlerde vardı. Örneğin Behice Boran’ın başkanı olduğu 
“Türk Barışseverler Cemiyeti” kararı protesto etti ve iptali için meclise 
başvurdu. 

Bu gelişmelerden birkaç gün sonra Başbakan bir basın toplantısında 
Barışseverler Cemiyeti’nin dilekçesine cevap verdi. Bu cemiyetin millet-
lerarası bir kökü olduğunu ve asıl maksatlarının hürriyeti yok etmek ol-
duğunu ve buna asla müsaade etmeyeceklerini vurguladı. Dünyanın ge-
çirdiği iki büyük harbin ve son senelerde yaşanılan tecrübelerin göster-
diği üzere, memleketlerin istiklâl ve mevcudiyetleri mutlaka kendi coğrafi 
sınırlarında savunulamayacağını barışta ve savaşta dünyaca kader birli-
ğine varılmış olduğu bir devirde, yaşanıldığını belirterek Kore kararının 
uygun olduğunu açıkladı. 

4. Türk Tugayı’nın Teşkili ve Tugay’a Komuta Heyetinin Atanması 

29 Haziran 1950 tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, BM Ge-
nel Sekreteri’nin telgrafına verdiği cevapta, “Birleşmiş Milletlerin bir üyesi 
sıfatıyla, deruhte eylemiş bulunduğu taahhütleri, mevcut hükümler dahi-
linde ve azami samimiyetle, yerine getirmeğe hazır olduğunu” bildirdi. 

Bu suretle Türkiye, Birleşmiş Milletlerin, tecavüze uğrayan Güney 
Kore’ye yardım edilmesi teklifine, ABD’den sonra ilk olumlu cevap veren 
devlet oldu.12 Daha sonra gelişmelere paralel olarak 25 Temmuz 1950 
tarihinde Bakanlar Kurulu toplanarak Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri 
Trigvie Lie’ye “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin onayı alınmadan” Kore’de 
                                                           
10 Öke, a.g.e., s. 67. 
11 Yazıcı, a.g.e., s. 33. 
12 E.U. Harb Tarihi Dairesi, a.g.e. (Özet), s. 27. 
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hizmet etmek üzere 4500 mevcutlu bir Türk Savaş Birliğini BM emrine 
vermeye hazır olduğunu bildirdi. (Daha sonra 19 Eylül 1950 tarihinde 
İskenderun’a intikal esnasında bu mevcut 5090 kişi oldu).13 

Bu suretle Kore’ye gönderilmesi kararlaştırılan birlik, Genelkurmay 
Başkanlığı’nın 3 Ağustos 1950 tarihli emirleri gereğince Türk Silahlı 
Kuvvetleri adıyla Ankara’da kurulmasına başlandı. Bu birlik, bir komu-
tanlık karargâhıyla, üç piyade taburlu 241. Piyade Alayı’ndan, üç batar-
yalı bir motorlu topçu taburundan ve gerekli yardımcı birliklerden mey-
dana gelmiş bir tugay olacaktı.14 

Tugay Komutanlığı’nın Motorlu Karargâhı Ankara’da 28. Tümen tara-
fından kuruldu. Aynı tümenin Ayaş’ta bulunan 241. Piyade Alayı Türk 
Tugayı’nın Piyade Alayını, Etimesgut’taki 2. Zırhlı Tugay 2. Motorlu Top-
çu Taburu da Tugayın Topçu Taburunu teşkil ettiler. Teşkil edilen bu 
mürettep tugayın sefer kadroları çeşitli tümenlerden tamamlandı. Bu tü-
menler İzmit’teki 23. Tümen, İskenderun’daki 39. Tümen ile İzmir’deki 
65. Tümendi.15 

Tugay’ın teşkilâtlanmasına öncelikle personel kadrolarının tamam-
lanması ile başlanıldı. Kore’ye gönderilecek Tugay erlerinin yalnız 1929 
ve bu doğumlularla işlem görecek doğumlulardan olması ve bunlardan 
gönüllü gitmek isteyenlerin tercih edilmeleri uygun görüldü. Kore’ye ter-
cümanlar dışında yedek subay gönderilmemesi, subay kadrolarının da 
özellikle gönüllülerden tamamlanması istendi.16 

Kore’ye asker gönderilmesine karar verilmesinden sonra oluşturulan 
birliğe Birleşmiş Milletler Türk Silahlı Kuvvetleri Komutanlığı adı verildi. 
Ancak daha sonra haberleşme kolaylığının sağlanması maksadıyla birli-
ğin ismi Kore Türk Komutanlığı olarak değiştirildi.17 

Kore Savaşı’na gönderilecek subaylar tam teşekküllü askeri hastane-
lerde muayene edildiler ve sağlam raporu alanlar Kore Tugayı’na atandı-
lar. Er atamaları kadroların % 10 fazlası ile yapıldı.18 

10 Ağustos 1950 tarihinde Ankara’daki 2. Zırhlı Tugay Komutanı 
Tuğgeneral Tahsin Yazıcı, Genelkurmay Başkanlığına çağrılarak Orgene-
ral Nuri Yamut tarafından görev teklif edilmiş, bilâhare yazışmalardan ve 
gerekli onayların alınmasından sonra, 18 Ağustos 1950 tarihinden itiba-
ren 1. Kore Tugayının Komutanlığına Süvari Tuğgeneral Tahsin Yazıcı 
atandı. Tahsin Yazıcı 1912 yılında süvari teğmeni olarak Harp Okulun-
dan mezun olmuş, tecrübeli bir komutandı. 241. Piyade Alay komutanlı-
ğına 17 Ağustos 1950 tarihinde Çankırı’daki Piyade Okulu Talimname 
                                                           
13 Yazıcı, a.g.e., s. 33. 
14 ATASE Arşivi, Kore Savaşı Koleksiyonu, Kutu Nu. 1, Gömlek Nu. 41, Belge Nu. 041-5. 
15 ATASE Arşivi, KSK, K: 1, G: 41, B: 041-65. 
16 ATASE Arşivi, KSK, K: 1, G: 41, B: 041-6. 
17 ATASE Arşivi, KSK, K: 3, G: 97, B: 97-1. 
18 Yalta, a.g.e., s. 43. 
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Kurulu’ndaki Piyade Albay Celal Dora seçildi. Albay Dora 1 Mart 1920 
tarihinde Harp Okulu’ndan teğmen olarak mezun olmuş, 16 Mart 1920 
tarihinde Mudanya yolu ile Kuvayi Milliye’ye katılarak milli mücadeleye 
başlamış, değerli bir askerdi. 28 Ağustos 1950’de yüksek komuta ma-
kamlarından verilen emir gereğince Kore’ye gidecek birlikte hayvan bu-
lunmayacak ve bu birlikler Kore’ye kendi silah, cephane, donatım ve 
araçlarıyla giderek orada Amerikan silah ve gereçleri alacaklardı. Alayın 
eğitim ve ikmal hazırlığı için 15 Eylül’e kadar çok kısa bir zaman tahsis 
edilmişti.19 

5. Kore Tugayı’nın Ankara’dan İskenderun’a Tren Yolu İle ve Mü-
teakiben Denizyolu İle Kore’ye İntikali 

Türk Tugayı 19-21 Eylül 1950 günlerinde Etimesgut’tan İskenderun’a 
demiryolu ile dört katarla hareket etti. Türk kuvvetleriyle birlikte beş ki-
şilik bir Amerikan irtibat grubu da İskenderun’a hareket etti20 ve bunlar 
Kore’ye birlikte gittiler. Bu irtibat grubunun vazifesi Amerikan kuvvetle-
riyle Tugayın bağlantısını sağlamak ve ikmal işlerini koordine etmekti. 
Personel 3 kafile şeklinde 3 yolcu gemisiyle, araç, gereç ve malzemeler 
ise L. Victory ve Cornell Victory adlı şileplerle Kore’ye deniz yolu ile inti-
kal etti.21 

Buna göre üç personel gemisine 272’si subay 4811’i astsubay ve er 
olmak üzere 5083 kişi bindirilmişti. Bu sayı, toplam kadrodan 9 astsu-
bay noksan ve iki er fazla idi. Kadroya göre noksan olan astsubayların 
yerine kıta çavuşları verilmişti.22 Personel gemilerinden sonra ilk eşya, 
malzeme ve araç gemisi 30 Eylül 1950’de, ikincisi 2 Ekim 1950’de İsken-
derun limanından ayrıldı. 

1. Türk Tugayı’nın personeli ile eşya araç ve gereçlerini Kore’ye taşı-
yan beş gemi Süveyş Kanalı - Kızıldeniz - Mendep Boğazı - Seylan Adası-
nın merkezi Colombo - Singapur - Filipinler ve Formoza Adası deniz yo-
lunu izleyerek ve aralarındaki seyir mesafe ve sıralarını koruyarak 21 
günde Kore’nin güneydoğusunda bulunan Pusan Limanına birer gün ara 
ile 18, 19 ve 20 Ekim 1950 günlerinde düzen içinde ve sessiz bir şekilde 
intikal ettiler.23 

İntikal esnasında gemide eğitim faaliyetleri devam etti. İlk günler de-
niz yolculuğunun verdiği rahatsızlıklar atlatıldıktan sonra, alarm eğitimi, 
atış eğitimi, konferanslar, taktik çalışmalarına hızla devam edildi.24 Ame-
rikan silahları ile yeteri kadar atış eğitimi yapılamadığından, gemide me-
                                                           
19 ATASE Arşivi, KSK, K: 1, G: 41, B: 041-80. 
20 ATASE Arşivi, KSK, K: 2, G: 20, B: 020-3. 
21 ATASE Arşivi, KSK, K: 2, G: 84, B: 84-1. 
22 ATASE Arşivi, KSK, K: 2, G: 5, B: 005-17. 
23 Gnkur. Harp Tarihi Başkanlığı, a.g.e., s. 77; ATASE Arşivi, KSK, K: 4, G: 4, B: 004-33. 
24 ATASE Arşivi, KSK, K: 4, G: 4, B: 004-27. 
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kanik ve nişancılık eğitiminden sonra, denize atılan konserve kutularına 
ateş edilerek atış eğitimi yaptırıldı. Tugay birlikleri burada bekletilmeden 
Pusan’ın 95 km. kuzey batısında bulunan Taegu şehrine alınarak Ja-
ponlardan kalma bir kışlaya yerleştirildi. 

6. 24 Kasım 1950 Tarihinde BM Ordusunun Genel Karşı Taarru-
zu, Kuzey Kore Kuvvetleri’nin Karşı Taarruzu ve BM Kuvvetlerinin 
Geri Çekilmesi (Ek-2 ve Ek-3 krokiler) 

Birleşmiş Milletlerin Eylül 1950’de başlayan genel karşı taarruzu baş-
langıçta kuzeye Çin sınırına doğru hızla ilerledi. 24 Kasım 1950 tarihin-
de BM Ordusu Kuzey Kore’yi tamamen istilâ etmek maksadıyla 8. Ordu 
(1. ve 9. Amerikan Kolordularıyla, 2. Güney Kore Kolordusu, 27. İngiliz 
Tugayı ve 1. Türk Tugayı) Sarıdeniz ile Taepyongni - Sachangni ve kuze-
ye uzanımı hattı arasından, 10. Kolordu ve 1. Güney Kore Kolordusu ile 
bu hattın doğusundan taarruza geçti. 

Başlangıçta 8. Ordu cephesinde zayıf Kuzey Kore birlikleri süratle çe-
kildiklerinden birlikler cephede genelde 8-12 km ilerlediler. 25 Kasım 
1950 günü taarruza devam edildi ve 8. Ordu birlikleri Chongzu - Taec-
hon - Unsan Güneyi - Kujangdong doğusu hattına vardılar. 2. Güney 
Kore Kolordusu ilerleme kaydetmedi. BM Ordularının karşısında Komü-
nist Çin 4. Ordular grubu vardı ve sayıca çok üstün durumda idi. 26 Ka-
sım 1950 günü 8. Ordu, 1. ve 9. kolorduları ile bulundukları hatlardan 
itibaren devam ettirdikleri taarruzları düşmanın sert direnmesiyle karşı-
laştı. 8. Ordunun sağ kanadındaki 2. Güney Kore Kolordusu çok üstün 
komünist kuvvetlerin taarruzlarına uğradı. Bu taarruz neticesinde 2. 
Güney Kore Kolordusu Tokchon ve doğusu bölgesine çekilmek zorunda 
kaldı. 25/27 Kasım gecesi taarruzlarına devam eden komünist kuvvetler 
2. Güney Kore Kolordusunun 40 km güneyde ve Taedong nehri üzerin-
deki Taepyong bölgesine kadar geriletti. 28 Kasım 1950’de 8. Ordu bir-
likleri 2. Güney Kore Kolordusunun geri çekilmesi dolayısıyla ordu sağ 
yanının açık kalmış olması ve cepheden de gördüğü baskı neticesinde 
muharebe ederek geri çekilmeye başlamıştı.25 

Bu arada Kuzey Kore’ye Komünist Çin kuvvetlerinin daha evvel girdi-
ğinin ve sayıca çok üstün olduklarının bilinmesine rağmen, BM Ordusu-
nun bir kuvvet mukayesesi yapmadan bütün cephe boyunca genel karşı 
taarruza geçmesi haklı olarak çok eleştirildi. 

7. Türk Tugayı’nın Kunuri Muharebeleri 

Türk Tugayı’nın çetin savaşlara katılacağı günler yaklaşıyordu. Gene-
ral Mac Arthur’un Kuzey Korelileri Yalu Nehri gerisine atarak Kore’yi ko-
münistlerden kurtarmayı ve bu suretle Kore Savaşı’nı sona erdirmeyi 
                                                           
25 Gnkur. Harp Tarihi Başkanlığı, a.g.e., s. 64. 
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ümit ettiği katî büyük taarruz, karar gereğince, 24 Kasım 1950 sabahı 
başladı ve plâna göre gelişti. Fakat bu taarruz iki gün sonra, 26 Kasım 
1950 sabahı, üstün sayıda Kızıl Çin kuvvetlerinin çok şiddetli bir karşı 
taarruzu ile karşılaştığı için evvelâ duraklamak zorunda kaldı. Sonra da, 
9. Amerikan kolordusunun sağındaki 2. Güney Kore Kolordusunun, cep-
hesi yarılarak geriye atılması üzerine 8. Ordu uzunca mesafeli bir geri 
çekilme hareketine başladı. Kızıl Çin karşı taarruzunun başladığı 26 Ka-
sım 1950 günü Kunuri’de toplanmasını henüz tamamlamış bulunan 
Türk Tugayı, düşmanın Birleşmiş Milletler taarruz cephesinin 2. Güney 
Kore Kolordusu tarafından tutulan Tokchon bölgesini derinliğine yara-
rak, buradan batıya ve güneye ilerlemesi üzerine, doğudan kuşatılmak 
ve hatta geri ile irtibatının kesilmek tehlikesine maruz kalan 9. Kolordu-
nun ve dolayısıyla 8. Ordunun sağ yanını korumak vazifesi aldı. Bunun 
için Tugay Kunuri-Tokchonyolu boyunca doğuya ilerleyecek ve 2. Güney 
Kore Kolordusunu geriye atan üstün komünist kuvvetlerini yalnız başına 
karşılayarak bunlarla çok fedakârlık isteyen ağır ve kanlı savaşlara giri-
şecekti.26 

Türk Tugayı 24 Kasım 1950 günü saat 10.00’dan itibaren taarruz ha-
linde bulunan 9. Amerikan Kolordusu’nun emrine verilmişti. 26 Kasım 
günü başlayan Komünist Çin taarruzu dolayısıyla durumun birden bire 
Birleşmiş Milletler Kuvvetleri aleyhine dönmesi ve Tokchon’un sarılması 
üzerine yukarıda da belirtildiği üzere 9. Kolordu’nun ve dolayısıyla 8. Or-
dunun sağ yan ve gerileri düşmana açılmış ve bu sebeple Birleşmiş Mil-
letler Kuvvetleri ciddi bir kuşatılma tehlikesiyle karşı karşıya geldiler. 
Tugay Komutanı General Tahsin Yazıcı, Kunuri’nin yaklaşık 7.5 km ku-
zeybatısında Unhungni’de bulunan 9. Amerikan Kolordusu karargâhına 
davet edildi. Yardımcısı ve Tugay Karargâhı ile giden Tugay komutanı 9. 
Kolordu Komutanı Tümgeneral John B. Coulter’den 26 Kasım 1950 gü-
nü saat 15.30’da sözlü olarak şu emri aldı. 

“2. Güney Kore Kolordusu geriye çekiliyor. Tokchon şehri düşman ta-

rafından kuşatıldı. Kuzey Kore birlikleri kolordunun sağ kanadını 

tehdit etmektedir. Türk Tugayı Kunuri - Tokchon yoluyla hareket ede-

rek Tokchon’u işgal edecek, buradan 9. Kolordunun sağındaki 2. Tü-

men ile bağlantı sağlayacak ve Tokchon’dan Hyangsang ve Chang-

sang’ni üzerinden kuzeybatıya, 2. Amerikan Tümeninin sağ kanadı-

na ve gerisine giderek, kuzeybatıya giden yolu emniyet altına ala-

caktır. Topçunuz size Kunuri’de katılacaktır. Hemen hareket etmeniz 

çok önemlidir. Tokchon kasabasını almak için muhtemelen muharebe 

edeceksiniz.” 

Tokchon’a gitmek için Kunuri’den başlayan bu yol başlangıçta doğu-
ya doğru Koechon suyunu izleyen 20 km. kadar oldukça geniş bir vadide 
                                                           
26 Gnkur. Harp Tarihi Başkanlığı, a.g.e., s. 34; ATASE Arşivi, KSK, K: 6, G: 54, B: 054-1. 
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bozuk bir şoseyi izlemekte idi. Bu yol Wavon’dan sonra Karilyon dağına 
tırmanmaya başlamakta ve 22 km. kadar devam eden çok dar ve her iki 
tarafı sık ormanlarla örtülü ve çok dik dağlarla çevrili derin bir boğaza 
girmekte ve bundan sonraki kısmı da tekrar genişçe bir vadiden geçmek-
te idi. Yol çok dar ve sadece tek bir vasıtanın geçmesine müsaitti. Karşı 
taraftan bir vasıta çıktığı takdirde yanından geçmesinin imkânı olmadığı 
gibi, yolun sağ tarafı uçurum, sol tarafı ise çok dik ve kayalıktı. Netice 
olarak Karilyon dağının iki yamacında motorlu araçların yol dışına çık-
maları imkânsızdı. Bu dağda bir kamyon geri dönemez, geri dönebilmek 
için düz bir yer aramak zorunda idi. Düz kısımlarda ise, kayalık dolayı-
sıyla motorlu araçlar yolu terk edemezdi. Köy yollarının kötü durumu ve 
arazinin sarp oluşu motorlu araçları bir tek şose üzerinde veya hemen 
yakınında bulunmaya mecbur bıraktı. Bu zorunluluk muharebelerin şo-
senin iki tarafında yapılmasını zorunlu kıldı. Bu arada kolordudan veri-
len tamamlayıcı bilgiler kapsamında Amerikan keşif uçaklarının tespitle-
rine göre, Tockhon yolunda sivil ve asker kıyafetli kimselerin muhteme-
len bu yolları mayınladıkları bildirildi. Etraf zifiri karanlık içerisinde, ha-
va sıfırın altında ve çok soğuktu. Karartmalı yürüyüş yapan birlikler 26 
Kasım 1950 günü saat 19:30’da harekete başladılar. Araçlar farlarını 
söndürmüş olduklarından yürüyüş hızı saatte 10 km.den fazla değildi.27 

7.1. Wavon Muharebesi (28 Kasım 1950) 

Türk Tugayı bu görevi yapmak üzere güneybatı istikametinde Tokc-
hon’a istikametinde yürüyüşe başladı. Bulunulan arazi dağlık, sarp ve 
dar yollardan oluşuyor ve hava sıcaklığı da eksilerde idi. Karanlığın bas-
tırması ve sayıca çok üstün olan ve baskın tarzında düşman taarruzları 
karşısında 27-28 Kasım 1950 gecesi Tugayın gerisinde bulunan Keşif 
Takımı ağır zayiat verdi. Keşif Takımının baskına uğradığı sırada Wavon 
bölgesinde bulunan Tugayın geri kalan unsurları Wavon Boğazı girişinde 
savunma için tertiplendi. 28 Kasım sabahı düşmanın sayıca fazla olan ve 
insan seli şeklindeki taarruzları güçlükle durduruldu. Bütün bu geliş-
meler olurken, Türk Tugayı’nın bağlı olduğu 9. Amerikan Kolordusun-
dan 27 Kasım 1950 saat 14:30’ta gönderdiği ikinci emrinden başka bir 
emir ve haber alınamadı. Durum ve vazife hakkında bir şey bilinmiyor-
du. Tugay adeta unutularak, kaderi ile baş başa bırakıldı. Bu itimatsız-
lık yaratıyordu.28 

Sonuç olarak Wavon Muharebesi dört ay önce teşkil edilen 1. Türk 
Tugayının ilk muharebesiydi. Tugay, yeni teşkil edilmiş ve yeni Amerikan 
silahlarıyla donatılmış olması, deniz aşırı uzun süren bir yolculuktan 
sonra Kore’de önce gerillacılara karşı kullanılmış bulunması dolayısıyla 
                                                           
27 ATASE Arşivi, KSK, K: 5, G: 17, B: 17-1. 
28 Yazıcı, a.g.e., s. 169. 
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hareket ve muharebe kudretini gereği gibi geliştirmek için yeteri kadar 
zaman ve imkân bulamamıştı. Buna rağmen Türk Tugayı dost veya düş-
man olduğu ayırt edilemeyen bir ülkede, çok sarp ve kapalı bir arazi ile 
soğuk hava şartları altında, dost taraf birliklerinin yardımından uzak 
olarak, çok üstün sayıda ve akıcı bir düşmana karşı giriştiği bu muhare-
bede 28 Kasım 1950 gününü kazandı ve düşmanın ileri hareketini bir 
gün geciktirdi. 

7.2. Sinnimni Baskını (28/29 Kasım 1950) 

28 Kasım 1950 saat 15:30 sıralarında 9. Kolordu Karargahından ge-
len Türk İrtibat Subayı’nın ağızdan getirdiği bir emirden, bu kolordunun 
sağ kanadındaki 2. Amerikan Tümeni’nin çekilmekte olduğu anlaşılıyor-
du. Türk Tugayı çok geniş bir hatta savunma için mevzilenecek ve tü-
menle irtibat kuracaktı. Emir tam olarak anlaşılamadığı gibi kolordu ile 
telli veya telsiz irtibatı da yoktu. Taarruz eden kuvvetlerin silah ve sayıca 
çok üstün bir kuvvet olduğu, devamlı bir şekilde Türk Tugayı’nın yan ve 
gerilerine doğru manevra yaparak birliklerin gerilerini keserek imha et-
mek istediği anlaşılıyordu. Her iki kanadından kuşatılmak tehlikesiyle 
karşı karşıya geldiğini anlayan Tugay Komutanı bu durum karşısında, 
karanlık basarken düşmanla muharebeyi keserek 7 km. batıda, Sinnim-
ni bölgesine çekilmek ve 9. kolordunun sağ yan ve gerilerine giden başlı-
ca şose yolu kapamak suretiyle görevine devam etmek kararını verdi.29 
Düşmanın sıkı takibine rağmen Sinnimni’ye çekilen Türk Tugayı yol 
mihverinin kuzeyinde 2. Piyade Taburu, güneyinde 1. Piyade Taburu ve 
ihtiyatta 3. Piyade Taburu tertiplendi. Düşmanın baskın tarzında taar-
ruzlarına maruz kalan ihtiyat taburu ile Topçu Taburu çekilmek zorun-
da kaldılar. Özellikle Sinnimni’nin ve vadinin hemen güneyindeki tepele-
ri tutan 2. Bölük, başlarında kahraman komutanları Yüzbaşı Ramazan 
Akıncı olmak üzere ve her biri birbirinden üstün vasıf ve karakterde ya-
ratılmış savaşkan takım komutanları, subayları, astsubay ve erleri ile 
Komünist kuvvetlerin çok üstün kuvvetlerle ardı ardına yaptıkları taar-
ruzlarına karşı inatla mukavemet etmekle kalmadılar, aynı zamanda yer 
yer yaptıkları süngü hücumları ve bombalarıyla düşman üzerine atılarak 
onların baskın ve taarruz ruhlarını kırarak mevzilerini 29 Kasım öğleye 
kadar kahramanca savunup elde tuttular. Bir aralık bölük komutanı 
Yüzbaşı Ramazan Akıncı’nın bir havan mermisi ile başından çok ağır şe-
kilde yaralanması haberi subay ve er hiç kimsenin moralini bozmadı bi-
lakis, herkesin intikam hırslarını kamçıladı.30 2. Piyade Bölüğü bu mü-
cadele esnasında cephanesi tükendiğinde, düşmana hücumla ele geçir-
diği silah ve cephaneleri kullandı.31 Bu sırada köyün batısından kuzey-
                                                           
29 ATASE Arşivi, KSK, K: 6, G: 54, B: 054-1. 
30 Celal Dora, Kore Savaşında Türkler, İsmail Akgün Matbaası, s. 136. 
31 E.U. Harb Tarihi Dairesi, a.g.e. (Özet), s. 39. 
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batıya uzanan tepeleri savunan 2. Piyade Taburu da başında çok cesur 
ve fedakâr Tabur Komutanı Binbaşı Miktat Uluünlü komutasında yerini 
sayı ve silahça çok üstün düşman kuvvetlerine karşı savunuyordu. 
Düşman bu tabur cephesinde verdiği çok büyük kayıp yüzünden durak-
lamak mecburiyetinde kaldı.32 Düşmanla sıkı muharebeye tutuşmuş 
olan 2. Piyade Taburu ile 2. Piyade Bölüğü 29 Kasım günü öğleye doğru 
yapılan karşı taarruzla muharebeden sıyrılarak Kaechon bölgesine çekil-
di. Birinci P. Tb.’nun bugün, çoğu 2. Bölüğe mensup olmak üzere 1 su-
bay, 15 er şehit, 37 yaralı ve 8 kayıp verdi. 2. Taburun kaybı 18 yaralı 
idi.33 Bu muharebeler neticesinde Türk Tugayınca 8. Ordu’ya değeri da-
ha sonra anlaşılacak çok kıymetli bir gün daha kazandırdı. 

7.3. Kaechon Muharebesi 

Düşman çok üstün kuvvetlerle yolun kuzey ve güneyinden ormanla-
rın örtülerinden de faydalanarak bütün Tugayı iki taraftan kuşatmak 
maksat ve gayreti ile taarruza başladı. Sayıca çok üstün düşman karşı-
sında Tugay her iki taraftan kuşatılmamak için geri çekilmeye karar ver-
di. Günlerden beri devam eden uykusuzluk, yorgunluk ve yarı aç halde 
birlikler, yolun sağ ve solundaki sırtlar ve tepelerde alınan tertiplerle, so-
ğuk hava şartlarında geceleyin çekilmelerine devam etti. Yol bir ara açı-
lıp bir ara düşman ateşiyle kapandı. Kahramanca mücadele ile 1. Tabur-
da dahil kayıp verilerek bu korkunç ateş çemberinden çıkıldı. Türk Tu-
gayı 28 Kasım 1950’de, Wavon’da bir gün, 28/29 Kasım 1950’de Sinnim-
ni bölgesinde bütün bir gece 29 Kasım 1950’de (Sinnimni - Kaechon) 
bölgesinde bütün bir gün üstün sayıda düşman kuvvetlerine karşı su-
bay, astsubay ve erlerin canları pahasına büyük bir fedakarlıkla yalnız 
başına mücadele etmiş; şehit, yaralı ve kayıp olmak üzere 1000 kadar 
kayıp vermiş, fakat neticede 9. Kolordu’nun yan ve gerilerine doğru iler-
lemek isteyen büyük düşman kuvvetlerine karşı savaşarak vazifesini 
yapmış ve 8. Ordu’nun geri çekilmesi için (27 Kasım dahil) üç gün ka-
zandırmıştı.34 

7.4. Kunuri Boğazı Muharebesi (Ek - 4 kroki) 

Kaechon’dan Kunuri’ye doğru çekilecek Türk Tugayı’nın önünde dört 
kilometre uzunluğunda Kunuri Boğazı vardı. Tugay 29/30 Kasım gecesi 
Amerikan Piyade Taburu ve tankları ile birlikte karışık bir şekilde bu bo-
ğazı geçecekti. Dört kilometre uzunluğundaki bu boğazın her yanı komü-
nist kuvvetlerin akıncı ve gerillacı kuvvetleri tarafından tutulmuş bulu-
nuyordu. 
                                                           
32 Bnb. Miktat Uluünlü 17/18 Mayıs 1915’de Han Nehri kuzeyindeki muharebede şehit ol-
muştur. Dora, a.g.e., s.137. 
33 Gnkur. Harp Tarihi Başkanlığı, a.g.e., s. 131. 
34 E.U. Harb Tarihi Dairesi, a.g.e. (Özet), s. 40; ATASE Arşivi, KSK, K: 6, G: 54, B: 054-1. 
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Kuzey Kore piyadeleri ile gerillacı çeteleri, daha evvel olduğu gibi, yine 
yerli komünist kılavuzların yardımı ile Kaechon’un kuzey ve güney açık-
larından dolaşarak, mevcut patika ve izlerden geçip bu boğazı tutmuş ve 
yola hâkim tepelere yol boyunca makineli tüfek, havan ve roketatar 
grupları yerleştirmişti. Tugayın topçu taburu boğazı daha evvel geçebildi-
ği için ateş yemeden Kunuri’ye, burada da kalmayarak Pyongyang’a ka-
dar gitmişti. 6. Piyade Bölüğü de Kaechon’dan çekilirken her nasılsa 
Amerikan araçlarına binerek Kunuri istikametinde gitmişti. Tugayın geri 
kalan birlikleri yaya olarak, küçük gruplar halinde savaşarak, bir yan-
dan yola ateş eden tepelerdeki düşman silahlarını susturmaya, öte yan-
dan boğazı zorlayıp geçmeğe çalıştılar. Üstelik yolda bozulup kalan ve 
her ne sebeple olursa olsun, duran motorlu araçlarla boğazın tıkanmış 
olması ilerlemeyi güçleştiriyordu. Bu arada Amerikan Taburu da araçla-
rından inerek boğazı Türk Birlikleri ile açmaya mecbur oldu. Gece meh-
taplıydı. 30 Kasım 1950 saat 03:00 sıralarında boğazın üstüne gelen 
dört Amerikan uçağı aydınlatma bombaları ile ortalığı aydınlatarak, düş-
manın tuttuğu yerleri bombaladı. Bu sırada Kunuri’nin 1 km. kadar gü-
neydoğusunda mevzie giren 2. Amerikan Tümen Topçusu da, düşmanın 
tuttuğu boğaz çıkış yerlerine ve hakim arazi kesimlerine tesirli ateş ettiği 
görüldü. Bu sayede mücadele ederek, Türk ve Amerikan birlikleri yürü-
yüşlerine devam ederek, boğazdan çıkabildiler. Sona kalan Türk ve Ame-
rikan artçı birlikleri ile Amerikan tanklarıyla birlikte Tugay Karargâhının 
bir kısmı, boğazdan gruplar halinde geçip 30 Kasım 1950’de Kunuri’ye 
geldiler.35 Tugay buradan güneye çekilmeye devam ederek 1 Aralık 
1950’de Pyongyang’da toplandı. 

7.5. Türk Tugayı’nın Kunuri Muharebeleri’ndeki Kayıpları 

8 Aralık 1950’de birliklerin kayıplarının tespitine başlandı. Bu çalış-
ma hayli güç oldu. Bir taraftan bütün birlik komutanları kendi birlikle-
rindeki şahısları soruşturarak akıbetleri hakkında bilgi toplarken, diğer 
taraftan Amerikan Komutanlığı vasıtası ile Kore ve Japonya’daki bütün 
hastane ve birliklerde mevcut Türk subay ve erlerinin miktar ve isimleri 
soruldu. Peyderpey gelen neticelerle ancak bir hafta sonra sonuca ulaşı-
labildi.36 Tugayın 26 Kasım 1950’den 6 Aralık 1950 tarihine kadar olan 
Kunuri muharebeleri ile çekilmelerindeki kayıp toplamı, insan olarak 
mevcudun % 15’i, ağır silah ve araçların % 70’i idi. Subayların eşyaları 
ile erlerin eşya torbaları ve çantaları da aynı şekilde muharebe alanında 
ve yollarda kalmıştı. Kayıplar şu şekilde idi: Şehit 218 (10 sb., 7 Astsb., 
1 askeri memur, 1 sivil memur, gerisi er), kayıp 94 kişi (7 sb., 2 Astsb., 
gerisi er), yaralı 455 kişi (15 sb., 10 Astsb., gerisi er) olmak üzere toplam 
                                                           
35 E.U. Harb Tarihi Dairesi, a.g.e. (Özet), s. 41. 
36 Dora, a.g.e., s. 160. 
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767 kişiydi. Mütarekeden sonra yapılan esir değişiminde, kayıpların esir 
düştükleri anlaşıldı.37 

8. Kunuri Savaşının Yankıları 

14 Aralık 1950 günü 8. Ordu Komutanı General Walton H. Walker 
Sosari’de Türk Tugayı’nı ziyaret ederek Kunuri Muharebeleri nedeniyle 
tebrik etti. General Walker merhaba diyerek Türkçe Türk Tugayı ile se-
lamlaştıktan sonra kare şeklinde duran tugaya şöyle hitap etti: 

“Kahraman Türk Tugayı, 

8. Ordunun 24 Kasım’da başladığı genel taarruzu 26 Kasım günü 

düşmanın çok üstün kuvvetleri tarafından yapılan genel karşı taar-

ruz karşısında başarılı olamayarak geri çekilmeye mecbur kalmıştı. 

Düşmanın cephemizin merkez kesiminde yaptığı büyük yarma hare-

keti ordunun gerisini çok tehlikeli duruma düşürmüş bulunuyordu. 9. 

Kolordu ihtiyatında bulunan tugayınızın bu kesimdeki düşmana doğ-

ru hareketi, düşmanı kendi üzerinize çekmeye mecbur etmiş ve yar-

ma yerinden dört düşman tümeni tugayınıza yönelmişti. 27 ve 28 

Kasım günleri bu düşmanla kahramanca çarpışmanız ordunun geri-

sinin açık bulundurulmasını sağlamış ve orduya çekilme fırsatını ka-

zandırmıştır. Bundan sonra ordunun çekilmesini himaye etmek gibi 

çok önemli bir görevi de hiçbir millete nasip olmayacak derecede ba-

şarı ile sonuçlandırdınız. Bu mukaddes vazife uğrunda fazla kayıp 

verdiğinizi biliyorum. Bu uğurda can veren şehitlerinizi huzurunuzda 

hürmetle anarım. Sağ kalan siz gazileri ise saygı ile selamlar ve hepi-

nizi bu büyük başarınızdan dolayı tebrik ederim. Bu muharebelerde 

kahramanlık gösterenlerin sayısı şüphesiz ki çoktur. Şimdi elimde 

ancak 15 kadar madalya mevcuttur. Bunları sembol olarak bugün 

huzurunuzda 15 kahramana takacağım. Diğer kahramanların ma-

dalyalarını sonra alıp göndereceğim.”38 

dedi. General Walker bir başka münasebetle yaptığı konuşmada da; 

“Türk Tugayı on beş gün önce Kunuri bölgesinde 8. Ordunun geri çekilme-

sini kahramanca korumuştur. Türk Tugayı’nı henüz muharebeye girme-

miş olduğundan alışmak üzere ilk olarak gerilla kuvvetlerini izlemekle gö-

revlendirmiştim. Meğer Türklerin buna ihtiyacı yokmuş. Türklerin en kes-

kin bir silah olduklarını çabuk öğrendik. Bugün burada sizlere 8. Ordu 

Komutan sıfatıyla hitap edebiliyorsam bunu Türk Tugayı’na borçluyum.” 

demiştir.39 
                                                           
37 Gnkur. Harp Tarihi Başkanlığı, a.g.e., s. 138. 
38 Dora, a.g.e., s. 168. 
39 Gnkur. Harp Tarihi Başkanlığı, a.g.e., s. 143; General Walker, 23 Aralık 1950 tarihinde 
Kore’de bir jeep kazasında hayatını kaybetmiştir. 
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Bu takdir dolu güzel sözler, bilhassa II. Dünya Savaşı’na katılmış ve 
birçok başarılara imza atmış bir komutanın ağzından duyulması Türk 
Tugayı’nın subay ve erlerinin maneviyatlarını yükseltmiş içlerindeki bu-
rukluğu azaltmıştır. Diğer taraftan Kunuri Savaşları’nın ilk günleri radyo 
ve basında bu başarı haberlerinin aksine felaket haberleri ile doluydu. 
27 Kasım günü saat 13:00’de İngiliz BBC radyosu, değişik kaynaklardan 
aldığı haberlere göre; “Türk Tugayı’nın tamamen imha edildiğini” bildir-
mekteydi. Hatta Londra’daki haber ajanslarından daha çok Tugaya ya-
kın bulunan Kore’deki 8. Ordu ve Tokyo’daki Mac Arthur karargâhların-
da bile zaman zaman Türk Tugayı’ndan ümit kesildiği olmuştu. Aynı gü-
nün akşamı Amerikan Sesi radyosu ise, BBC’nin haberlerini yalanla-
maktaydı. Radyo; 

“Azgın dalgalar halinde gelen düşman kuvvetlerinin saldırısı karşı-

sında Güney Kore kuvvetlerini, ABD ve diğer birliklerin nasıl bozgun 

halinde çekilmekte olduklarını bildirdikten sonra, bugünkü olayların 

ümit verici tek noktası, Türk Tugayı’nın komünistlerin yoğun ateşi al-

tında mevzilerini hala muhafaza etmekte olmasıdır.” 

demekteydi. İlk günlerin birbirini tutmaz kara haberleri birkaç gün son-
ra durulmuş, heyecanlar yatıştıktan sonra gerçek haberlerle ortalık ay-
dınlanmaya başlamıştı. Türk Tugayı’nın başarı haberi, ilk olarak Sovyet 
TASS ajansı tarafından duyurulmuştu. TASS spikeri Amerikalılara hita-
ben “Sizi bu sefer Türkler kurtardı.” diyor ve Kunuri Savaşları hakkında 
geniş bilgi veriyordu.40 Federal Alman “Aben Post” gazetesinin görüşü il-
ginçti. Gazete “Kore Muharebelerinin sürprizi Çinliler değil, Türkler oldu-
lar. Türklerin muharebelerde gösterdiğini anlatacak bir kelime bulmak şu 
anda mümkün değildir.” diye yazmaktaydı. Güney Kore Cumhurbaşkanı 
Syngman Ree, Türk Tugayı’na 20 Aralık 1950 günü gönderdiği mesajda 
“Kunuri Muharebelerinizi dikkat ve heyecanla takip ettim. Sıkışık zaman-
larınızda size yardım etmek için aranızda bulunmayı çok arzuladım. Bu 
mümkün olamazdı. Fakat kalbim ve dualarım sizinle beraberdi…” diyerek 
takdir duygularını içtenlikle belirtmişlerdi.41 İngiltere Savunma Bakanı 
Lord Shinwell’in Avam Kamarası’ndaki demeci ise şöyleydi: 

“Kore’deki Türk Tugayı, son savaşlar esnasında diğer Birleşmiş Mil-

letler kuvvetlerine oranla en güç şartlar altında savaşmış ve buna 

rağmen vazifesini en parlak bir şekilde ve tam bir başarı ile yapmış-

tır. Binlerce Birleşmiş Milletler askerinin muhakkak bir çemberden 

kurtuluşlarını Türk askerinin kahramanlığına borçluyuz. Kore’deki 

Türk askerleri, Türk Milleti’nin kahramanlık, gelenek ve savaş öykü-

lerine yeni ve unutulmaz bir şeref sayfası daha eklemiştir.” 
                                                           
40 Atilla Önkök v.d., Harp Tarihi Ders Kitabı, KHO Matbaası, s. 7-13, Ankara, 1998. 
41 Nazım Dündar Sayılan, Kore Harbinde Türklerle, Milli Eğitim Basımevi, s. 85, İstanbul, 
1996. 
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Kunuri Muharebelerinde, kendisinden sayıca çok üstün düşman kuv-
vetlerine karşı tek başına kahramanca savaşan, kanını ve canını ortaya 
korkmadan koyan Türk Tugayı, uluslararası toplantılarda ve resepsiyon-
larda büyükelçiler veya üst düzey bürokratlarca takdir ediliyor. Kore’de-
ki BM kuvvetlerine katkılarından dolayı hayranlıkla tebrik ediliyordu.42 

9. Türk Tugayının Diğer Muharebeleri** (Ek - 5 kroki) 

Türk Tugayı Kunuri Muharebelerinden sonra da askeri disiplin içeri-
sinde ateşkesin yürürlüğe girdiği 6 Temmuz 1953 tarihine kadar kahra-
manca birçok muharebelere ve çatışmalara daha girdi. 

Örneğin 25-27 Ocak 1951 tarihinde çok şiddetli kış şartlarının hü-
küm sürdüğü, yerde don halinde 30 cm. kar ve insanın iliklerine kadar 
işleyen soğuk hava şartlarında yapılan Kumyangjangni Muharebesi’nde 
Türk kuvvetleri yine kendisinden sayıca çok fazla olan Kızıl Çin kuvvetle-
rine karşı bilhassa süngü harbiyle büyük zayiat verdirerek mağlup et-
mişlerdir. II. Dünya Savaşı’nda da görev yapan Amerikan subaylarının 
tespitine göre düşmanın kaybı 1734 olarak tespit edilmiştir. Türk Tuga-
yının kaybı 1’i astsubay ve 11’i er olmak üzere 12 şehit; bir subay, bir 
astsubay ve 29 er olmak üzere 31 yaralıdan ibarettir.43 

26 Ocak 1951 günü muharebelerini ve 156 Rakımlı Tepe’nin ve bü-
tün düşman mevzilerinin ele geçirilmesi olaylarını yakından seyretmiş 
olan II. Dünya Savaşı’nın tanınmış Amerikan Piyade Yarbayı Blair, resmi 
rapor hazırlamak maksadıyla 27 Ocak 1951 günü muharebe meydanını 
gezmiş ve gördüklerini aynı günkü 1. Amerikan Kolordusu’nun günlük 
gazetesinde şöyle yayımlanmıştır: 

“Türklerle Kızılların Boğuşması, 8. Ordunun yaptığı mahdut hedefli 

taarruz yavaş yavaş ilerlerken, bu hafta sonunda Kore harp tarihine 

kahramanlık menkıbeleri yazılmıştır. Türklerin karşısında düşman 

kaçmaya vakit bulamamıştır. Düşman birliklerine, mevzii her ne pa-

hasına olursa olsun tutmaları emredilmiş ve onlar da tutmuşlardır. 

Fakat hayatlarını kaybetmek pahasına. Bu hareket şüphesiz ki bu 

harbin en kanlı piyade taarruzu olmuştur. Şahsî tecrübeme dayana-

rak şunu katî söyleyebilirim ki, bu taarruz herhangi bir harbin en 

kanlı piyade muharebesidir. Türkler, harikulade idiler. Bu hareket, 

harp tarihinde uzun müddet yaşayacaktır. Çinliler, gördüğüm boş 

mermi kovanlarına göre, şiddetli dövüşmüşlerdir ve bir Çinli de el 
                                                           
42 ATASE Arşivi, KSK, K: 10, G: 37, B: 037-5, 6. 
** Kore’de aktif bir durumda olan Türk Tugayı’nın, bütün faaliyetlerini ve katıldığı muhare-
beleri ayrıntılı yazıya aktarmak çok yer kapsayacağından, öncelikle 26-30 Kasım 1950 tarih-
lerinde Kunuri’de ve 25-27 Ocak 1951 tarihlerinde Kumyangjangni’de icra edilen ve dünya 
harp tarihine geçen muharebeler detaylı olarak incelenmiş, diğer faaliyet ve muharebeler 
özet olarak ele alınmıştır. 
43 Gnkur. Harp Tarihi Başkanlığı, a.g.e., s. 212. 
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bombasını atmak üzere bomba elinde iken öldürülmüştür. Komünist 

Çinliler iyi teçhiz edilmişlerdir. Tüfek bombaları, otomatik silâhları, 

havanları vardı. Yiyecek ve cephaneleri pek çoktu. Disiplinlerinin de 

iyi olması icap eder; aksi halde mevzilerinde ölmezlerdi. Kaide olarak 

bu gibi hazırlanmış mevzilere taarruzda, taarruz eden tarafın, savu-

nan tarafa nazaran üç misli kuvvette olması lâzım gelir. Halbuki bu-

rada mevzilerdeki bir Kızıl Çinliye bir Türk düşüyordu. Ancak Türkler 

çok üstün askerlerdir.”44 

26 Ocak 1951 günü muharebelerini Amerikan subayları ile beraber 
seyretmiş olan United Press muhabiri de gördüklerini aynı günde 1. Kol-
ordu Gazetesi’nde neşretmişti. Bu yazı da aynen aşağıdadır. 

“Türkler Cuma günü Çinlilerle karşı karşıya gelmişler ve daha üstün 

olduklarını ispat etmişlerdir. Türklerin kuzeye doğru ilerlemesini, va-

diye hâkim yüksek bir tepeye iyice mevzilenmiş olan Kızıl Çinliler, 

durdurmak istemişlerdir. Karanlık basmadan biraz evvel sayıları 

500’den eksik olan iki Türk Bölüğü çıplak tepenin 1800 metre tutan 

cephesine karşı iki dalga halinde avcı hattına yayılmışlardı. Bunların 

ilerleyişlerini hava kuvvetleri ve topçu desteklemiş ve bu ateşle Çinli-

leri tilki yuvalarına sinmeye mecbur etmiştir. Tilki yuvaları gayet iyi 

inşa edilmiş, derin ve üstü kapalı mevzilerdir. Tilki yuvalarının önleri-

ne maharetle yayılmış toprak yığınları ve gizleme tertibatı sayesinde 

bunlar 50 metre yaklaşıldığı halde görülemiyordu. Birinci dalgayı 

teşkil eden avcı hatları karanlıkla beraber düşmana 130 metre ya-

naşmıştı. Buradan yukarıya doğru tırmanan Türkler süngülerini tak-

mışlar, ateş ederek ilerliyorlardı. Tilki yuvalarının yanlarına yaklaş-

tıkları zaman bir Türk ateşe devam etmiş, diğer Türk de deliğinde 

ümitsiz halde bekleyen Çinliyi süngülemiştir. Harekât 30 dakika sür-

dü.”45 

25-27 Ocak 1951’de yapılan muharebelerdeki büyük başarıları dola-
yısıyla Türk Tugayı’na Amerikan Kongresi’nce, Mümtaz Birlik Nişanı 
(Distinguished Unit Station) ve beratı verilmiştir. Bu nişan ve berat, 
Amerikan Orduları Uzak Doğu Başkomutanı General Ridgeway’in bir 
mesajıyla Türk Tugayı’na gönderilmiştir. Mesajda, “Hükümetim tarafın-
dan kahraman birliğinizin Mümtaz Birlik Nişanı ile taltif edildiğini bildiririm 
ve müjdelerim. Amerikan Hükümeti’nin en büyük nişanının bundan daha 
iyi ve isabetli hallerde verildiği pek azdır.” denilmekte ve muharebe medya-
nında elde edilen şereften dolayı samimi tebriklerde bulunulmaktadır. 

Nişan, 6 Temmuz 1951’de 8. Ordu Komutanı General Van Fleet ve 
üst rütbeli Amerikan generalleri huzurunda 241. alayın sancağına takıl-
                                                           
44 E.U. Harb Tarihi Dairesi, a.g.e. (Özet), s. 50. 
45 E.U. Harb Tarihi Dairesi, a.g.e. (Özet), s. 51. 
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mış ve bu münasebetle büyük merasim yapılmış, aynı zamanda bu mu-
harebelere katılanlara madalyalar ve rozetler de verilmiştir. Nişanın be-
ratı aşağıdadır. 

“Kore’de Birleşmiş Milletler kuvvetlerinin bir kısmını teşkil eden Türk 

Silahlı Kuvvetleri ile bu kuvvetler komutanlığının emrindeki Amerikan 

danışma grubu, 79. Amerikan Tank Taburunun A Bölüğü, 89. Ameri-

kan Tank Taburunun D bölüğü ve 25. Amerikan Uçaksavar Batarya-

sının bir takımı ile 25-27 Ocak 1951 tarihleri arasında Kore’de Kum-

yangjangni kasabasının batısında yedi millik cephe üzerinde düş-

man silahlı kuvvetlerine karşı giriştikleri harekâtta gösterdikleri ola-

ğanüstü kahramanlık, taltife layık görülmüştür. Bu bölge, 1. Kolordu-

nun sağ kanadında ve 9. Kolordunun sol kanadında bulunmakta idi. 

Arazi çok sarptı ve pek üstün düşman kuvvetleri Han nehri güneyin-

deki ana direnme hatlarını korumak maksadıyla, bu bölgede derinli-

ğine tertibatla, savunma durumunda idi. Taarruz eden Türk kuvvetle-

ri, 25 Ocak 1951 saat 15.00’te bu bölgenin iki kanadından iki kol ha-

linde ilerlemişler ve aralarındaki zorlu dağ silsilesi dolayısıyla ara ir-

tibatlarını keşif kolları ile sağlamışlardır. Bu bölgede stratejik önemi 

haiz yerler, 185 ve 156 Rakamlı Tepelerle, Kumyangjangni kasabası 

idi. Düşman kuvvetleri ana ikmal yollarını, kanatlarını ve o bölgedeki 

esas mukavemet hatlarını korumak maksadı ile mevzilenmiş bulunu-

yorlardı. Düşman bu berkitilmiş bölgeyi kahraman Türk Silahlı Kuv-

vetlerinin ve emrindeki birliklerin müthiş ve aralıksız hücumlarına 

rağmen, inat ve sebatla savunmakta idi. Göğüs göğüse sert çarpış-

malardan sonra, 185 Rakımlı Tepe alınmış; diğer taraftan bazı birlik-

ler de Kumyangjangni’nin dış mahallerine girmişlerdi. Muharebe ga-

yet çetin şekilde devam etmiş, düşman çekilmek istememiş, Türk Si-

lahlı Kuvvetleri de devamlı taarruzlarını gevşetmemiştir. Bu inatçı di-

renmeye karşı kahraman askerler, süngülerini takarak kasabalarda, 

açık arazide ve yalçın kayalıklarda ve gizlendiği her yerde ve mevzi-

lerde hücum ile düşmanı sürüp atmıştır. Düşman, direnme veya ölüm 

emri aldığı için, bütün varlığı ile savunmuştur. Buna rağmen Türk Si-

lahlı Kuvvetleri, kahraman askerlere özgü olan büyük cesaret, azim 

ve irade ile taarruzlarına devam etmiştir. 

Türk Silahlı Kuvvetleri ve emrindeki birlikler, durumun önemini kav-

rayarak kendilerinden beklenebilecek en yüksek vazife aşkı ve sar-

sılmaz cesaret, azim ve iman ile savaşmışlardır. İlerleyen kuvvetlerin 

geride bıraktığı süngülerle delik deşik olmuş, dipçiklerle ezilmiş düş-

man ölüleri, bu taarruzun şiddet ve derecesini ifade eden sessiz şa-

hitlerdir. Bu cesurane ve devamlı hücumlar neticesinde 10 kilometre 

kadar ilerlenerek bütün berkitilmiş noktalar zapt edilmiş ve bu bölge-

deki düşman direnmesi kırılmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri hedefine 

ulaştıktan sonra, vazife bölgesini devir alacak başka birliklerin yolda 
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oldukları bildirildiği halde, korkusuz askerler, bu kuvvetlerin gelmesi-

ni beklemeden düşmanı aramaya devam etmişlerdir. Düşmanın 1734 

insan kaybetmesi, savaşta kahraman askerlerin cesaret, kabiliyet ve 

başarılarını gösterir. Türk Silahlı Kuvvetleri ve emrindeki birlikler 

olağanüstü kahramanlık, cesaret, savaş meydanında görevlerini tam 

olarak başarma ve üstlerine bağlılıkları ile sivrilmişlerdir. 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve emrindeki birliklerin savaştaki müstes-

na ve olağanüstü tarihi başarıları ve örnek alınmaya değer savaş ka-

biliyetleri, kazanmış oldukları ünü bir kat daha arttırmıştır. Demokra-

si prensiplerinin sürekliliğine yardım eden Birleşmiş Milletlerle Birle-

şik Amerika Devletlerinin askeri kuvvetleri ve Türk vatanını Kore sa-

vaş meydanlarında bu kadar parlak şekilde temsil eden cesur asker-

ler, yüksek şerefe ve her türlü takdire layıktırlar. Dört gün devam 

eden Kunuri muharebelerinde çekilen Birleşmiş Milletler Ordusu’nun 

sağında ilerleme görevi alarak yalnız başına kalmış olan Türk Silahlı 

Kuvvetleri, tahmini mümkün olmayan hallerle karşılaşmış, kış orta-

sında dilini bilmediği bir memlekette, dost ve düşmanı ayırt edeme-

den, gerillacı baskınları yüzünden binden fazla kayıp vermiş ve çok 

sarsılmış olmasına rağmen bu ağır şartlar altında da Birleşmiş Mil-

letler Ordusu’nu kurtaran, parlak sonuçlar elde etmiştir.”46 

Ayrıca 25-27 Ocak 1951’deki muharebeler dolayısıyla Güney Kore 
Cumhurbaşkanı, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne, Cumhurbaşkanlığı Birlik Ni-
şanını vermiş ve bu nişan, 17 Eylül 1952’de Cumhurbaşkanı ve eşi, Milli 
Savunma Bakanı, Amerikan ve Kore ordusunun ordu, kolordu ve tümen 
komutanları, Kore’de Birleşmiş Milletler Türk Delegesi huzurunda mera-
simle Tugay Komutanı’nın göğsüne bizzat Cumhurbaşkanı tarafından 
takılmış ve beratı da verilmiştir. Nişanın beratı aşağıdadır: 

“Kore Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Kore’de Türk Silahlı Kuvvetleri 

Komutanlığı’na, çok değerli ve müstesna hizmet ve kahramanlıkları 

dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Birlik Nişanını vermekle iftihar duy-

maktadır. 25-27 Ocak 1951 tarihleri arasında Kumyangjangni bölge-

sinde silahlı düşmana karşı yaptığı cesurca ve çok kahramanca ha-

reket dolayısıyla, Türk Silahlı Kuvvetleri taltif edilmiştir. Burada, 

Türk Silahlı Kuvvetlerine Kumyangjangni batısında yedi millik bir 

cephe verilmiştir. Bu bölge, 1. Kolordunun sağında ve 9. Kolordunun 

sol kanadında idi. Arazi çok engebeli idi. Düşman, Han nehri güne-

yindeki asıl muharebe hattını sayıca çok üstün kuvvetlerle ve derinli-

ğine tertibatı ile savunuyordu. Taarruzu yapan birlikler 25 Ocak 

1951 saat 15.00’te cephenin iki yanından iki kol halinde harekete 

geçti. 185 Rakımlı Tepe, 156 Rakımlı Tepe ve sağ kanata Kumyang-
                                                           
46 Gnkur. Harp Tarihi Başkanlığı, a.g.e., s. 215, 216. 
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jangni kasabası stratejik noktaları teşkil ediyordu. Kendileri için ha-

yati önem taşıyan ikmal yollarını, kanatlarını ve asıl muharebe hattı-

nı savunmak için düşman çok iyi mevzilenmişti. Kahraman Türk Si-

lahlı Kuvvetleri ve bağlı birliklerinin yaptığı amansız hücumlara kar-

şı, düşman inatla direnmeye çalışıyordu. İnatla ve boğaz boğaza sa-

vaşlardan sonra Türkler, 185 Rakımlı Tepeyi ele geçirdiler ve öte 

yandan da diğer kuvvetler Kumyangjangni kasabasına girmeyi ba-

şardılar. Muharebe çok şiddetli oldu. Düşman çekilmiyor, Türk Silahlı 

Kuvvetleri de amansız taarruzlarını hiç hafifletmiyordu. Düşmanın 

inatla direnmesine karşı kahraman askerler süngülerin itakarak köy-

lerde, tepelerde, uçurumlarda düşmana şiddetle hücuma geçtiler. Til-

ki yuvası denilen yerleri ve saklandığı her yeri basarak düşmanı ye-

rinden çıkardılar. Türk Silahlı Kuvvetleri, hücumlarını cesaretle, inat-

la ve amansız şekilde yapıyordu. Türk Silahlı Kuvvetleri emrindeki 

birlikler, savaşın en hararetli safhasında, görevin yaratamayacağı 

seviyeye ulaştılar. Düşmanın ağır kayıpları, süngü ve dipçiklerle öl-

dürülen askerleri, birliklerin taarruz kudretini gösteren sessiz deliller-

di. Bu cesurca ve amansız hücumlar sayesinde bu bölgedeki düşman 

direnmesi kırılmış ve düşmanın işgal ettiği 10 millik saha zapt edil-

miştir. Hedefine ulaşmış olan Türk Silahlı Kuvvetleri’ni değiştirecek 

birliklerin yolda olduğu bildirildiği halde, Türk askeri muharebe sa-

hasından çekilmeden önce düşmanı aramaya ve öldürücü hareketler-

le ezmeye devam etmiştir. Düşmanın vermiş olduğu 1734 kayıp, bu 

kahraman askerlerin cesaret, ustalık ve başarısını gösterir. Türk Si-

lahlı Kuvvetleri’nin eşsiz cesaret ve kahramanlıkları hayrete değer. 

Bu olağanüstü başarılar, Türk birliklerinin ününü artırmış ve demok-

rasi ilkelerinin sürekliliğine yardım etmiş ve Kore savaş meydanla-

rında takdire değer şekilde temsil ettikleri Birleşmiş Milletlerin ve 

Türk vatanının itibarını yükseltmiştir. Bu taltif aynı zamanda yukarı-

da bahsedilen devrede hizmet görmüş, Türk Silahlı Kuvvetleri perso-

neline Cumhurbaşkanlığı Birlik Nişanı kurdelesini takmaya hak verir. 

Syngman Rhee, Kore Cumhurbaşkanı.”47 

25-27 Ocak 1951 arasındaki Kumyangjang-ni Muharebeleri esnasın-
da Türk Tugayı’nın gösterdiği olağanüstü başarıları Amerikan Kongresi-
nin ve Kore Cumhurbaşkanı’nın takdir etmeleri, başta Türk Milleti ol-
mak üzere Türk askerini gururlandırmış ve duygulandırmıştı. Diğer yan-
dan 26-30 Kasım 1950 tarihinde icra edilen Kunuri Muharebelerinde de 
Türk Tugayı 1000’e yakın askerini şehit, yaralı ve kayıp vererek kaybet-
miş olmasına rağmen, kendi başına 3 gün gibi hayati bir zaman kazan-
mış ve böylece BM’in 8. ordusunun kuşatılarak imha olmasını önlemişti. 
Bu savaşta kendini tam olarak göstermeye fırsat bulamayan Türk Tuga-
                                                           
47 Gnkur. Harp Tarihi Başkanlığı, a.g.e., s. 217. 

68



MEHMET SEDAT ERKAN / KORE SAVAŞI VE KORE’DE TÜRK TUGAYI 25 

yı, Kumyangjangni muharebelerinde düşmandan intikamını almış ve 
kendisine güvenini de artırmıştı. Bu büyük başarı dünyada komünist ol-
mayan hemen hemen bütün ülkelerin takdirini ve hayranlığını kazan-
mıştır. Dünya basını Türklerin bu büyük başarısını ve kahramanlığını 
geniş bir şekilde duyurmuştur. 

10. Kore Savaşında Verilen Kayıplar ve Sonuç 

25 Haziran 1950 tarihinde Kuzey Kore’nin baskın tarzında taarruzu 
ile başlayan ve 27 Temmuz 1953 tarihine kadar üç yıl süren Kore Sava-
şı; 220.000 Güney Kore askerinin, 1.000.000 Koreli sivil ölümüne ve 
5.000.000 kişinin de evsiz kalmasına sebep olmuştur. 

Kore Harbi’nin durakladığı sıralarda sadece Güney Kore’de 70 bin ço-
cuk öksüz kalmıştır. Kalan bu zavallı yetimlerden Türk Tugayı’nın civa-
rından ayrılmayan 50 kadarı, tugayca toplanmış ve yetiştirilmiştir. Türk-
ler nereye gitse, Türklere kanları ısınmış bu Koreli çocuklar da geriden 
onları takip etmişlerdir. Türkler yemek fazlalarını, istihkaktan artanları 
şuraya buraya atmamış, bunlarla çocukları beslemişlerdir. Bu durumu 
öğrenen Tugay Komutanı Tuğgeneral Tahsin Yazıcı, yetimlerin Tugay ta-
rafından her yönden himaye altına alınması için emir vermiştir. Bunun 
üzerine onlara önce soğuk havadan korunmaları için ayrı bir çadır tah-
sis edilmiş, düzenli şekilde yemek verilmeye ve giyimlerine yardım edil-
meye başlanmıştır.48 

Harekât alanın en zor yerlerinde genellikle çok geniş cephelerde dağ-
lık ve sarp arazi kesimlerinde, kendisinden sayıca çok üstün düşman 
birliklerine taarruz görevi verilen Türk Tugayı, vazifesini tereddüt etme-
den yerine getirmiştir. Tugay II. Dünya Savaşı’nın deneyimli askerleri 
arasında savaşmıştır. Çok zor şartlar altında muharebe eden Türk aske-
rinin dayanıklı, itaatkâr ve disiplinli olması, bunun yanı sıra subay ve 
astsubayların örnek tutum ve davranışları muharebeleri kazanmamızda 
önemli faktör olmuştur. Alay komutanı Celal Dora’nın ifadesine göre, bu 
kahraman askerler, “Civa gibi kaygan, kurt gibi yırtıcı, kuzu gibi itaatkâr 
ve tilki gibi kurnaz çocuklardı.” 

Kore Savaşı, II. Dünya Savaşı’nda tatbik edilen muharebe usul ve 
prensiplerden başka, gece harekâtı, şiddetli soğuk ve dağ harekâtı, tah-
kim edilerek iyi gizlenmiş mevzi ve direnek noktalarına taarruz, gerilla 
faaliyetleri ile mücadele gibi değişik özelliklere sahiptir. İşte Kurtuluş Sa-
vaşı’ndan beri bir savaşa girmemiş Türk Ordusu’nun, 28 yıl aradan son-
ra, deniz aşırı bir bölgede, vatanından kilometrelerce uzakta, insanlık 
idealleri uğruna yaptığı bu kahramanca mücadele, gösterdiği savaşma 
azim ve iradesi tüm dünyanın takdirini kazanmıştır. Bilhassa Türk Tu-
gayının muharebelerini hayranlıkla izleyen ve takdir eden yabancı ve 
                                                           
48 HEE-SOO, Dr. Cemil Lee, “Kore Harbi (1950-1953) ve Kore’de İslamiyet’in Yeniden Doğ-
ması”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 61, sh. 76, Ağustos 1989. 
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özellikle Amerikalı komutanların, kısa bir süre önce II. Dünya Savaşı’na 
katılmış olmaları ve harp tecrübelerine sahip olmaları yaptıkları değer-
lendirmelerin sağlıklı olduğunun bir delilidir. 

Muharebeye katılan üç Tugayımızdan 37 subay, 26 astsubay, 658 er-
baş ve er olmak üzere toplam 721 asker şehit olmuştur. 81 subay, 66 
astsubay, 2000 erbaş ve er toplam 2147 asker yaralanmış; 6 subay, 3 
astsubay, 225 erbaş ve er toplam 234 asker esir düşmüş; 3 subay, 1 
astsubay, 171 erbaş ve er olmak üzere toplam 175 asker ise kayıp ol-
muştur.49 

Esir düşen 234 askerimiz, Çinlilerin esir kamplarında esirlere her 
türlü yalan, korkutma ve işkence metotları uygulayarak propaganda faa-
liyetlerine ve yiyecek, içecek, barınma bakımından çok kötü uygulamala-
rına dayanarak hepsi sağ salim geri dönmüştür. Diğer BM mensubu ül-
kelerinden esirlerde ölüm oranı çok yüksek olmasına rağmen, Türk as-
kerleri bu kamplarda metanetlerini hiçbir zaman kaybetmemişler, emir 
ve komuta zincirini hiçbir zaman bozmamışlardır. 

Kore Savaşı’nın sona ermesinden sonra 1960 yılına kadar, Kore’deki 
Türk Birliği Tugay seviyesinde varlığını devam ettirdi. Ortalama 5.500 
mevcutlu bu birlikler, düzenli olarak her yıl değiştirildiler.50 

15 Haziran 1960’da Kore’ye 258 mevcutlu bir bölük gönderildi. Her 
yıl personel değişimi yapılmak suretiyle 10 Temmuz 1966 yılına kadar, 
Kore’de bölük seviyesinde Türk askeri mevcudiyetini sürdürdü. 26 Hazi-
ran 1966’dan, 30 Haziran 1971 tarihine kadar geçen sürede, Kore’deki 
Türk askeri varlığı 11 mevcutlu Şeref Kıtası’ndan ibaretti. Böylece 1950 
yılında başlayan Kore’deki Türk Askeri varlığı tam 21 yıl sonra 1971 yı-
lında şeref kıtasının da dönüşüyle sona erdi.51 
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Ek-1: Kuzey Kore Ordusunun Taaruz Harekatı Krokisi (25 Haziran 1950 ‐ 15 Eylül 1950) 

 
* E.U. Rs. Harb Tarihi Dairesi, Kore Harbinde TSK Muharebeleri (1950-1953) Özet,  

E.U. Basımevi, Ankara 1959, Kroki‐1 
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Ek-2: BM Ordusu’nun Taarruz Krokisi (15 Eylül ‐ 20 Ekim 1950) 

 
* E.U. Rs. Harb Tarihi Dairesi, Kore Harbinde TSK Muharebeleri (1950-1953) Özet,  

E.U. Basımevi, Ankara 1959, Kroki‐2 
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Ek-3: BM Ordusu’nun Geri Çekilme Harekatı Krokisi (24 ‐ 30 Kasım 1950) 

 
* E.U. Rs. Harb Tarihi Dairesi, Kore Harbinde TSK Muharebeleri (1950-1953) Özet,  

E.U. Basımevi, Ankara 1959, Kroki‐3 
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Ek-4: Kunuri Muharebeleri Krokisi (28 ‐ 30 Kasım 1950) 

 
 

* E.U. Rs. Harb Tarihi Dairesi, Kore Harbinde TSK Muharebeleri (1950-1953) Özet,  
E.U. Basımevi, Ankara 1959, Kroki‐5 
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Ek-5: Kumyangjangni Muharebeleri Krokisi (25 ‐ 26 Ocak 1951) 

 

* E.U. Rs. Harb Tarihi Dairesi, Kore Harbinde TSK Muharebeleri (1950-1953) Özet,  
E.U. Basımevi, Ankara 1959, Kroki‐6 
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MEVLÂNÂ’NIN MESNEVÎSİ’NDE YER ALAN 
FIKRALARIN 

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KULLANILMASI 

Öğr. Gör. Yasemin BAKİ* - Yrd. Doç. Dr. Neslihan KARAKUŞ** 

Öz 

Fıkralar, geçmiş ile gelecek arasında köprü vazifesi görerek toplumun 

deneyim ve tecrübelerini gelecek nesillere aktaran sözlü kültür elçileridir. 

Halk edebiyatı ürünlerinden olan fıkralar toplumun sosyal, kültürel ve gele-

neksel yaşantısı hakkında bilgi vererek milletin kendine özgü niteliklerinin 

tanınmasını ve toplumun kültürel kodlarının korunmasını sağlar. Zengin bir 

birikimine sahip olan kültürümüzün seçkin örneklerinden olan fıkralar ede-

bi zevk kazandırmanın yanında mesajı sezdirmeden verme, özlü anlatımı 

ile sonuca hızlıca ulaşma, okuyan ve dinleyeni eğlendirerek düşünmeye 

sevk etme gibi özellikleri ile de eğitsel olarak da önemli işlevlere sahiptir. 

Türkçe dersi, temel kaynakları olan edebî metinler vasıtası ile geçmi-

şin kültürel birikimini gelecek nesillere aktarmayı amaçlayan bir kültür ve 

beceri dersidir. Fıkralar sahip olduğu niteliklerle Türkçe dersinde amaçla-

nan hedeflere ulaşmada eğitim-öğretim sürecini hayatla ilişkilendirerek 

öğrencilere yaşama dair zengin örnekler sunar. Bu çalışmada fıkraların 

bu özelliklerinden yola çıkarak fıkra türünün Türk edebiyatındaki ve 

Türkçe eğitimindeki önemine dikkat çekilmiş, ardından Türk kültür ve 

edebiyatının mihenk taşlarından olan Mevlânâ’nın baş eseri olan Mesne-

vî de yer alan fıkraların tespiti yapılmış ve bu fıkraların Türkçe eğitiminde 

kaynak metin olarak kullanılabilirliği üzerinde durulmuştur. Çalışmada; 

tarama araştırması yöntemiyle literatür taraması yapılmış ve Mesnevî’de 

yer alan fıkralar tespit edilmiştir. Sonuç olarak; Mesnevî’de toplam yirmi 
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bir fıkra belirlenmiş ve bu fıkraların Türkçe eğitiminde kullanılması gerek-

tiği görüşüne varılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Mevlânâ, Mesnevî, Fıkra, Türkçe Eğitimi, Kay-

nak Metin. 

Abstract 

Mawlânâ’s Mathnawi Jokes in the use of Turkish Education 

Jokes, acts as a bridge between the past and the future of society oral 

culture ambassadors for transmitting to future generations of experience and 

expertise. So that the products of folk literature, jokes, social, cultural and 

traditional life of the nation by providing information about the cultural codes 

of society, the protection of its own and provides recognition of their qualifi-

cations. With an accumulation of the rich literary culture jokes to enjoy fine 

example to enable a message to stalking, concise, quickly achieving results 

through lectures, reading and thinking about entertaining listeners with fea-

tures such as referral has important functions as well as educational. 

Turkish lessons, the main sources of the past by means of literary 

texts aimed at informing future generations a culture and skills of cultural 

background in the course. Jokes in achieving its intended objectives Tur-

kish lesson qualifications in relation to life and the process of education 

and training offers a great selection of students for life. In this study, con-

sidering the characteristics of jokes of this clause drawn attention to the 

importance of its kind in Turkish literature and Turkish education, then 

the head of Turkish culture and literature, which is the work of the cor-

nerstones of Mevlânâ’s Mathnawi, which made the determination of the 

jokes and in jokes Turkish education focused on the availability of the so-

urce text. In this study, the scanning method of research literature and 

the jokes have been identified Mathnawi. As a result, a total of twenty-

one jokes Mathnawi determined and concluded that these jokes should 

be used in Turkish education. 

Key words: Jokes, The Tradition of Oral Culture, Source Texts, Tur-

kish Education. 

1. Giriş 

1.1. Fıkranın Tanımı 

Fıkra türü sözlü edebiyatın kısa, özlü, nükteli ve güldürücü türüdür.1 
XII. yüzyılda Dîvânü Lûgâti’t-Türk’te fıkra “küg” kelimesiyle ifade edilir-
ken daha sonraki yıllarda “hikâye, kıssa, nükte, mizah, lâtife, nekre, ironi 
satir, humor” kelimeleriyle karşılanmıştır.2 Bu bağlamda ele alacağımız 
“nükte” ince manalarla örtülü yarı şaka yarı ciddi sözlerin kazandığı ge-
                                                           
1 Şükrü Elçin, Halk Edebiyatına Giriş, Akçağ Yayınları, s. 566, Ankara 1998. 
2 Abdurrahman Güzel-Ali Torun, Türk Halk Edebiyatı El Kitabı, Akçağ Yayınları, s. 423, An-
kara 2008. 
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nel tanımdır. Nüktede amaç gülme değil gülerken düşündürmedir.3 Di-
ğer bir kavram olan “latife” kelime anlamı olarak “hoş bir anlatımla dinle-
yeni o atmosferin içine sokabilen tahkiyeli tür”4, “nekre” ise “hoşa giden 
gülünç, tuhaf, ince bir alay taşıyan sözler söylemek, hikâyeler anlatmak” 
anlamına gelir.5 “İroni”, “anlatılmak istenenin aksini söyleyerek alay et-
me”, “satir”, “hüküm verirken var olan kini gösteren, birine ya da bir şeye 
karşı alay etmek suretiyle hücum”, ‘humor’ ise “fizikî, kültürel ve psikolo-
jik yönleriyle karmaşık bir varlık olan insanın sosyal ilişkilerinde yüklen-
diği fonksiyonla önem kazanmak” anlamlarına gelmektedir.6 

Yapısında pek çok kavramı barındıran fıkralar; sözlü edebiyat ürünle-
rinden olmakla birlikte kendine özgü kompozisyonu, kelime seçimi ve 
tasvir yapısına sahiptir. Gülmecenin Dilleri adlı kitabında Ünsal Özünlü, 
fıkraları üçe ayırır ve bu ayırımda birinci çeşitte metnin içeriği, ikinci çe-
şitte yalnızca kaynak dile ilişkin dilbilimsel özellikler, üçüncü çeşitte 
kültürel özellikleri dikkate alır.7 

Fıkraların yapısal özellikleri arasında şeklî bir kalıplaşma söz konusu 
olmadığını da söyleyebiliriz. Çünkü fıkralar genellikle bir konuşma sıra-
sında anlatılan konuya açıklık getirmek ve konuya dikkat çekmek ama-
cıyla söylenir.8 Bu nedenle kendine has bir yapıya sahip olan fıkralar ge-
rek özellikleri gerekse yüklendiği işlevleri itibariyle var olduğu toplumla 
sıkı bir ilişki içerisindedir. Çünkü fıkraların merkezinde toplum ve insan 
yer almaktadır. Fıkranın gerçek hayatla olan bağı ona sürekli bir hareket 
kazandırmakta ve gerekli olduğu durumlarda yeniden üretilmektedir.9 
Bu türün değişime açık yapısı yenilikçi durumlarda metinin yeniden 
oluşturulmasını sağlamaktadır.10 

Başlangıçta ferdî bir karaktere sahipken zamanla anonim bir şekle 
dönüşen fıkralar, şekil itibariyle küçük ama mana bakımından hacimli 
bir türdür.11 Fıkranın gücü pratik ve zekice çözümlerden, hazır cevaplı-
lıktan ve özellikle komiklik özelliğinden kaynaklanmaktadır.12 Komiklik 
ile ilgili H. Bergson Gülme adlı eserinde; komik olan şeylere herkes tara-
                                                           
3 Sadık Tural, Nekre ve Nükte Kavramlarının Kültür İçindeki Yeri ve Fonksiyonları, Edebiyat 
Bilimine Katkılar, Ecdâd Yayım-Pazarlama, s. 119, Ankara 1993. 
4 Sadık Tural, a.g.e., s. 122. 
5 Sadık Tural, a.g.e., s. 119. 
6 Gülin Öğüt Eker, “Fıkralar”, Türk Dünyası Edebiyat Tarihi, Atatürk Kültür Merkezi Baş-
kanlığı Yayınları, III, s. 63-130, Ankara 2003. 
7 Dursun Yıldırım, “Fıkra Türü”, Türk Bitiği: Araştırma/İnceleme Yazıları, Akçağ Yayınları, s. 
165, Ankara 1998. 
8 İsmail Görkem, “Anadolu-Türk Ağıtlarının Mizahî Karakteri Hakkında Bir Değerlendirme”, 
Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 20, s. 154, (2006/1). 
9 Abdurrahman Güzel-Ali Torun, a.g.e., s. 72. 
10 Metin Ekici, Türk Halk Edebiyatı El Kitabı, Grafiker Yayıncılık, s. 73, Ankara 2004. Ayrıca 
bkz. Erman Artun, Türk Halk Edebiyatına Giriş, Bayrak Matbaası, s. 34, İstanbul 2009. 
11 Dursun Yıldırım, a.g.e., s. 221-231. 
12 Abdurrahman Güzel-Ali Torun, a.g.e., s. 423. 
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fından gülündüğünü ve bu durumun sırf zekâya hitap ettiğini, nüktenin 
ise düşünülünce çok ince manalar içeren bir kavram olduğunu dile geti-
rir.13 Gülme eylemini “bir nevi içtimai jest” olarak gören Bergson toplum-
sala olan vurgusu ile onu faydalı bulur ve gerekliliğini vurgular.14 Hilmi 
Yavuz ise Budalalığın Keşfi adlı eserinde bu kavramı: “Mizah bir gülme 
biçimi değil gülerek düşünme biçimidir.”15 sözleriyle dile getirir. Bu ifade-
ler fıkranın sadece güldürme ve eğlendirme işlevine sahip olmadığını 
açıkça göstermektedir. Söz iskeletini mana incileriyle süsleyerek muha-
taba sunan fıkralar; keskin bir idrak ve anlayışı da beraberinde getirir-
ler. Çünkü fıkranın ana dokusunu oluşturan unsurlardan olan mizah ve 
nükte kişideki aklın yetkinliğinin bir çeşit dışa vurumudur. Kısacası mi-
zahî yapısıyla dikkat çeken fıkralar; insandaki anlama, öğrenme, kavra-
ma ve çözme kabiliyetinin yanı sıra zekânın keskinliğine, süratli kavra-
ma gücüne, kıvrak bir yeteneğin varlığına işaret eder.16 Buradan da fık-
raların asıl gayesinin sadece güldürmek değil, aynı zamanda kişiyi dü-
şündürmek olduğu gerçeğine ulaşırız.17 

Bu tür; eğlendirici niteliğinin yanında eğitici özelliği ile de dikkat çe-
ker. Toplumun her alanında karşımıza çıkan fıkraların aslında arka plâ-
nında gizli mesajlar saklıdır.18 Fıkralarda toplumsal ilişkilerin irdelenme-
si, mizahi unsurları mekaniklikten uzaklaştırıp onlara beşerî bir kimlik 
kazandırır. Çünkü insanlar birtakım duygu ve düşüncelerini dışa vur-
mak amacıyla fıkra türünden yararlanır.19 Orijinal bir ruh ve sentetik bir 
görüşe sahip olan fıkralar nükte süzgecinden geçirilmiş, tatlandırılmış 
düşüncelerdir. Bu estetik metinler vasıtasıyla birkaç sayfada anlatılabile-
cek düşünceler kısa bir şekilde, muhatap incitilmeden kibarca aktarılır.20 

1.2. Türk Edebiyatında Fıkra 

Türk edebiyatında fıkra denilince elbette ki akla ilk olarak Nasreddin 
Hoca (v. 1284) gelecektir. Türk fıkraları içerisinde en çok derlenip yazıya 
geçirilen fıkraların başında gelen Nasreddin Hoca fıkralarının derlenmesi 
                                                           
13 Hilmi Yavuz, “Gülen Düşünce”, Zaman Gazetesi, s. 14, (28 Kasım 1999). 
14 Henri Bergson, Gülme (Le Rire), trc. Mustafa Şekip Tunç, MEB Yayınları, s. 24-73, İstan-
bul 1989. Ayrıca bkz. Cemil Göker, Gülme ve Güldüren Sanat Türleri, Kültür Bakanlığı Ya-
yınları, s. 54, Ankara 1993. 
15 Hilmi Yavuz, Budalalığın Keşfi, Can Yayınları, s. 16, İstanbul 2002. 
16 Selami Şimşek, “Mevlânâ’da Mizah ve Nükte”, Tasavvuf Dergisi, Mevlânâ Özel Sayısı, S. 
14, s. 528, Ankara 2005. 
17 Enver Aslan, Türk Halk Edebiyatı, Maya Akademi Yayın-Dağıtım, s. 293, Ankara 2008. 
Ayrıca bkz. Erman Artun, Anonim Halk Edebiyatı Nesri, Bayrak Matbaası, s. 145-159, İstan-
bul 2007. 
18 Mustafa Armağan, Hilmi Yavuz ile Doğu’ya ve Batı’ya Yolculuk, Ufuk Kitapları, s. 128, İs-
tanbul 2003. 
19 Ferit Öngören, Cumhuriyet Dönemi Türk Mizahı ve Hicvi, Türkiye İş Bankası Yayınları, s. 
34, Ankara 1983. 
20 Ahmet Özdemir, Bütün Yönleriyle Türk Halk Edebiyatı Bilgileri, Bordo-Siyah Klasik Yayın-
lar, s. 372, İstanbul 2007. 
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ya da yazıya geçirilmesi, XVI. yüzyıla kadar gitmektedir.21 Bu konuda bi-
linen en eski örnek, 1577 yılında yazılan 43 fıkra metninden oluşan Hi-
kâyet-i Kitâb-ı Nasreddin adlı yazma eserdir. Ayrıca diğer bir yazma eser 
de Paris Bibliotheque Nationale’deki bulunan 112 fıkra metninden oluşan 
nüshadır. Türk fıkralarının yer aldığı eserlerden bir diğeri de Bursalı Lâ-
miî ile oğlu Abdullah’ın birlikte yazdıkları mensur ve manzum bölümler-
den oluşan Mecmuatü’l-Letâif’tir.22 

Türk edebiyatında kendine mahsus bir tür olan fıkranın önemli özellik-
lerinden biri de fıkradaki söylemin kurgusundaki tipleme gereksinimidir. 
Toplum, eleştirilerinde bu tipleri kullanır ve bu kişiler toplumun sesi olma 
işlevini yüklenirler. Bu nedenle, fıkra türü metinlerde eleştiri göreviyle yü-
kümlü tiplemeler olmazsa olmazdır. Fıkra tipi olarak adlandırılan bu tipler-
de gerçek, tarihi ve kültürel özelliklerin sunduğu imkânlar kullanılabilir.23 

Türk toplumunda fıkralardaki aslî tipler Nasrettin Hoca, İncili Çavuş, 
Bekrî Mustafa, Kemine, Esenpulat, Ahmed Akay, Aldanköse en meşhur 
olanlarıdır. Ayrıca fazlaca yaygın olmamakla birlikte bu tiplere Öküz 
Mehmed Paşa, Koca Ragıp Paşa, Fitnat Hanım, Haşmet ve Pinti Hamdi’yi 
de ekleyebiliriz. Ayrıca Mevlevî, Bektaşî, Yürük, Terekeme, Tahtacı gibi 
zümreleri temsil eden fıkralar; Yahudi, Ermeni gibi azınlıkları temsil 
eden fıkralar; Kayserili, Karadenizli gibi ağız taklidi ağırlıklı olan fıkralar; 
ana-baba-çocuk, öğretmen-öğrenci, deli, bakkal, cimri, hâkim gibi belirli 
zümre ya da grupları temsil eden tipler yer almaktadır.24 

Türk halk mizahında pek çok Arap ve İranlı tip bulunmakla birlikte 
halk kültüründe halen yaşayan Araplardan; Cuhâ, Behlül ve Ebû Nuvas, 
İranlılardan da Telhek ve Daho tipleri en çok bilinenleridir. Doğu kültü-
ründe fıkra benzeri anlatma tipleri, birbirine benzer özelliklerle tasvir 
edilmişlerdir. Bu tipler mecnûn, meczûb ve divâne gibi vasıflarla nitelen-
dirilen felsefi bir deliliğe sahip olan, her akıllıdan daha akıllı, keskin ze-
kâya sahip ama dış görünüşleriyle saf ve deli olarak algılanan yetenekli 
kişilerdir.25 Özellikle Cuhâ ve Behlül’ün fıkraları sadece Anadolu halk 
kültüründe etkili olmakla kalmamış, bu tipler Türk dünyasında, bazen 
isimleriyle bazen de mahallî tiplere mal edilen fıkraları ile bilinmektedir-
ler. Anadolu sahasında en çok fıkrası olan Arap tipi Cuhî olarak da bili-
nen Cuhâ’dır. Saflığı ile tanınan bir Arap fıkra kahramanı olan Cuhâ’nın 
                                                           
21 M. Öcal Oğuz, Türk Halk Edebiyatı El Kitabı, Grafiker Yayıncılık, s. 108, Ankara 2008. 
22 Abdurrahman Güzel, Dinî-Tasavvûfî Türk Edebiyatı, Akçağ Yayınları, s. 118, Ankara 
2006. Ayrıca bkz. Enver Aslan, a.g.e., s. 294. 
23 Dursun Yıldırım, “Sözel Eleştiri Türü ve Nasreddin Hoca Üzerine Birkaç Söz”, Nasreddin 
Hoca Sempozyumu Bildirileri, s. 58, Ankara 1997. 
24 Şükrü Elçin, a.g.e., s. 567. 
25 Hasan Çiftçi, Klâsik İslâm Edebiyatında Hiciv ve Mizah, Atatürk Üniversitesi, TAED 10, s. 
150, Erzurum 1998. Ayrıca bkz. Metin Akkuş, “Doğu Kültüründe Nasreddin Hoca Tipinin 
Benzerleri”, Nasreddin Hoca Paneli, (15 Mayıs 2002), Atatürk Üniversitesi FEF TDEB, Erzu-
rum 2002. 
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asıl adının Ebu’l-Gusn Düceyn b. Sabit (v. VII. asrın ikinci yarısı)’tir. Cu-
hâ, Fezara kabilesine mensuptur ve VI.-VII. asırlarda Kûfe’de yaşamış-
tır.26 O, Arap hikâyelerinin yer aldığı emsal kitaplarında, Abbasî Devleti’-
nin kuruluşunda büyük katkıları olan Ebû Müslim Horasanî (v. 755) ile 
Kûfe’de görüşmüştür. Saflığı ve aptallığı pek çok fıkraya konu olan Cu-
hâ’nın hayatı efsaneleşmiş, şöhreti, Anadolu dâhil bütün İslâm âlemine 
yayılmıştır. Bazı yerli fıkralar ona mal edilmiş, bazen de ona ait fıkralar 
yerli tiplere yüklenmiştir.27 

Arap fıkra tiplerinden biri olan Ebû Nuvas (Ebu Ali el-Hasan b. Nani 
b. Abdilevvel b. Es-Sabbah el-Hakemi) ise Abbasiler döneminde Basra 
veya Ehvas şehrinde doğmuş, devrinin önemli bilginlerinden ders almış 
ve halifelere intisap etmiştir. Edebiyata ve İslâm ilimlerine vakıf olmakla 
birlikte, rind ve hafif meşrep bir şairdir. Bilhassa Harun Reşit ile olan 
rindane latifeleri ile tanınmıştır. Ancak Mevlânâ’nın Mesnevîsi’nde yer al-
madığı için burada detaylı bilgi vermeden kısa bir hatırlatma yapıldı.28 

Arap fıkra tiplerinden en meşhuru ise Behlül’dür. Bilgeliği dolayısı ile 
Behlül Dânâ veya Behlül Dânende olarak da bilinmektedir. İmam Câfer 
Sâdık’ın talebesi, Harun Reşid’in kardeşi olduğu yönünde rivayetler var-
dır. Feridüddin-i Attâr, onun fıkralarını genişleterek edebî hâle getirmiş-
tir.29 Behlül, Lâmiî Çelebi’nin Letâifnâmeleri’nde de bir fıkra tipi olarak 
karşımıza çıkar.30 Bu eserde Behlül, halk filozofu olarak karşımıza çıkar 
ve Nasreddin Hoca, İncili Çavuş, Bekri Mustafa, Bektâşi, Cuhâ gibi meş-
hur fıkra tiplerinin özelliklerini yansıtır.31 Behlül, Dîvâne Behlül olarak 
da adlandırılmıştır ki bunun sebebi, tipik bir “aptal görünen âlim” görün-
tüsüne sahip olmasıdır. Fıkralarından onun bilerek divane göründüğü-
nü, bu sayede pek çok tehlikeden korunduğu anlaşılmaktadır.32 Özetle 
bu tiplerden Behlûl zeki, akıllı, filozof gibi olumlu tip olarak karşımıza çı-
karken, Cuhâ saf ve ahmak gibi olumsuz bir tipi temsil etmektedir.33 
Klâsik edebiyat metinlerinde, Attar ve Mevlânâ gibi mutasavvıf şair ve 
yazarlar Behlül tipine bağlı anlatma, fıkra ve menkıbeleri eserlerine al-
mışlardır.34 
                                                           
26 Fikret Türkmen, “Anadolu Mizahında Bazı İran ve Arap Kökenli Mizah Tipleri”, Türk Dün-
yası İncelemeleri Dergisi, S. I, s. 4, İzmir 1996. 
27 Hüseyin Tural, “Cuhâ”, DiA, VIII, 82. 
28 Mustafa Kılıçlı, Arap Edebiyatında Şuubiye, İşaret Yayınları, s. 162-164, İstanbul 1992. 
29 Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, “Behlûl”, Dergâh Yayınları, I, s. 378, İstanbul 1977. 
30 Süleymân Uludağ, “Behlûl-i Dânâ”, DİA, V, Türkiye Diyânet Vakfı Yayınları, s. 352-353, 
İstanbul 2007. 
31 Saim Sakaoğlu, Türk Fıkraları ve Nasreddin Hoca, s. 77-86, Konya 1992. Ayrıca bkz. Er-
man Artun, Anonim Halk Edebiyatı Nesri, s. 156-159. 
32 Fikret Türkmen, “a.g.m.”, s. 6. 
33 Selami Şimşek, “a.g.m.”, s. 531. 
34 Hasan Çiftçi, Klasik Fars Edebiyatında Hiciv ve Sosyal Eleştiri, Kültür Bakanlığı Yayınla-
rı, Öncü Basımevi, s. 256, Ankara 2002. 
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1.3. Mevlânâ’nın Mesnevîsi’nde Fıkra Türü 

Mutasavvıf ve âlim bir şahsiyet olan Mevlânâ Mesnevîsi’nde fıkralara 
yer verir. Mevlânâ’nın eserinde fıkralardan yaralanmasının sebepleri ara-
sında aldığı eğitim ve yaşadığı çevrenin önemli etkileri olmuştur. Mevlâ-
nâ ilk eğitimini kendisi de bir âlim olan babasından almış ve bu eğitim 
sürecinden itibaren muhakeme kabiliyeti gelişmeye başlamıştır. Hoca 
Şerafeddin Semerkandî, Mevlânâ’nın, küçük yaşlarda danişmentlerle 
nükte yaptığını, ancak onların kendinden büyük olmasından dolayı asla 
onların fikirlerini kabul etmediğini söylemeyerek kendini yenilmiş göster-
diğini nakleder.35 

Mevlânâ’nın Mesnevî’deki mizahî üslubunda Hakîm Senâî ve Feridüd-
dîn Attâr’ın görüşlerinin etkileri görülür. Çelebi Hüsameddin’in Mevlâ-
nâ’yı, Senâî’nin İlâhinâme’si ile Attâr’ın Musibetnâme36 ve Mantık’t-tayr37 
adlı eserleri tarzında bir eser yazmaya teşvik ettiği nakledilmektedir. Bil-
giler arasında yer almaktadır.38 Mevlânâ Dîvan’ındaki bir gazelde bu et-
kiyi şöyle dile getirir: “Attâr ruhtu, Senâî onun iki gözü, bize gelince biz, 
Senâî ve Attâr’ın ardından geldik.” ve Menâkıbul-Arifin’de “Attâr’ın sözle-
rini ciddiyetle okuyan, Senâî’nin sırlarını ve sözlerini itikatla okuyan bizim 
sözlerimizi anlar.”39 Ancak Senâî ve Attâr’ın bu etkisi Mevlânâ’nın üslubu 
içerisinde erimiş ve kendine has bir orijinalite ile sanatında yeniden şe-
killenmiştir.40 

Mesnevî’deki fıkralarda başlıca Behlül, Cuha ve Delkak karakterlerin-
den yararlanılmıştır.41 “Cuhâ’nın çarşaf giyip kadınlar arasına karışarak 
vaaz dinlemesi ve birinin onu tanıyıp erkektir diye nara atması”42, “Kadı’-
nın Cuha’nın eşine kapılması”43, “Behlül’ün dervişe soru sorması”44, “Del-
kak’ın Seyyid-i Ecel ile konuşması”45 bu tiplerle ile ilgili örneklerden bazı-
                                                           
35 Hoca Şerafeddin Semerkandî’den naklen Selami Şimşek, “a.g.m.”, s. 531-532. 
36 Musibetnâme, 5740 beyitlik bir mesnevi olup Cevâbnâme adıyla da bilinir. Attâr’ın tasavvufî 
görüşlerini ve fikrî dünyasını en düzenli şekilde aksettiren mesnevîsidir. Bu mesnevî N. Visal 
tarafından yayımlanmıştır. (Tahran 1338/1959)’den naklen Selami Şimşek, “a.g.m.”, s. 530. 
37 Mantıku’t-tayr, Makâmât-ı tuyûr veya Tuyûrnâme adlarıyla da anılan ve 1187’de kaleme 
alınan bu eser, temsilî bir şekilde vahdet-i vücûd düşüncesini anlatan bir mesnevîdir. Bir-
çok tercümesi yapılan eser, Abdülbâki Gölpınarlı tarafından günümüz Türkçesine de çevril-
miştir. (I-II, İstanbul 1962-1963)’den naklen Selami Şimşek, “a.g.m.”, s. 530. 
38 Selami Şimşek, “a.g.m.”, s. 530. 
39 Selami Şimşek, “a.g.m.”, s. 530. 
40 Selami Şimşek, “a.g.m.”, s. 531. Ayrıca bakınız. Schimmel, İslâm’ın Mistik Boyutları, trc. 
Senail Özkan, Kabalcı Yayınevi, s. 300-301, İstanbul 1999. 
41 Delkak Mahmud’u Gaznevi’nin nedimlerindendir. Nasreddin Hoca gibi gayet gülünç fık-
raları vardır. Ubeyd-i Zâkâni’nin Dilküşa’sında adı Talhak olarak geçer. Ayrıca bkz. Mevlâ-
nâ, age. , II, 323. 
42 Mevlânâ, a.g.e., V. 279. 
43 Mevlânâ, a.g.e., VI, 354-362. 
44 Mevlânâ, a.g.e., III, 153-156. 
45 Mevlânâ, a.g.e., II, 179. 
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larıdır. Behlûl ve Cuhâ tipi46 başta Mevlânâ (v. 1273)’nın Mesnevî’si ol-
mak üzere Sadî (v. 1292)’nin Bostân ve Gülistân’ı, Hakîm Senâî (v. 
1131)’nin İlâhinâme’si, Feridüddin Attâr (v. 1234)’ın İlâhinâme ve Tezki-
retü’l-Evliyâ’sı, Lamiî Çelebi (v. 1532)’nin Letâif’inde yer alan önemli mi-
zahî karakterlerdir.47 

Mevlânâ, halk arasında yaygın olarak bilinen bu tipler vasıtasıyla in-
sanları kırmadan dersler vermekte ve bu yolla anlatmak istediği düşün-
celeri desteklemektedir. Genellikle zamana ve mekâna bağlı kalmadan 
anlatılan fıkralar, toplantılarda konuşmalara canlılık katmak ya da ileri 
sürülen düşünceleri desteklemek için kullanılır.48 Mevlânâ, böylelikle 
sözlü geleneğin gücünü gülünç şeyleri anlatarak halkı eğlendirmek için 
değil öğretmek istediklerini halkı neşelendirerek anlatmak istediği için 
fıkraları kullanır. Mevlânâ, eserinde fıkraları anlatırken bu konudaki dü-
şüncelerini de dile getirir: 

“Yemek yemek ve nükte söylemek, kâmile helâldir; madem ki sen kâ-

mil değilsin yeme ve sükût et! Çünkü söz söylemek için önce dinle-

mek gerektir. Söze, kulak verme yolundan gir. Dinleme ihtiyacı ol-

maksızın anlaşılan söz, ancak tamahsız ve ihtiyaçsız olan Allah’ın 

sözüdür. Hiç buğday ektin de arpa verdiğini gördün mü?”49 

Mevlânâ’nın anlatmak istediği düşünceleri açıkça ortaya koymak için 
kullandığı fıkralardaki mizahî unsurlar basit görünen ancak oldukça dü-
şündürücüdür. Çünkü mizahî üslup bilgi gerektirir. Bu durum Mevlânâ 
tarafından şöyle dile getirilir: 

“Mutlaka ben bunu açar, anlatırdım, fakat bir fikir bile sürçmesin 

(bundan) korkarım. Nükteler keskin bir çelik kılıç gibidir. Eğer kalka-

nın yoksa gerisin geriye kaç! Kalkansız bu elmasın karşısına gelme. 

Çünkü kılıca, kesmekten utanç gelmez. Ben bu sebepten kılıcı kına 

koydum; ters okuyan birisi, aykırı mana vermesin.”50 

Mevlânâ, eserinde halk edebiyatının sözlü geleneği vasıtasıyla halkı 
eğitir ve der ki: 

“Gülmeler, ağlamalarda gizlidir. Ey sâf ve temiz kişi, defineyi yıkık yer-
lerde ara. Zevk gamlardadır. Onların izini kaybetmişler, âb-ı hayatı karan-
lıklara çekip götürmüşlerdir.”51 

Bu anlatım tarzı çağın getirdiği bir gereklilik olarak da düşünülebilir. 
Çünkü Mevlânâ’nın yaşadığı dönemde Anadolu’da Moğol saldırılarının 
                                                           
46 Bu konuda geniş bilgi için ayrıca bkz. Hüseyin Tural, “Cuhâ”, DİA, VIII, 82. 
47 Selami Şimşek, “a.g.m., s. 529. 
48 Şükrü Elçin, a.g.e., s. 567. 
49 Mevlânâ, a.g.e., I, 130-132. 
50 Mevlânâ, a.g.e., I, 55. 
51 Mevlânâ, a.g.e., VI, 127. 
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etkisiyle kargaşa ve huzursuzluk ortamı hâkimdi. Bu dönemde eserleri 
ile halkın manevî rehberi olan Mevlânâ, toplumda gördüğü aksaklıkları 
hicvederken halkın istek ve arzularını da dile getirmiştir.52 Bu yolla top-
lumdaki eksikleri dile getirerek insanları eğitmiş ve böylelikle toplumsal 
bir misyonun temsilciliğini yapmıştır. 

Mevlânâ çevresindeki iktisâdî bunalım ve sosyal huzursuzlukları te-
fekkürünün potasında eriterek topluma birlik ve beraberlik ruhunu aşı-
lamıştır. O, kişileri kendi muhasebesini yaparak kendi içlerinde hesap-
laşmaya, anlaşmaya ve kavuşmaya davet etmektedir. Bu sebeple Mevlâ-
na, insanı değil hataları tenkit etmiştir. O, insanları hatalarından sıyrıl-
maya davet etmiştir.53 

Türk kültür ve medeniyetini derinden etkileyen Mesnevî’deki bu fıkra-
lar dili, anlatım özellikleri ve içeriğiyle âdeta bir öğreti olmuş, insanları 
güldürürken düşündürmeye sevk etmiştir. Şefik Can, Mesnevî’deki fıkra-
ların özelliklerini hakkında şu tespitlerde bulunur: 

“Mevlânâ’nın Mesnevîsi’ndeki nükteli ifadeler, geniş ve ince manalar, 
okuyanları ruhanî bir zevk ve neşeye götürdüğü gibi konuların çok veciz 
ve çok güzel anlatılması sebebiyledir.”54 

1.3.1. Mesnevî’de Geçen Fıkralar: 

1. Hasta ev sahibi gece yarısı bir tıkırtı duydu. Dama çıkıp aşağıya 
eğildi. Hırsızlığa alışmış herifin biri bir gece bir duvarın dibini delmektey-
di. Ev sahibi hırsızı görünce: “Baba, ne yapıyorsun? Hayırdır, inşallah… 
Gece yarısı bu duvar dibinde ne yapıyorsun, kimsin sen?” dedi. Hırsız:  
“Davulcuyum azizim” diye cevap verdi. Adam: “Peki, burada ne yapıyor-
sun?” deyince hırsız “Davul çalıyorum.” dedi. Ev sahibi: “Be adam, davul 
sesi hani?” diye sorunca hırsız: “Dur hele, sesini yarın duyarsın, eyvahlar 
olsun! dediğin zaman kulağına dank eder!”55 

Bu fıkranın benzerine Nasreddin Hoca fıkralarında da rastlanılmakta-
dır. Sözlü edebiyat ürünlerinden olan fıkralar mahallîleşme özelliğiyle 
her bölgede farklı özelliklere bürünerek yeniden üretilirler. Bu fıkrada 
hırsız, davul çalarken Nasreddin Hoca’nın fıkrasında davul, rebab olur. 

Hoca bir gece mollası İmad ile evine giderken birkaç hırsızın bir kilidi 
törpülemekte olduğunu görür. İmad: “Hoca, bunlar ne yapıyorlar?” der. 
Hoca: “Rebap çalıyorlar.” deyince İmad: “Sesi çıkmıyor.” diye cevap verir. 
Bunun üzerine Hoca: “Onun sesi yarın çıkar.” diye cevap verir.56 

Bu fıkranın benzer özelliklerde anlatıldığı diğer bir fıkra da Karadeniz 
Bölgesi’nde anlatılmaktadır. Mesnevî’deki fıkradaki davul mahallileşme 
                                                           
52 Hasan Çiftçi, Klasik Fars Edebiyatında Hiciv ve Sosyal Eleştiri, s. 255. 
53 Abdurrahman Güzel, a.g.e., s. 287. 
54 Şefik Can, Mevlânâ Hayatı-Şahsiyeti-Fikirleri, Ötüken Neşriyat, s. 377, İstanbul 2003. 
55 Mevlânâ, a.g.e., III, 227-228. 
56 Saim Sakaoğlu, Masal Araştırmaları, Akçağ Yayınları, s. 188, İstanbul 1999. 
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özelliği ile burada yerini kemençeye bırakır. Karadeniz Bölgesi’nde ke-
mençe çalan hırsızın fıkrası ise şöyledir: 

Dursun, evine giderken, birinin bir evin pencere demirini eğe ile kes-
mekte olduğunu görünce, ona ne yaptığını sorar. Hırsız kemençe çaldığı-
nı söyler. Dursun’un niçin sesinin çıkmadığını sorması üzerine de onun 
sesinin yarın çıkacağını söyler.57 

2. Birisi bir beyden at istedi. Bey, yürü o güzel atı al dedi. Adam, ben 
onu istemem deyince neden diye sordu. Adam: Pek huylu geri geri gidiyor. 
Boyuna gerisin geri gitmede. Bey dedi ki: Sen de kuyruğunu eve çevir!58 

Fıkralarda, insan ve yaşama dair her konunun işlenmektedir. Bu fık-
rada ise ters huylu at ile kastedilen toplumdaki ters huylu insanlar ol-
duğu ve bu mizaca sahip insanların eziyetlerine katlanmanın sadece ol-
gun bir kişiliğe sahip insanların başarabileceği bir durum olduğu anlatıl-
maktadır. Mevlânâ, çeşitli sembollerle oluşturduğu fıkraların sonunda da-
ha vermek istediği mesajı daha anlaşılır kılmak için özet bilgiler de verir: 

Senin nefis atının kuyruğu da şehvettir. Bu sebepten, o kendisine ta-
pan, geri geri gider. Şehvet, sana aslından kuyruk olduysa o şehveti çek 
çevir, ahrete şehvetlen.59 

3. Bir kimse, kuyumcuya giderek altın tartmak için terazisini istedi. Ku-
yumcu adamla alay ederek teraziyi vermedi. Adam ısrar edince kuyumcu: 

“Sağır değilim, sözünü duydum, söylediğim sözleri de manasız san-

ma. Sözünü duydum ama sen kuvveti, kudreti kalmamış bir ihtiyar-

sın, hiç şüphem yok, zayıflıktan elin titreyecek. Tartacağın altın da 

külçe değil, tozu var, kırık dökük bir şey. Elin titreyecek, yere döke-

ceksin sonra bana bir süpürge ver de toza, toprağa dökülen altını sü-

püreyim diyeceksin. Altını süpürüp bir yere toplayınca da güzelim, 

kalbur isterim diye tutturacaksın. Ben, işin sonunu önceden gördüm, 

iyisi mi hadi sen başka bir yere git!”60 

Bu fıkrada ise hayatın içinden bir kişi olan kuyumcu ile bir kişi ara-
sında geçen konuşmadan hareketle bir işin sonunu önceden düşünüp 
ona göre hareket eden insanlar hiçbir zaman zor durumda kalmayacağı 
fikri vurgulanmaktadır. 

4. Bir bakkalın yeşil, güzel sesli bir dudusu vardı. Bu dudu dükkân 
bekçiliği yapar; bütün alış-veriş edenlere hoş nükteler söyler, lâtifeler 
eder, insanlara hitap ederken insan gibi konuşurdu. Efendisi, bir gün 
evine gittiğinde dudu, dükkânı gözetliyordu. Ansızın fare tutmak için bir 
kedi, dükkâna sıçradı. Duducağız can korkusundan kaçarken dükkân-
                                                           
57 Ömer L. Hocaoğlu, Anahtari Bendedur, s. 174, Ankara 1981. Ayrıca bkz. Sakaoğlu, a.g.e., 
s. 188. 
58 Mevlânâ, a.g.e., VI, 92. 
59 Mevlânâ, a.g.e., VI, 92. 
60 Mevlânâ, a.g.e., III, 132-133. 
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daki gül yağı şişesini de döktü. Sahibi, dükkâna gelince bir de baktı ki 
dükkân yağ içinde. Dudunun başına bir vurdu; dudunun dili tutuldu, 
başı kel oldu. Dudu, birkaç günceğiz sesini kesti, söylemedi. Bakkal 
üzüntüden âh etmeye başladı ve duduya vurduğuna pişman oldu. Bak-
kal dudusu, yine konuşsun diye yoksullara sadakalar vermekteydi. Üç 
gün, üç gece sonra şaşkın ve meyus, ümitsiz bir hâlde dükkânda oturur-
ken ansızın tas ve leğen dibi gibi tüysüz kafası ile bir Cevlaki geçiyordu. 
Dudu, hemencecik dile gelip akıllılar gibi dervişe bağırdı: “Ey kel, neden 
kellere karıştın; yoksa sen de şişeden gül yağı mı döktün?” Onun bu kı-
yasından halk gülmeye başladı. Çünkü dudu, hırka sahibini kendisi gibi 
sanmıştı.61 

Fıkrada dudunun hoş latifeler söyleyerek insanları eğlendirmesi ile 
insanların gülme ve eğlenme ihtiyacına dikkat çekilmektedir çünkü gün 
içerisinde yaşanılan üzüntü ve sıkıntıların olumsuz etkilerini atmak için 
gülmeye ihtiyaç duyulur. Mevlânâ, bu fıkrada düşünmeden yapılan işle-
rin kişiye zarar vereceğini vurgular ve dudunun kendi kabahatini suçsuz 
bir insanın davranışı ile ölçmesini şu sözlerle eleştirir: 

Temiz kişilerin işini kendinden kıyas tutma. Her iki çeşit arı, bir yer-
den yedi. Fakat bundan birisinden zehir hâsıl oldu, ondan bal.62 

5. Bir sofi yoldan gelip bir tekkeye misafir oldu. Eşeğini götürüp ahıra 
çekti. Eliyle sucağızını, yemceğizini verdi. Sofiler yok, yoksul kişilerdi. 
Yoksulluk, az kala helâk edici bir küfür olacaktı. O sofiler, acizlikten 
umumiyetle birleşip merkebi satmaya karar verdiler. Hemencecik o eşek-
ceğizi sattılar, yiyecek alıp mumlar yaktılar. Tekkeye, bu gece yemek ve 
sema var diye bir velveledir düştü. Sofiler: “Bu sabır niceye dek, bu üç 
günlük oruç ne vakte kadar, bu zembil taşıyıp dilenme ne zamana sürüp 
gidecek? Biz de halktanız, bizim de canımız var. Bu gece devlete erdik, ko-
nuk geldi.” dediler. Misafir, kendisine olan iltifatları, muhabbeti görünce: 
“Bu gece eğlenmeyeyim de ne vakit eğleneyim?” diyerek neşelendi. Ye-
mek yediler, semaya başladılar. Tekke tavanına kadar toza, dumana bo-
ğuldu. Sema esnasında çalgıcı usulüne uygun olarak, “Eşek gitti, eşek 
gitti.” demeye koyuldu ve oradaki herkes usule uydular. Bu şevkle seher 
vaktine kadar ayak vurup el çırparak, “Ey oğul, eşek gitti, eşek gitti.” di-
yorlardı. O misafir sofi de onları taklit ederek “Eşek gitti.” diye bağırmaya 
başladı. Sema bitti. Sabah olunca hepsi vedalaşıp gitti ve tekke boşaldı. 
Sofi de eşyasını toplayarak eşeğini yükleyip yola çıkmaya niyetlendi. 
Eşeği getirmek için ahıra gitti, fakat onu bulamadı. Hizmetçi gelince sofi: 
“Eşek nerede?” dedi. Hizmetçi: “Sakalını yokla!” diye ters cevap verdi, 
kavga başladı. Sofi: “Ben eşeği sana vermiştim. Sana emanet ettiğim eşe-
ğimi getir” deyince, hizmetçi cevap verdi: “Sofilerin hepsi hücum etti, ben 
                                                           
61 Mevlânâ, a.g.e., I, 20-21. 
62 Mevlânâ, a.g.e., I, 22-23. 

87



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 12 

mağlup oldum, yarı canlı hâle düştüm.” Sofi: “Niçin gelip bana haber ver-
medin?” deyince hizmetçi: “Vallahi kaç kere geldim, sana bu işleri anlat-
mak istedim. Fakat sen de Oğul eşek gitti.” deyip duruyordun. Hatta bu 
nağmeyi hepsinden daha zevkli söylemekteydin. Ben de: “O da biliyor, bu 
işe razı, arif bir adam!” deyip geri döndüm. Sofi: “Onların hepsi hoş söz 
söylüyorlardı. Ben onların sözünden zevk aldım. Onları taklit ettim, bu 
taklit beni ele verdi, o taklide iki yüz kere lanet olsun!”63 

Bu fıkrada insanların bir şeyi körü körüne taklit etmeleri eleştiril-
mektedir. Mevlânâ, “Zarurette murdar da mubahtır.” sözüyle halk tabirle-
rine yer vererek anlatımı zenginleştirmiştir. 

6. Adamın biri, dört kişiye bir dirhem verdi. Adamların biri dirheme 
“Ben bu parayı engûr’a vereceğim.” dedi. Öbürü Arap’tı “Lâ” dedi, “Ben 
ineb isterim; engûr istemem.” Üçüncü Türk’tü, “Bu para benim” dedi. 
“Ben ineb istemem, üzüm isterim.” Dördüncü de Rum’du, dedi ki: “Bırak 
bu lafları. Biz istafil isteriz.” derken kavgaya başladılar. Çünkü adların 
manasından gafildiler. Bilmeden birbirlerini yumruklamaya başladılar. 
Hâlbuki hepsi de aynı şeyi istiyorlardı. İşte böyle akıllı bir kâmil onların 
durumlarını gördü. Onlara; “Ben de bu dirhemle hepinizin istediğini yeri-
ne getiririm. Gönlünüzü gıllügışsiz (kin ve nefretsiz) bana teslim edin. Bu 
bir dirhemimiz, sizin istediğiniz şeylerin hepsini alır” dedi ve onları üzüm 
satılan yere götürerek sordu: “Hepiniz bundan mı istiyorsunuz?”, “Evet” 
dediler. Kâmil kişi, bir dirhemle üzüm alıp onlara verdi. Dördünün de is-
teği yerine gelmiş oldu.64 

Fıkrada farklı dilleri konuşan dört kişinin arasında geçen olaydan ha-
reketle dilin önemini vurgulanır çünkü dil insanlar arasında anlaşmayı 
sağlayan temel ölçüttür. 

7. Şehirlinin biri bir gün akrabasının köyüne gider ancak köylü onu 
tanımazlıktan gelir ve köylü gündüzleri yüz tutmasınlar diye onlardan 
yüzünü gizlemeye koyulur. Konuklar köylünün evini sorup bulurlar an-
cak köylünün evindekiler kapıyı kapatırlar. Bu durum üzerine şehirli 
köylüye, yaptığı iyilikleri hatırlattırsa da köylü yine onu tanılamazlıktan 
gelir. Şehirli günlerce yalvarıp kalacak bir yer ister köylü ise sonunda 
bağcının bucağını gösterir ve şehirliye bağı kurtlardan koruma karşılığı 
olarak burada kalmasını söyler. Şehirli çoluk çocuğuyla o mağaranın 
bucağına gider ve bütün gece elinde yayla okla gezip dolaşarak her taraf-
ta kurt araştırır. Hâlbuki asıl kurt, kıvılcım gibi ona sıçramış, musallat 
olmuştur da o bundan habersiz hâlâ kurt aramaktadır. Sivrisineklerle 
pireler, kurt gibi o viranede onların başına üşüşmüş, onları yaralayıp 
dursalar da şehirlinin inatçı kurdun saldırması korkusuyla sivrisinekleri 
kovmaya bile mecali kalmaz. Şehirli, kurt gelir de sürüye bir ziyan verir 
                                                           
63 Mevlânâ, a.g.e., II, 40-43. 
64 Mevlânâ, a.g.e., I, 283. 

88



YASEMİN BAKİ - NESLİHAN KARAKUŞ / MEVLÂNÂ’NIN MESNEVÎ’SİNDE YER ALAN FIKRALAR 13 

korkusuyla yüreği ağzına gelmiş bir hâlde beklerken, ansızın bir tepeden 
saldırıp gelmekte olan bir kurt karartısı görünce; yayını kurup bir ok 
atar ve hayvanı vurarak tepeden aşağı düşürür. Hayvan düşerken bir 
yellenir ve bu durumu gören köylü, duyup eyvah der ve ellerini dizlerine 
vurur: “Be hey mürüvvetsiz, eşeğimin sıpasını vurdun.” der. Şehirli: “ Yok 
canım, dev gibi kurt. Karartısına baksana, kurdun ta kendisi, şeklinden 
de kurt olduğu anlaşılıp duruyor” derse de, köylü: “Hayır. Yellendi ya. Ta-
nıdım ben. Onun yellenmesini suyu şaraptan nasıl ayırt edersem öyle 
ayırt eder, anlarım. Çayırlıkta benim sıpamı vurdun, öldürdün. Dilerim, 
neşe yüzü görmeyesin.” der. Şehirli: “İyi, bak… Vakit gece. İnsan, gecele-
yin iyi göremez. Gece ekseriye adamı yanıltır, başka şeyler gösterir. Her-
kes geceleyin gördüğünü fark edemez. Hele bu gece hem karanlık, hem 
bulut var, hem şiddetli yağmur yağmada. Bu üç karanlık, adamı pek ya-
nıltır.” der ama köylü: “Hayır. Bu bana gün gibi aşikâr. Tanırım ben, bu 
yellenme, benim eşeğimin sıpasının yellenmesi. Yolcu, azığı nasıl tanırsa 
ben de yüz yel arasında bile o yeli tanırım.” deyince, şehirli dayanamadı, 
sıçrayıp köylünün yakasına yapıştı: “A hilebaz sersem, a bunak mende-
bur, sen hem afyon yutmuş, hem esrar içmişsin. Bu üç karanlık içinde eşe-
ğin yellenmesini tanıyorsun da beni nasıl tanımıyorsun be hey avare!”65 

Düşünce sistemiyle insanları birliğe, dostluğa ve kardeşliğe çağıran 
Mevlânâ, bu fıkra ile toplumsal dayanışmayı bozan insanları ve bunların 
davranışlarındaki yanlışlıkları esprili bir şekilde dile getirmiştir. Fıkrada; 
menfaatçi, iyilikbilmez ve sözden anlamayan bir tipi temsil eden köylüye 
şehirlinin hâl diliyle verdiği ders anlatılmaktadır. Mevlanâ,  fıkranın so-
nunda vermek istediği mesajı ise şu ifadelerle özetler: 

Eşek sıpasının yellenmesi seni böyle rüsvay etti. Ben yokum diye 
kendini nefyedişini reddederek varlığını ispat etti. Aşağalık bir adam ter-
zilik davasına kalkışsa padişah onun önüne atlas kumaş atar. Bunda 
geniş bir kaftan yap der. Bu sınamayla yersiz davaya kalkışanın başında 
iki boynuz peyda olur, öküzlüğü anlaşılıverir.66 

8. Aşağılık bir adam, bir kuyruk parçası bulur. Her sabah bıyıklarını 
onunla yağlar, varlık sahiplerinin yanına varıp: “Evde yağlı yemek ye-
dim.” der. Sözünün doğruluğunu ispat için de, bıyıklarıma bakın gibiler-
den eliyle bıyıklarını sıvazlar. Bu adam kerem lafını edip duruyor ama 
merhamet dalını dibinden koparıyordu. Çünkü midesini aç bırakıp bıyık-
ları ile meşgul oluyor. Adamın midesi nihayet, bıyıklarının düşmanı oldu 
ve gizlice dua etmek üzere el kaldırdı: “Allah yalancıların düzenini kurut-
sun! Yarabbi, sen bu aşağılık herifi rüsvay et de kerem sahipleri bize mer-
hamete gelsinler” diyordu. Adamın midesinin duası kabul oldu ve ihtiyaç 
hissi dışarıya kadar çıkıp, görünür bir hâle geldi. Midenin kendini Al-
                                                           
65 Mevlânâ, a.g.e., III, 40-53. 
66 Mevlânâ, a.g.e., III, 54-55. 
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lah’a ısmarlayınca ansızın bir kedi gelip herifin bıyıklarını yağladığı, çok 
kıymet verdiği, gösterişine hayran olduğu kuyruk parçasını kaptı ve gö-
türdü. Ev halkı kedinin peşine düştüler fakat kedi koşup kaçtı. Babanın 
azarına uğrayacağım diye çocuğunun beti benzi kaçtı. O küçük çocuk 
babasının bulunduğu meclise alelacele geldi ve o atıp tutan herifin şere-
fini bir paralık etti: “Baba, hani her sabah dudaklarını bıyıklarını yağladı-
ğın o kuyruk parçası yok muydu? Kedi geldi, onu kapıverdi. Ardına düş-
tük, bir hayli koştuk ama faydasız. Yakalayamadık ki!” Oradakiler şaşı-
rıp gülüştüler, bu hâle acıdılar. Onu davet edip doyurdular, yeryüzüne 
benzeyen varlığına merhamet tohumu ektiler. O da ululardan doğruluk 
zevkini görünce ululuğu bırakıp doğruluğa kul oldu.67 

Mevlâna bu fıkrada sahip olmadığı şeyleri varmış gibi gösteren, göste-
riş meraklısı insanları eleştirmektedir. Ayrıca Mevlânâ, adamın karnını 
konuşturarak muhatabın dikkatini çekmeye çalışarak yalan söylemenin 
insan ve toplum hayatındaki olumsuz etkilerini dile getirmiştir. 

9. Bir adamın pek hilebaz, pek kötü huylu ve yol kesici bir karısı var-
dı. Adam, eve ne getirirse harcar, telef ederdi. Adam da sesini çıkarmaz-
dı. Bir gün adam, konuğunu ağırlamak için yüzlerce sıkıntıyla biraz et 
aldı, eve getirdi. Kadın onu kebap edip şarapla sildi, süpürdü. Adam ge-
lince de düzensiz sözlerle hileye başladı. Adam dedi ki: “Konuk geldi, et 
nerde? Konuğa yemek çıkarmak lâzımdır.” deyince kadın eti şu kedi yedi, 
hadi git et al yine dedi. Adam: “Aybek dedi, teraziyi getir, şu kediyi bir 
tartayım.” dedi. Terazi geldi, kediyi tarttı, yarım batman geldi. Bunun 
üzerine a hilebaz kadın dedi. Et yarım batmandı, yarım okka kadar da 
fazlalığı olacak. Kedi de tam yarım batman geldi. Eğer bu, kediyse söyle, 
et nerede? Yok, bu etse hadi var, bucak bucak kediyi ara.68 

Bu fıkrada işin sonunu düşünmeden yapılan her hareketin insana 
zarar getireceği ve yalan söylemenin zararları üzerinde durulmaktadır. 
Mevlânâ’nın da dediği gibi: “Arif olan anlar, anlatır. Kâmil olan görür, gös-
terir. Kimine bir iz bir işaret yerişir. Kimine bin alâmet kafa şişirir.”69 Mes-
nevî’deki bu fıkranın bir benzeri Türk halkının mizah ustası Nasreddin 
Hoca fıkralarında iki değişik şekilde yer almaktadır. 

Kediden Saklanan Balta 

Hoca eve sık sık ciğer getirir ama kısmet olup da bir defacık tadamaz 
ancak derdini de kimseye anlatamaz. Hoca bir gün karısına ciğeri yine 
kimin yediğini ısrarla sorunca köşeye sıkışan kadın şöyle cevap verir: 
“Ciğeri kim yer? Kedi.” Bu durumu açıklığa kavuşturmak isteyen Hoca 
bir gün kalkar, baltayı alır; götürüp dolaba koyar ve dolabın kapağını ki-
litler. Karısı şaşar kalır: “Ayol, ne yapıyorsun baltayı?” der. Hoca: “Kedi 
                                                           
67 Mevlânâ, a.g.e., III, 58-61. 
68 Mevlânâ, a.g.e., V, 278-280. 
69 Şimşek, “a.g.m.”, s. 544. 
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görmesin. Ne olur, ne olmaz.” der. Karısı şaşkın bir hâlde: “Aman Hoca, 
tuhafsın! Kedi onu ne yapsın ?” Hoca hiç bir lafın altında kalmaz. Ne ya-
par yapar, ekler ekleştirir; taşı da gediğine yerleştirir: “İlahi karıcığım, 
sendeki de akıl mı? Hâlâ gözün yılmamış bu kediden. Üç akçalık ciğere ta-
mah eden kırk akçalık baltayı bırakır mı?”70 

Ciğeri Kim Yedi? 

Nasreddin Hoca bir gün eve ciğer alır, komşularını da ciğer yemeye 
çağırır. Tam kapıdan girecekken, komşusu: “Yandım Allah, yardım eden 
Müslüman yok mu?” diye bağırıyor. Hoca ciğeri kapıdan içeri bırakır ve 
komşunun yardımına koşar. Bu arada hanımı da, Hoca ciğer getirmiş, 
komşuları evde görünce girmemiş anlaşılan, ben de ciğeri pişirip komşu-
lara ikram edeyim diye düşünür. Aradan biraz zaman geçince Hoca, ar-
dında cemaat ile gelir. Hoca: “Hanım ciğeri pişir de misafirlere ikram ede-
lim.” deyince kadıncağız ne diyeceğini şaşırırınca şu cevabı verir: “Ciğeri 
kedi yedi hocam.” Bunun üzerine Hoca bir kediye bir de hanıma bakar 
ve hanımının söylediği pek inandırıcı gelmeyince Hoca, kediyi teraziye 
koyar. Hanım, ben bütün dana ciğeri getirmiştim. Bu tarttığım kediyse 
ciğer nerede, bu ciğerse kedi nerede?71 

Nasreddin Hoca; Türk mizahının bir dehası olmanın yanında aynı za-
manda bir mutasavvıftır. Mesnevî’de, Nasreddin Hoca fıkralarına benzer 
fıkraların yer alması her iki şahsiyetin de toplumda ahlâk ve faziletin 
yerleşmesi için mizah metodunu kullanması sebebiyledir. Ancak Nasred-
din Hoca hakkında bilgilerin sınırlı olması sebebiyle Mevlânâ’nın, Nas-
reddin Hoca’yı bizzat görüp görmediği ve fıkraları arasındaki benzerlikle-
rin sebepleri daha detaylı çalışmalar neticesinde ortaya çıkacaktır. Mev-
levî şairi Burhaneddin, eserine “Letaif-i Hoca Nasreddin Rahmetu’llahi 
aleyh” diye başlayıp “Şârihü’l-Kitab Hoca Kitab Hoca-yı Nasreddin es-
Seyyîd Burhaneddin ibni Mevlânâ” diye de bitirmektedir. 120 fıkradan 
oluşan bu eser Feyzi Halıcı tarafından tanıtılmış ve Fikret Türkmen tara-
fından da diğer nüshalar karşılaştırılarak neşredilmiştir. Bu eserde neşre-
dilen fıkralarda Nasreddin Hoca’nın gerçek kimliği ortaya konulmuştur.72 

10. Bir gün bir adam hastalandı ve hekime gitti. Hekim, hastanın 
nabzını tutunca hastanın hâlini anladı. Hekim iyileşme ümidi olmayan 
hastaya gönlüne ne gelirse yapmasını söyledi. Hasta âlâ dedi, haydi sen 
git, hayra karşı. Ben ırmak kıyısına seyre gidiyorum dedi. Kendisine sıh-
hatten bir kapı açılsın, iyileşsin diye gönlünün dilediğince ırmak kıyısın-
                                                           
70 Orhan Veli Kanık, Nasrettin Hoca Hikâyeleri, İstanbul 1970. 
71 Nasreddin Hoca, Nasreddin Hoca Fıkralarından Seçmeler, ed. Kerim Çetinoğlu, Kum Saati 
Yayınları, s. 23, İstanbul 2005. 
72 Feyzi Halıcı, Şair Burhaneddin’in Nasreddin Hoca’nın Fıkralarını Şerheden Eseri, Atatürk 
Kültür Merkezi Yayınları, Ankara 1994. Ayrıca bkz. Feyzi Halıcı, “Mevlevî Şairi Burhaned-
din’in Nasreddin Hoca’nın Fıkralarının Şerhi”, Milletlerarası Türk Folklor Kongresi Bildirileri, 
II, s. 235-240, Ankara 1982. 
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da gezinip duruyordu. Su kenarında bir sofi oturmuş, elini yüzünü yıkı-
yor, temizken bir kat daha temiz oluyordu. Hasta, sofinin kafasını gö-
rünce hülyaya kapıldı, içinden bir sille vurmak isteği coştu. Bulgur aşına 
tapan sofinin kellesine vurmak için elini kaldırdı. Hekim, içinden geçeni 
yapmazsan o, sana dert olur dedi. Allah da: “Kendinizi, elinizle, tehlikeye 
atmayın”73 buyurmuştur. Hele bir sille aşk edeyim. Bu sabır ve perhiz, 
bir tehlikedir. Başkaları gibi çekinme, bir iyice vur bakalım diyordu. Sil-
leyi aşk edince sofinin kellesinden şırak diye bir ses çıktı. Sofi, hey asi 
kaltaban diye bağırdı. Ona iki üç yumruk vurmak, sakalını, bıyığını yol-
mak istedi ama vazgeçti. Sofi dedi ki: “Kafaya yenen bir sille yüzünden 
körcesine baş vermeye gelmez. Teslim hırkasını giyinmişim, bana sille ye-
mek kolay gelir. Zaten çadır harap, direk kırık, yıkılmaya bahane arıyor. 
Bu ölü herif için kılıç altına gitmek, kısasa razı olmak yazıktır doğrusu.” 
dedi. Onu dövemediğinden kadıya götürmeyi kurdu. Sen yine sözüne gel, 
sofi sabırsız. Yediği sillenin cezasını acele istemektedir. Ey zulümler 
eden, nasıl oluyor da gönlün hoş, yaptığını çekmeyeceksin mi sanıyor-
sun da gafil oluyorsun? Sofi kendisine sille vuran adamın yanına gidip 
davacı gibi eteğine yapıştı. Onu çeke çeke kadının yanına götürdü. Bu 
ters eşeği ya eşeğe bindir,  ya halka göstererek ceza ver yahut da döverek 
cezalandır. Artık hangisini münasip görürsen onu yap. Bunun üzerine 
hasta adam da hâlini anlattı. Kadı, zayıf adama acıdı ve “Az çok bir pa-
ran var mı?” diye sordu. Adam: “Yalnız altı kuruşum var.” deyince, kadı: 
“Peki” dedi, “Üç kuruşunu sen harca üç kuruşunu da hiç laf etmeden ver 
sofiye.” Hasta adam kadıyı dinledikten sonra gözü kadının ensesine iliş-
ti. Baktı ki onun kellesi, sofininkinden daha hoş. Nasıl olsa sillenin ceza-
sı ucuz diye düşünerek kadının yanına geldi ve kulağına bir şey söyleye-
cekmiş gibi yapıp ensesine bir hüdayi sille akşettikten sonra şöyle söyle-
di: “Buyurun altı kuruşu bölüşün; ben gidiyorum.”74 

Bu fıkrada insanın başına gelen sıkıntılarda acele davranmanın insa-
nı zarara uğratacağını bunun yerine sabredip hakkımızı kanunî yollar-
dan aramamız gerektiği anlatılmaktadır çünkü düşünmeden acele yapı-
lan davranışlar insanı zor durumda bırakır. Mevlânâ bu düşünceyi “Ken-
dinizi, elinizle, tehlikeye atmayın” ayeti ile destekleyerek sabırlı olmanın 
gerekliliğini şu ifadelerle özetlemektedir: 

Taneyi alamayan ve tuzağı gören kişi, ilk saftan adım atar atmaz du-
rur, ileri gitmez. İşin sonunu gören gözlere ne mutlu, onlar, bedenin bo-
zulup çürüyüşünü görürler.75 Gözü yıldızlara dik, yol ara. Söz, bakışı 
bulandırır, sus, söylenme. İki doğru söz söyledin mi, uydurma söz de 
ona uyar, ulanır gider. Söz, sözü açar derler; hiç duymadın mı bu lâfı? 
                                                           
73 Bakara 2/195. 
74 Mevlânâ, a.g.e., VI, 108-109. 
75 Mevlânâ, a.g.e., VI, 110. 
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Sakın doğru söze de girişeyim deme. Çünkü söz, doğrudan eğriye gidive-
rir.76 

11. Doğan kaza: “Sudan çık da şekerler akan ovaları bir gör” dedi. 
Akıllı kaz dedi ki: “Ey sudan uzakta kalmış doğan, su bizim kalemizdir, 
huzurumuzdur, neşemizdir.” Şeytan da doğan gibidir. Kazlar, koşun, 
kendinize gelin, su kalesinden dışarıya az çıkın. Doğana deyin ki: Haydi 
yürü yürü, dön geri. Ey aşağılık adam, başımızdan el çek. Biz senin da-
vetinden uzağız, bu davet senin olsun. Biz senin şu nefesini içmeyiz bile 
a kâfir! Kale bizim olsun; şekerle, şeker yurdu senin. Bize senin hediye-
nin lüzumu yok, al senin olsun! Can oldu mu gıda eksik gelmez elbet. 
Asker var mı, bayrak elbette bulunur!77 

Toplum hayatına vurgu yapılan bu fıkrada; kötü davranışlı insanlara 
karşı tedbirli olmanın gerekliliği halk tabirleriyle bezenerek anlatılmaktadır. 

12. Bir ârif, papazın birine sordu: “Sen mi daha yaşlısın sakalın mı?” 
Papaz dedi ki: “Ben ondan önce doğdum. Sakalsız nice zamanlarım var.” 
Bu söz üzerine arif: “Sakalın ağarmış, eski hâlini terk etmiş. Öyle olduğu 
hâlde yazıklar olsun, kötü huyun hâlâ dönmemiş! O senden önce doğmuş 
seni geçmiş. Sense tirit sevdası ile böylece kala kalmışsın. Önce doğduğun 
renktesin hâlâ. Ondan bir adım bile ileri atmamışsın.”78 

Fıkrada insandaki yaşlandığı halde hala değişmeyip eski kötü hâlleri-
ni devam ettiren bir kişinin durumu sakal ile somutlaştırılarak anlatıl-
mış ve gün geçtikçe gelişip değişmenin gerekliliği üzerinde durulmuştur. 

13. Fakir bir adam, nice zahmetlerden sonra bir ev yapar, içine girer. 
Adam eve hitap ederek şöyle seslenir: “Ey ev, bak, bu kadar sıkıntıdan 
sonra nihayet bir evim oldu... Zaten yoksul biriyim yıkılacağın zaman ba-
na haber ver de, ona göre tedbir alayım.” Aradan günler, aylar geçer; 
adam eve bakım yapmaz. Kırıkları, çürükleri görmez. Bir gün ev yıkılıve-
rir. Adam hayretler içerisinde şaşırıp kalır şöyle hayıflanır: “Ya hu, ben 
sana demedim mi? Yıkılacağın zaman haber ver diye!” Bunun üzerine ev 
ona şöyle seslenir: 

“Bre gafil adam! Ben sana duvardaki çatlakları ne zaman haber ver-

dimse bir avuç çamurla tıkayıverdin. Direklerimi güve yerken sen sa-

ğır kesildin. Damdaki çatlaklardan düşen damlalar seni bir türlü gaf-

let uykusundan uyandırmadı. Feryatlarımı duymadın. Dermanım ke-

sildi, ben de çöktüm. Şimdi sızlanma sırası sende.”79 

Mevlânâ, bu fıkrada tedbirli davranan insanları överken, işin sonunu 
düşünmeyen insanları da eleştirir. Fıkrada, yaşanılan olumsuz durumla-
                                                           
76 Mevlânâ, a.g.e., VI, 128. 
77 Mevlânâ, a.g.e., III, 34-35. 
78 Mevlânâ, a.g.e., VI, 143. 
79 Mevlânâ, a.g.e., VI, 143. Ayrıca bkz. Selami Şimşek, “a.g.m.”, 541. 
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rın aslında bir uyarı olduğu ancak insanın bu uyarıları görmezden gelip 
sonrasında üzülmesinin hiçbir faydası olmadığı dile getirilmektedir. Bu 
fıkranın benzerine Nasreddin Hoca fıkralarında da rastlamaktayız: 

Nasreddin Hoca’nın bir evi varmış. Hoca bir gün evine demiş ki: “Sen 
artık adamakıllı eskidin; nerdeyse yıkılacaksın. Gel seninle bir anlaşma 
yapalım. Sen bana ne zaman yıkılacağını haber ver de, ben senin altında 
kalmayayım.” Ev de: “Peki” demiş. Aradan epey zaman geçmiş. Bir gün 
ev yıkılmış. Bereket versin ki yıkıldığı zaman, Hoca evin içinde değilmiş. 
Akşam Hoca gelmiş ve bakmış ki ev yıkılmış, ona: “Hani sen bana ne za-
man yıkılacağını haber verecektin?” demiş. Ev de: “Ben sana çok söyle-
dim, ama sen anlamadın. Bir gün duvarım çatladı, bir gün sıvalarım dö-
küldü, bir gün tuğlam düştü. Bunlar hep sana benim yıkılacağımı haber 
veriyordu. Bizim dilimiz böyledir.” demiş.80 

Fıkralarda insanın gülünç yönleri ve yanlışlıkları ele alınırken insan-
lar incitilmez. Çünkü fıkralarda insan değil insanın yanlış davranışı eleş-
tirilir ve kişinin doğruyu bulması sağlanır. Mizahi yöntemle toplumdaki 
sorunlar ustaca ele alındığı fıkralarda, insan ve insana dair her şey fık-
ranın temel konusunu oluşturur. Toplum hayatını yakından tanıyan 
Mevlânâ da bilgi ve hikmetlerle dolu fıkralarıyla insanları güldürürken 
düşündürerek konunun akışına uygun bir üslupla fıkraları Mesnevî’ye 
yerleştirmiştir. 

14. Birisi ağacın tepesine çıkmış, hırsızcasına şiddetle ağacı silkiyor, 
meyvelerini döküyordu. Bağ sahibi gelip: “A alçak utanmıyor musun, bu 
yaptığın ne?” deyince Hırsız şöyle cevap verir: “Tanrı bağından Tanrı kulu, 
Tanrı’nın ihsan ettiği hurmayı yerse, ne kınıyorsun, gani Tanrı’nın ihsanını 
neden kıskanıyorsun?” Bağ sahibi, hizmetçisine ipi getirmesini ve o adama 
cevap vereceğini söyledi. İp gelince bağ sahibi, hırsızı ağaca bir güzelce 
bağladı. Arkasına, ayaklarına vurarak onu adamakıllı dövmeye başladı. 
Hırsız: “Tanrı’dan utan, bu suçsuz günahsız kulu öldürüyorsun.” dedi. Bağ-
cı: “Tanrının kulu, başka bir kulunu Tanrı sopasıyla güzelce dövüyor. Sopa 
da Tanrının, arka da, yan da. Ben, ancak onun kulu ve buyruğunun âleti-
yim.” Hırsız, cebirden tövbe ettim, ihtiyar vardır, vardır, var dedi.81 

Bu fıkrada bağ sahibinin meyvelerini izinsiz aldığı halde yaptığı işi 
haklı gösteren hırsız, “Yavuz hırsız ev sahibini bastırır” misali bağ sahibi-
ni haksız çıkarmaya çalışmıştır. Oysa ki kurnazlıkla insanları kandırma-
ya çalışan kişiler aslında kendilerini kandırmaktadırlar. 

15. Dört Hintli bir mescitte Allah’a ibadet için namaza durmuşlar, rü-
kû ve sücuda koyulmuşlardı. Her biri niyet edip tekbir alarak huzur ve 
huşuyla namaz kılmaktaydı. Bu sırada müezzin içeriye girdi. Hintlilerin 
                                                           
80 İsmail Güleç, “İsmail Emre ve Nasreddin Hoca’nın Fıkralarına Farklı Bir Yaklaşım”, Yedi 
İklim Dergisi, Nasreddin Hoca Özel Sayısı, (Eylül-Ekim 2001), S. 138-139, s. 100-101. 
81 Mevlânâ, a.g.e., V. 252. 
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birisinin ağzından bir söz çıktı: “Müezzin, ezanı okudun mu, yoksa vakit 
var mı?” Öbür Hintli, namaz içinde olduğu hâlde: “Sus yahu, konuştun, 
namazın bozuldu.” dedi. Üçüncü Hintli ikincisine dedi ki: “Onu ne kını-
yorsun baba, kendi derdine bak, kendini kına!” Dördüncü: “Hamd olsun 
ben, üçünüz gibi kuyuya düşmedim.” dedi. Hulasa dördünün de namazı 
bozuldu.82 

Başkalarını ayıbını görüp onların yanlışlıkları ile uğraşan insanların 
durumunun mizahî bir dille anlatıldığı bu fıkranın sonunda Mevlânâ, in-
sanları şu hikmetli sözlerle uyarır: 

Âlemin ayıbını söyleyen daha fazla yol kaybeder. Ne mutlu o kişiye ki 
kendi ayıbını görür. Kim birisinin ayıbını görürse o alınır, o ayıbı kendi-
sinde bulur çünkü insanın yarısı ayıptandır, yarısı gayıptan!83 

16. Kendini beğenmiş bir nahiv âlimi gemiye bindiğinde, yüzünü ge-
miciye dönüp: “Sen hiç nahiv okudun mu?” diye sorunca gemici: “Hayır” 
diye cevap verir. Bu söz üzerine nahiv âlimi: “Yarı ömrün hiçe gitti.” der. 
Gemici bu söze kızıp, gönlü kırılır fakat susup derhâl cevap vermez. Der-
ken rüzgâr gemiyi bir girdaba düşürür. Gemici, nahiv âlimine bağırıp: 
“Yüzmeyi bilir misin, söyle!” Nahivci: “Bilmem bende yüzgeçlik arama.” 
diye cevap verince gemici: 

“Bütün ömrün hiçe gittiğini çünkü gemi bu girdapta batacak. İyi bil 

burada mahiv bilgisi lâzım, nahiv bilgisi değil. Eğer mahiv bilgisini bi-

liyorsan tehlikesizce denize dal! Deniz suyu, ölüyü başında taşır. Fa-

kat denize düşen adam diri olursa nerede kurtulacak? Sen de eğer 

beşeriyet vasıflarından öldünse hakikat sırları denizi, seni başının 

üstüne koyar. Ey âlim, sen halka eşek diyorsun ama şimdi sen, eşek 

gibi buz üstünde kalakaldın. İstersen dünyada zamanın allâmesi ol, 

hele şimdicik dünyanın yokluğunu da gör, zamanın yokluğunu dal!” 

der.84 
Fıkrada ilmin insana faydalı olmak amacıyla kullanılmasını ve ilmin 

asıl görevinin başkalarına üstünlük taslamak değil insanı yücelten de-
ğerlerle donatmak olduğu anlatılmaktadır. Mevlânâ, fıkranın sonunda il-
miyle kibirlenerek insanları aşağı gören âlimin düştüğü durumu gemici-
ye söyletir ve vermek istediği mesajı şöyle özetler: 

Ey âlim, sen halka eşek diyorsun ama şimdi sen, eşek gibi buz üs-
tünde kalakaldın. İstersen dünyada zamanın allâmesi ol, hele şimdicik 
dünyanın yokluğunu da gör, zamanın yokluğuna dal!85 

17. Bir kişi, Kazvinli tellâğın yanına gidip: “Bana bir döğme yap; fakat 
canımı acıtma” dedi. Tellâk: “Söyle yiğidim; ne resmi döveyim?” diye so-
                                                           
82 Mevlânâ, a.g.e., II, 231-232. 
83 Mevlânâ, a.g.e., II, 232. 
84 Mevlânâ, a.g.e., I, 228. 
85 Mevlânâ, a.g.e., I, 228. 
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runca adam kükremiş aslan resmi dövmesini istedi. Tellak: “Vücudunun 
neresine döveyim?” deyince Kazvinli dövmeyi iki omzumun arasına iste-
di. Tellak, iğneyi saplamaya başlayınca yiğidin sırtı acımaya başlayıp: 
“Aman usta, beni öldürdün gitti. Ne yapıyorsun?” diye bağırdı. Usta: “As-
lan yap dedin ya!” dedi. Kazvinli sordu: “Neresinden başladın?” Usta: 
“Kuyruğundan” dedi. Kazvinli dedi ki: “Aman iki gözüm, bırak kuyruğunu. 
Aslanın kuyruğu ile kuyruk sokumum sızladı, nefesim kesildi, boğazım tı-
kandı. Aslan, varsın kuyruksuz olsun. İğne yarasından yüreğime fenalık 
geldi, bayılacağım.” Usta: “Kazvinliyi kayırmadan, merhametsizce aslanın 
bir başka tarafını dövmeye başladı.” Yiğit yine bağırdı: “Burası neresi?” 
Usta: “Kulağı” dedi. Kazvinli, “Bırak, kulaksız olsun. Orasını da yapma.” 
dedi. Usta bu sefer başka bir yerine başlayınca Kazvinli yine feryat etti: 
“Bu üçüncü iğne de neresini dövüyor?” Usta: “Azizim, karnı!” dedi. Kaz-
vinli “Fena acıyor, iğneyi bu kadar çok batırma, bırak, karınsız olsun.” 
deyince Tellâk şaşırdı, hayli müddet parmağı ağzında kaldı. İğneyi yere 
atıp: “Âlemde kimse böyle bir hâle düştü mü ki? Kuyruksuz, başsız, karın-
sız aslanı kim gördü? Allah bile böyle bir aslan yaratmamıştır.” dedi.86 

Mevlânâ bu fıkranın başında “Kazvinlilerin âdetleridir; vücutlarına, kol 
ve omuzlarına, kendilerine zarar vermeksizin iğne ile mavi dövmeler döv-
dürürler.”87 sözleriyle o dönemde halk arasında meşhur olan bu uygula-
maya dikkat çekerek bir Kazvinli ve dövmeci arasında geçen konuşmayı 
mizahi bir üslupla anlatır. Kazvinlinin dövme sırasında acı duyması üze-
rine dövme yaptırmaktan vazgeçmesi ile dünyada başımıza gelen sıkıntı-
lara sabretmemiz anlatılmaktadır. Fıkrada ayrıca kibirli insanlar eleştiri-
lir ve kendini üstün saymak yerine haddimizi bilip ona göre hareket et-
memizin önemi vurgulanır: 

Kardeş, iğne yarasına sabret ki gavûr nefsin iğnesinden kurtulasın. 
Vücudunda nefsi ölen kişinin fermanına güneş de tâbidir, bulut da. 
Gönlü ışık yakmayı, şûlelenmeyi öğrenmiş olan kişiyi güneş bile yaka-
maz. Gündüz gibi şûlelenip parlamayı diliyorsan geceye benzeyen varlığı-
nı yak!88 

18. Biri Yahudi, biri Hıristiyan ve biri de Müslüman olan üç yolcu 
birlikte yolculuğa çıkmışlar. Bu üç arkadaş yoldaki karın şiddetlenmesi 
üzerine bir hana sığınıp burada yolların açılmasını beklemişler. O iki ya-
bancı, adam akıllı yemek yemişler, Müslüman ise oruçluymuş. Bu üç ar-
kadaşa daha sonra, balla yapılmış, çok lezzetli, bir tabak helva ikram 
edilmiş. Müslüman çok aç olduğunda yemek istemişse de ikisi biz boğa-
zımıza kadar tokuz, bu yemeği de yarın yeriz demişler. Ancak her biri 
helvayı kendisine ait sayarak sahiplenmiş. Sonunda aralarında, gece en 
                                                           
86 Mevlânâ, a.g.e., I, 240-242. 
87 Mevlânâ, a.g.e., I, 240. 
88 Mevlânâ, a.g.e., I, 242. 
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güzel rüyayı gören kişinin helvayı alması konusunda anlaşmışlar. Üç ar-
kadaş, sabah erkenden uyanmış ve gördükleri rüyayı anlatmaya başla-
mışlar. Bunun üzerine önce Yahudi rüyasını anlatmış: “Rüyamda yolda 
karşıma Hz. Mûsâ çıktı. Onun peşine düştüm, Tur Dağı’na dek gittik. Tur 
Dağı’ndaki ışık öyle kuvvetliydi ki ışığın parıltısından yitip gittim.” Böylece 
Yahudi sözlerini uzatıp durmuş ama aslında hiç de görmediği şeyleri an-
latmış. O, sözlerini bitirince bu kez Hıristiyan, rüyasını anlatmaya giriş-
miş: “Rüyamda Mesih göründü. Onunla göğün dördüncü katına çıktım. 
Gökyüzünde öyle şaşılacak şeyler seyrettim ki dünyadakilerle kıyaslan-
ması mümkün değil!” Hıristiyan da sözlerini uzatıp asla görmediği şeyleri 
anlatmış. Sıra Müslüman yolcuya gelmiş ve o da anlatmaya başlamış: 
“Dostlar, sultanım Mustafa zuhur etti ve rüyamda yanıma geldi ve bana 
dedi ki: Onların birisi Tur’a gitti, Tanrı Kelimi’ne arkadaş oldu, aşk tavlası 
oynamaya girişti. Öbürünü de sahipkıran İsâ aldı, dördüncü kat göğe çı-
kardı. Kalk a arda kalmış adam bari o helva ile yahniyi sen ye!” dedi. Bu 
sözü duyunca Hıristiyan ile Yahudi helvayı yiyip yemediğini sorunca 
Müslüman: “O emrine itaat edilen padişah, emredince ben kimim ki buy-
ruğuna uymayayım? Sen Yahudisin, Mûsâ’nın emrinden baş çekebilir mi-
sin? Sen de Mesih’e tabisin, herhangi bir işte Mesih’in emrine karşı dura-
bilir misin? E nasıl olur da peygamberlerin övündüğü peygamberimin em-
rine karşı durabilirim? helvayı yedim.” demiş. Bu sözün ardından Hıristi-
yan ve Yahudi: “Gerçek rüya senin gördüğün rüya imiş.” diyerek onun ze-
kâsını övmüşler.89 

Bu fıkrada gösteriş adına yalan söyleyen kişilerin mutlaka mağlup 
olacağı ve akıllı insanların onların hilelerini hemen anlayacağı vurgulan-
mıştır. Doğruluğun üstün gelip yalanı mağlup ettiği fıkranın sonunda 
Mevlânâ bu konudaki fikirlerini şu ifadelerle özetler: 

Ey neşeli zat! Senin uykun uyanıklıktır. Rüyanın eserini uyanıklıkta 
bile görüyorsun. Sen de faziletten, yiğitlikten, hünerden geç, iş hizmette 
ve güzel huydadır.90 

19. Bir adamın bir koçu vardı. Boynuna bir ip bağlamış, ardından çe-
kip götürüyordu. Bir hırsız geldi, ipini kesip koçu götürdü. Adam haber-
dar olunca, koçu bulmak için sağa sola koşmaya başladı. Hırsızın bir 
kuyu başında eyvahlar olsun diye feryat etmekte olduğunu gördü ve dedi 
ki: “Üstat, neden feryat ediyorsun?” Hırsız, kuyuya altın torbasının düş-
tüğünü eğer torbayı çıkarabilirse ona gönül hoşluğu ile beşte birini vere-
ceğini söyledi. Adam, bu tam on koçun değeri. Bir kapı kapandıysa on 
kapı açıldı. Bir koç gittiyse Allah, ona karşılık bir deve ihsan etti, deyip; 
elbisesini çıkarttı, kuyuya indi. Hırsız da derhâl elbiselerini alıp kaçtı.91 
                                                           
89 Mevlânâ, a.g.e., VI, 188-198. 
90 Mevlânâ, a.g.e., VI, 197-198. 
91 Mevlânâ, a.g.e., VI, 40. 
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Açgözlülüğün zararlarının vurgulandığı bu fıkrada insanların elinde-
kilerin kıymetini bilmelerinin önemi vurgulanır. Çünkü fıkradaki kişi 
elindekilerle yetinmeyip açgözlülük yapınca elindekileri de kaybetmiştir. 
Buğdaya giderken evdeki darıdan olan bu kişinin durumu Mevlânâ tara-
fından şu ifadelerle eleştirilir: 

Yolu köye çıkaracak bir tedbir gerek. Yoksa insana tamah tohumunu 
getiren tedbire tedbir demezler. Tamah huyu fitneden ibaret bir hırsızdır 
ama hayal gibi her an bir surete bürünür.92 

20. Bir kervan muhafızı uyumuştu. Hırsız gelip kervanı soydu, aldığı 
malları toprağa gömdü. Sabahleyin kervan halkı uyandı, malların, gü-
müşlerin, develerin yerinde yeller esiyordu. Mallarımız ne oldu yahu? 
Söyle bakalım dediler. Kervan muhafızı: “Gece hırsızlar geldiler. Gözümü-
zün önünde ne var ne yoksa alıp götürdüler.” Halk: “Kum tepesine benze-
yen herif, a arda kalasıca, sen ne yaptın?” diye sorduklarında kervancı: 
“Ben bir kişiydim, onlar yiğit, gürbüz, silâhlı bir alay adamdı. Halk pekâlâ 
dedi, savaşmayacaktın bari uyanın kalkın diye bağırsaydın.” Kervancı ise 
bağırdığını ama tam o sırada ona bıçak, kılıç gösterip sus, yoksa acıma-
dan seni keseriz dediklerini ve kendisinin korkudan ağzını açmadığını 
söyledi. Kervancı sözlerine şöyle devam etti: “Fakat şimdi istediğiniz ka-
dar bağırıp çağırayım. O zaman soluk bile alamıyordum, fakat şimdi dile-
diğiniz kadar feryat edeyim!”93 

Bu fıkrada gerekli tedbiri başta almayıp iş işten geçtikten sonra feryat 
etmenin boş olduğu şu sözlerle anlatılır: 

Kötü ve rüsva, şeytan, ömrünü zayi ettikten sonra ‘Euzü’ çekmek, 
‘Fatiha’ okumak beyhudedir. Sen de beyhude olsa, tatsız tuzsuz bulunsa 
bile feryat et, sızlan; ey yüce ve üstün Tanrı de. Lütfet bu hor kişilere bir 
bak.94 

21. Annesi bir gün oğluna, geceleyin mezarlıkta ya da korkulu bir 
yerde kin güden kapkara bir hayal görürse, gönlünü sağlam tutup, üstü-
ne saldırmasını söyledi. Bunun üzerine çocuk dedi ki: “Bu deve benze-
yen hayale anası da aynı şeyi söylemişse, ben ona saldırdım mı o da ba-
na saldırır da anasının emrini tutarsa o vakit ben ne yaparım? Sen çevik 
dur, korkma diyorsun. O çirkin hayalinde bir anası vardır elbet.”95 

İşin sonunu düşünme ve tedbir almanın öneminin vurgulandığı bu 
fıkrada hayata iyimser bakmanın önemi üzerinde durulur. İnsanlar kar-
şılaştıkları üzücü olaylardan kurtulup gülmeye ve neşelenmeye ihtiyaç 
duyarlar. Mevlânâ da böylesi durumlarda insanları rahatlatmaya ve ne-
şelendirmeye çalışır. Çünkü kendisi her durumda toplumdaki kötülükle-
                                                           
92 Mevlânâ, a.g.e., VI, 40. 
93 Mevlânâ, a.g.e., VI, 46-47. 
94 Mevlânâ, a.g.e., VI, 47. 
95 Mevlânâ, a.g.e., VI, 391. 
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rin yerine iyilik ve dostluğu getirmeye çalışmıştır. Bu durumu sağlamak 
için yaptığı ince nüktelerden de faydalanarak kin ve düşmanlığı sevgi ve 
kardeşliğe dönüştürmüştür. 

“Gel, gel, ne olursan ol yine gel, 
 İster kâfir, ister mecûsi, ister puta tapan ol yine gel, 
 Bizim dergâhımız, ümitsizlik dergâhı değildir, 
 Yüz kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel…”96 

Mevlânâ; âdeta her duruma uygun ilacımız var sen sadece gel diyerek 
ruhî reçeteler sunar ve insanları kardeşliğe çağırır. O, toplumdaki ak-
saklıkları, yanlışlıkları dile getirirken de; insanları kırmadan bilgece bir 
üslupla mizah ve nükte yoluyla dile getirir. Bu ifadelerden insan psikolo-
jisini çok iyi bildiğini anladığımız Mevlânâ: “İnsan kendini insanda tanır. 
Hoş gör!” diyerek yapılan yanlışlıkları düzeltmeyi amaçlar. Mevlânâ’nın 
fıkra anlatmadaki asıl amacı insanları güldürürken düşündürmek ve bu 
yolla insanları terbiye ederek var olan kötü hasletlerin yerine güzel dav-
ranışların yerleşmesini sağlamaktır. Bu beceri de bilgi ve hüner gerekti-
rir ve bu niteliklere sahip olmayan insanların şaka yapması hoş görül-
mez, çünkü fıkralar ciddi bir bakış açısıyla güldürürken düşündürme 
esasına dayanır. Mevlânâ bu konudaki düşüncelerini ise şu şekilde dile 
getirir: 

Şaka ve lâtife bir şey belletmeye yarar, onu ciddi gibi dinle; görünüşte 
lâtife oluşuna kapılma! Her ciddi şey, maskaralara göre maskaralık, şa-
kadır; fakat akıllılara göre de lâtifeler, ciddidir.97 

Mevlânâ bu fıkralarla insanların bir kısmını sevindirip bir kısmını üz-
mez. Bunun yerine insanları ortak bir paydada buluşturmayı ve herke-
sin gülümsemesini, sevinmesini sağlar. Kültürümüzde sevgi ve hoşgörü-
nün zirvesi olan Mevlânâ, oradan âdeta insanları selamlar ve herkese 
eşit mesafede durur. İnsanları dinli-dinsiz, kadın-erkek, Müslüman-Hı-
ristiyan, iyi-kötü, güzel-çirkin gibi kategorilere ayırmak yerine herkese 
sevgi ile yaklaşır. Bu nedenle vefat ettiğinde bütün din ve milletlerden 
insanlar onun için ağlayıp yas tutmuşlardır, çünkü Mevlânâ, insan sev-
gisini akılla temellendirilmiş bir düşünce sistematiği ile oluşturmuştur. 
Mevlânâ’nın düşünce sistemindeki inceliği Nasreddin Hoca’nın bir fıkrası 
ile açıklamak yerinde olur: 

Nasreddin Hoca’nın iki karısı varmış. Bir gün birini bir kenara çekip 
kendisine bir mavi boncuk vermiş. Al bunu sakla; sakın ortağına bir şey 
söyleme! demiş. Bir başka zaman da ötekine aynı şeyi söylemiş. Bir gün 
kadınlar, Nasreddin Hoca’nın hangisini daha çok sevdiği hususunda 
bahse ve münakaşaya girmişler. Anlaşamayınca, meseleyi Nasreddin Ho-
                                                           
96 Hasan Aktaş, Yeni Türk Şiirinde Mevlânâ Okulu ve Misyonu, Yort Savul Yayınları, s. 27, 
Edirne 2002. 
97 Mevlânâ, a.g.e., IV, 284. 
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ca’ya sormuşlar. Hangimizi daha çok seviyorsun? Hoca her ikisine de 
manalı manalı bakarak: “Mavi boncuk kimdeyse, onu demiş.”98 

Mevlânâ, şiirlerinin arasına halkın bildiği fıkralar yerleştirip mizahlı 
bir anlatım yoluna başvurmuştur. Halkın hayatını olduğu gibi tasvir et-
me endişesi sonucunda ortaya çıkan bu üslupta Mevlânâ, halkın dilin-
den halkı anlatırken bu fıkraları, insanlar arasında yaygın olarak kulla-
nılan tabirler, hikmetli sözler, atasözleri ve deyimlerle zenginleştirerek 
anlatımını güçlendirmiştir. Kültürümüzün şifreleri olan halk tabirleri, 
atasözleri ve deyimler vasıtasıyla verilmek istenen mesajı daha etkileyici 
hale getirmenin bir sonucudur.99 

2. Türkçe Eğitiminde Kaynak Metin İhtiyacı 

Kaynak metinler; toplum içinde yaşayan ve o toplumu oluşturan fert-
lerden biri tarafından oluşturulan ve toplumun yaşayışını, geleneklerini, 
dilini, ahlâk anlayışını, değerlerini kişiden kişiye, kuşaktan kuşağa ileten 
eserlerdir. Yazıldıkları toplum ve dönemle sıkı bir ilişki içerisindeki bu me-
tinler dilin ve kültürün gelecek nesillere aktarılmasını sağlar. Aslı Arapça 
olan metin kelimesi; bir yazıyı biçim, anlatım ve noktalama özellikleriyle 
oluşturan kelimelerin bütünüdür.100 Genel manasıyla metin; herhangi bir 
konu veya olayın dil vasıtasıyla -yazılı veya sözlü olarak- ifadesinden olu-
şan söz bütünüdür yani herhangi bir konu veya olayı açıklamak/anlat-
makla görevli kelimeler, ibareler, deyimler, cümle ve cümlecikler, paragraf-
lardan oluşan “söz ve söylem bütünü”ne metin denir.101 Türkçe eğitiminin 
temel araçlarından olan edebî metin ise; herhangi bir duygu, düşünce, ha-
yal, intiba ve olayın dil vasıtasıyla ama edebîlik değerine haiz bir biçimde 
ifadesinden oluşan “söz ve söylem bütünü”dür. Şair veya yazarın kalemin-
den çıkmış şiir, hikâye, roman, tiyatro metinleri gibi. Söz ve söylemin met-
ne dönüşmesindeki temel kriter, anlam ve mantık bütünlüğüdür. 

Dili doğru ve düzgün kullanma doğuştan gelen bir yetenek değil doğ-
rudan doğruya eğitimle elde edilen bir beceridir. Beceri ise, elverişli or-
tamda, uygulama ve deneyimlerle kazanılır. Türk Millî Eğitimince Türk-
çenin öğretimi, örgün eğitim içinde ilköğretimin ilk kademesinde başla-
yıp ortaöğretimde aşamalı olarak ilerleyen bir yapıda temel dil becerileri 
olan okuma, yazma, dinleme ve konuşmanın temel düzeyde kazandırıla-
rak çocuklarda anadili sevgisi ve bilincinin uyandırılması amaçlanmak-
tadır.102 Türkçenin gerek ilköğretim gerekse ortaöğretim kademelerinde 
                                                           
98 Selami Şimşek, “a.g.m.”, s. 534. 
99 Hatice İçel, “Deyimlerin Mataforik Yapısı”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 194, 
s. 208, Eylül-Ekim, İstanbul 2011. 
100 TDK, Büyük Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu, Ankara 2005. 
101 İsmail Çetişli, “Edebiyat Eğitiminde Edebî Metnin Yeri ve Anlamı”, Milli Eğitim Dergisi, 2006; 
34 (169), http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/169/ ismail.pdf. 
102 Cavit Kavcar v.d., Türkçe Öğretimi, Engin Yayınevi, s. 46, Ankara 2004. 
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en iyi şekilde öğretilmesinin gerekliliği tartışılmaz bir mecburiyettir çün-
kü dil bilinci oluşturulurken kişiye sunulan hizmet çok önemlidir. Bu 
gereksinimin bir mecburiyet olmayıp gelecekleri adına onların yaşamla-
rındaki etkisi hususunda öğrenciler motive edilerek ilgileri açık tutulma-
lıdır. Bu ilginin oluşmasının temel şartı da dil zevki ve kültürünü yansı-
tan Türkçenin en güzel metinleri ile onlara hitap etmektir.103 

Bu notada edebî metinlerin temel amacı; öğrencinin yaradılışından ge-
tirdiği güzellik duygusunu ortaya çıkararak onları geliştirip zenginleştir-
mektir. Edebî metnin bu işlevi İsmail Çetişli tarafından şöyle dile getirilir: 

Genç beyin ve ruhlara, evrensel insan ruhunun son derece karmaşık 
duyarlılıklarını sezdirmek, yüzyılların örsünde dövüle dövüle billurlaşmış 
millî zevki tattırmak, mensubu bulunduğu milletin hayatı ve kültürünü 
estetik bir çerçeve içinde tanıtmak, konuştuğu dilin inceliklerini, güzel-
liklerini ve zenginliklerini göstermek de edebiyat eğitiminin amaçların-
dandır. Kendini bu amaçlara kilitleyen eğitimci ise, ciddî bir bilgi biriki-
mi ve metotlu metin çözümleme tecrübesinin yanında üstün pedagojik 
formasyonu olan bir sanat eğitimcisidir.104 

Edebî eserden soyutlanmış sadece tema, proje, kazanımlar gibi teorik 
izahatların ve ders süresince anlaşılamayacak kadar uzun ve edebîlikten 
uzak metinlerin öğrenciye sunulduğu bir Türkçe dersi başarıdan uzak 
olacaktır. Böyle bir gayret, soyut birtakım bilgilerin genç beyinlere yükle-
nilmesinden başka bir işe yaramayacaktır. Metin merkezli dil eğitiminde, 
metnin yazarı, içinde hayat bulduğu toplum ve şartlar, bağlı bulunduğu 
edebî gelenek ve mektep, büyük önem taşır. Hatta felsefe, psikoloji, sos-
yoloji, tarih, ilahiyat, dilbilim gibi disiplinlerden de faydalanmak gerekir. 
Bütün bunlar düşünüldüğünde, kaynak metin niteliğindeki edebî metinle-
rin Türkçe dersleri için ne kadar büyük önem taşıdığı anlaşılmaktadır.105 

2.1. Türkçe Eğitiminde Kaynak Metin Olarak Fıkra Türünden Ya-
rarlanma 

Türkçe eğitiminde fıkra türünden yararlanmanın pek çok farklı yönü 
mevcuttur. Yukarıda kaynak metinlere değinilmiş ve kaynak metinlerin 
Türkçe ders kitapları için ne kadar önemli oldukları üzerinde durulmuş-
tur. Bu bölümde ise; fıkraların kaynak metin olarak nasıl kullanılabile-
ceği üzerinde durulacaktır. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kuru-
lu tarafından, 2006 yılında hazırlanmış olan İlköğretim Türkçe Dersi Öğ-
retim Programında belirtilmiş şekliyle “Okuma metinlerinde bulunması 
                                                           
103 Neslihan Karakuş, Türkçe Öğretiminde Kaynak Metinlerin Temalara Uygunluğu Yönün-
den Düzenlenmesi ve Değerlendirilmesi, (yayınlanmamış doktora tezi), Marmara Üniversitesi 
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, s. 33-34, İstanbul 2010. 
104 İsmail Çetişli, “Edebiyat Eğitiminde Edebî Metnin Yeri ve Anlamı”, Milli Eğitim Dergisi, 2006; 
34 (169), http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/169/ismail.pdf. 
105 Mehtap Özden, “Türkçe Kaynak Türkçe Metinler ve Türkçe Eğitimi”, Dil ve Edebiyat 
Araştırmaları Dergisi, s. 167-180, İstanbul 2010. 
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gereken özellikler” başlığı altında 28 maddeye yer verilmiştir, bu madde-
ler şunlardır:106 

1. Metinler, Türk Millî Eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine 
uygun olmalıdır. 

2. Metinlerde millî, kültürel ve ahlâkî değerlere, milletimizin bölün-
mez bütünlüğüne aykırı unsurlar yer almamalıdır. 

3. Metinlerde ayrımcılığa yol açacak bölücü, yıkıcı ve ideolojik ifadeler 
yer almamalıdır. 

4. Metinlerde öğrencilerin sosyal, zihinsel, psikolojik gelişimini olum-
suz yönde etkileyebilecek cinsellik, karamsarlık, şiddet vb. ögeler yer al-
mamalıdır. 

5. Metinlerde insan hak ve özgürlüklerine, demokratik değerlere aykı-
rı öğeler yer almamalıdır. 

6. Metinler, dersin amaçları ile kazanımlarını gerçekleştirecek nitelik-
te olmalıdır. 

7. Metinler kitapların yanı sıra, dergi, gazete, ansiklopedi, ansiklope-
dik sözlük, resmî internet siteleri ile basılı materyallerin çevrim içi su-
numlarından seçilebilir. Aynı kaynaktan ikiden fazla metin alınmamalıdır. 

8. Metinler, öğrencilerin ilgi alanlarına ve seviyesine uygun olmalıdır. 
9. Metinler, işlenecek süreye uygun uzunlukta olmalıdır. 
10. Metinler, Türkçenin anlatım zenginliklerini ve güzelliklerini yansı-

tan eserlerden seçilmelidir. 
11. Metinler; dil, anlatım ve içerik açısından türünün güzel örnekle-

rinden seçilmelidir. 
12. Şiir türündeki metinler öğrenci seviyesine uygun, şiir dilinin özel-

liklerini yansıtan, söz varlığını zenginleştiren, türünün güzel örneklerin-
den seçilmelidir. 

13. Metinlerde tutarlılık ve bütünlük olmalıdır. 
14. Dünya edebiyatından seçilen metinlerin çevirilerinde, Türkçenin 

doğru, güzel ve etkili kullanılmış olmasına özen gösterilmelidir. 
15. Metinler, öğrencilerin dil zevkini ve bilincini geliştirecek, hayal 

dünyalarını zenginleştirecek nitelikte olmalıdır. 
16. Metinler, öğrenciye eleştirel bir bakış açısı kazandıracak özellikler 

taşımalıdır. 
17. Metinler, öğrencinin kişisel gelişimine katkıda bulunacak ve onla-

ra estetik bir duyarlılık kazandıracak nitelikte olmalıdır. 
18. Metinler, öğrencilerin duygu ve düşünce dünyasını zenginleştir-

mek amacına yönelik olarak farklı yazar ve şairlerden seçilmelidir. 
19. Metinler, yazar ve şairlerin yalnızca edebî yönlerini ön plana çı-

karmalıdır. 
                                                           
106 Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, İlköğretim Türkçe Dersi 6, 7, 
8. Sınıflar Öğretim Programı, Milli Eğitim Yayınevi, Ankara 2006. 
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20. Metinler, öğrenciye okuma sevgisi ve alışkanlığı kazandıracak ni-
telikte olmalıdır. 

21. Yıl boyunca işlenecek okuma metinlerinin 1/2’si bütün hâlinde 
alınmalıdır. Şiirlerin bütün hâlinde alınması esastır. Şiir dışında bütün 
hâlinde alınan metinlerde eğitsel yönden uygun olmayan ifadeler varsa –
metnin bütünlüğünü bozmamak kaydıyla en fazla bir cümle, cümlelerin 
bütünlüğünü bozmamak kaydıyla en fazla beş kelime- çıkarılmalıdır. 

22. Yıl boyunca işlenecek okuma metinlerinin 1/3’ünde metnin özü-
nü ve anlam bütünlüğünü bozmamak kaydıyla kısaltma ya da düzenle-
meye gidilebilir. Düzenleme sırasında metne cümle ya da paragraf düze-
yinde ekleme yapılamaz. 

23. Her metin, öğrencinin söz varlığını zenginleştirecek yeni öğrenile-
cek söz ve söz gruplarına yer vermeli; ancak bu oran metni oluşturan 
kelimelerin yüzde beşini geçmemelidir. 

24. Yıl içinde -dinleme metinleri de dâhil olmak üzere- bir yazardan 
ikiden fazla metin işlenmemelidir. 

25. Tek yazarlı ya da birden çok yazarlı ders kitaplarında yazarlar ta-
rafından yazılan ya da hazırlanan metin sayısı ikiyi geçmemelidir. 

26. Ders kitabındaki metinler, içeriğe uygun çeşitli görsel materyaller 
(fotoğraf, resim, afiş, grafik, karikatür, çizgi film kahramanları vb.) in ya-
nı sıra atasözü, özdeyiş, duvar yazısı veya sloganlarla desteklenebilir. 

27. Ders kitabında temaları destekleyen serbest okuma metinlerine 
yer verilebilir. 

28. Romandan, tiyatro metninden, biyografik ve otobiyografik eserler-
den alınan bölüm kendi içinde bütünlük taşımalıdır. 

Bu maddeler fıkraların ders kitaplarında kullanımı açısından değer-
lendirildiğinde Mesnevî’deki fıkraların kullanım sebepleri daha net ola-
rak anlaşılacaktır. Mevlânâ’nın düşünce sistemini yansıtan bu fıkralar 
Türk kültürünün temel değerlerini yansıtan sevgi ve kardeşlik fikrini aşı-
layan, insanî değerleri ön plana çıkarıldığı seçkin metinlerdir.107 Okuma 
metinleri millî, kültürel ve ahlâkî değerlere, milletimizin bölünmez bü-
tünlüğüne aykırı, ayrımcılığa yol açacak bölücü, yıkıcı ve ideolojik ifade-
ler içermez ifadesi ile örtüşen bu fıkralar insanları birleştirici ve bütün-
leştirici bir üslupla oluşturulan metinlerdir. 

Sahip olduğu dinamik yapısı, nükteli söz söyleme ve birkaç sayfada 
anlatılabilecekleri az sözle anlatmasından dolayı asıl gayesi sadece gül-
dürmek değil aynı zamanda kişiyi düşündürmek olan fıkralar öğrencile-
rin muhakeme gücünü geliştiren, eğlendirerek düşündüren metinlerdir. 
Fıkranın bu gücü pratik ve zekice çözümlerden, hazırcevaplılıktan ve 
özellikle komiklik özelliğinden kaynaklanmaktadır. Bu sebeple fıkralar 
öğrencilerin sosyal, zihinsel, psikolojik gelişimini olumsuz yönde etkile-
                                                           
107 Neslihan Karakuş, a.g.e., s. 82. 
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yebilecek nitelikler göstermez aksine eğlendirerek öğrettiği için öğrencile-
rin ilgi alanlarına ve seviyesine uygun oldukları için öğrenciye okuma 
sevgisi ve alışkanlığı kazandıracak nitelikte metinlerdir. 

Mevlânâ, bu fıkralarla insanı değil davranışını eleştirerek insan hak 
ve özgürlüklerini zedelemeden kibarca ve zekice uyarır. Bu sebeple fıkra-
larda insan hak ve özgürlüklerine, demokratik değerlere aykırı öğeler yer 
almamaktadır. 

Türk kültürünü derinden etkileyen ve yüzyıllar geçmiş olmasına kar-
şın hâlâ üzerinde çalışılmakta olan Mesnevî, Türkçenin anlatım zengin-
liklerini ve güzelliklerini yansıtan eserlerdendir. Mesnevî’deki fıkralar ya-
pısındaki niteliklerle atasözleri, deyimler ve halk tabirlerine yer verdiğin-
den dolayı Türkçenin dil, anlatım ve içerik açısından güzel örnekleri ara-
sında yer almaktadır. 

Fıkralar, yüklendiği görev bakımından gerçek hayatla bağı ona sürek-
li bir hareket kazandırmakta ve insanı ilgilendiren tüm konuları rahatça 
işlemektedir. Halkın keskin zekâsı ve düşünce sisteminin kavranmasın-
da bir araç olan fıkralar Türkçenin anlatım zenginliklerini ortaya koyan 
önemli sözlü ürünlerdendir. Bu sebeple hayatın okul ortamına taşınma-
sını amaçlayan bir beceri dersi olan Türkçe dersinde fıkraların kullanıl-
ması toplumun kültürü ve değerlerinin yansıtılmasında da önemli görev-
ler üstlenir. 

Fıkralardan sadece ders kitabında kullanılacak okuma metinleri ola-
rak değil aynı zamanda ders kitabındaki temaları destekleyen serbest 
okuma metinlerine yer verilebilir. 

Bu maddeler ve metin oluşturma ölçütleri göz önünde bulundurula-
rak yeniden düzenlenecek bu fıkralar ders kitaplarına yerleştirilmeye ha-
zır metinler haline geleceklerdir.108 Birinci bölümde yer verilen bu fıkra-
lar, uzman görüşleri alınarak düzeltildikten sonra ilköğretim ve ortaöğre-
tim öğrencileri için çok değerli birer kaynak niteliğine dönüşecektir.  

Sonuç 

Mevlânâ’nın Mesnevî isimli eseri taranarak tespit edilen 21 fıkra, Milli 
Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu tarafından, 2006 yılında hazır-
lanmış olan İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programında belirtilmiş 
şekliyle “okuma metinlerinde bulunması gereken 28 maddelik özellikler 
listesi” ve metin oluşturma ölçütleri göz önünde bulundurularak tekrar 
gözden geçirildiğinde ders kitaplarına yerleştirilmeye hazır metinler ola-
caklardır.109 

Yeni yönteme göre hazırlanan Türkçe ders kitapları daha iyi hazırlan-
mış kitaplar olarak değerlendirilmekle birlikte bir takım eksiklikler de 
                                                           
108 Neslihan Karakuş, a.g.e., s. 149. 
109 Gül Durmuşoğlu, “Karşılaştırmalı Metin Dil Bilimi ve Çeviri: Dilbilimin Dünü, Bugünü, 
Yarını”, 1. Dilbilim Sempozyumu, 1987. Ayrıca bkz. Neslihan Karakuş, a.g.e., s. 149. 
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göze çarpmaktadır. Bu konuda yapılan araştırmalardan birinde seçilen 
metinlerin dilbilgisi yönünden eksikliği üzerinde durulurken, diğer bir 
araştırmada ise ilköğretim 7. sınıf Türkçe Ders Kitabındaki edebî metin-
ler, temel evrensel değerler içermesi bakımından incelenmiştir. Çalışma-
da, yüzlerce yıllık bir birikime sahip olan Türk Edebiyatı ve bunun yanı 
sıra dünya edebiyatlarından hemen her konuda çok kaliteli metin örnek-
leri seçmek yerine kitabı hazırlama aşamasında kolaya kaçıldığı, iyi bir 
tarama yapılmadığı sonucuna varılmıştır.110 

Türk edebiyatının ve kültürünün en güzel örnekleri ile karşılaşması 
gereken öğrenciler, bu çalışmada yer verilen fıkralardan ders kitapları 
vasıtasıyla haberdar olmalıdır. 

Öneri 

Ders kitabında Türk kültür ve medeniyetini tanıtan niteliklere sahip 
Türk edebiyatının seçkin örneklerinden oluşmalıdır. Ayrıca bu metinler 
öğrencilerin ilgisini çekecek nitelikte olmanın yanında öğrencinin geli-
şimsel özelliklerine uygun olmaları da gerekmektedir. Bu sebeplerden 
ötürü kitaplarda yer alacak metinlerin uzunluklarının dersin on dakika-
lık sürecini geçmeyecek uzunlukta olmasına özen gösterilmelidir. İngilte-
re ile Türkiye’deki Türkçe ders kitaplarını inceleyen Topçuoğlu (2011), 
Türkiye’deki kitaplardaki okuma metinlerinin çok uzun olduğunu, İngil-
tere’deki kitaplarda ise birkaç paragraflık yazılara yer verildiğini belirt-
mektedir.111 Bu konuda İşeri (2006)’nin yaptığı çalışmada ise ders kita-
bıyla ilgili olarak en sık yakınılan konulardan birinin metinlerin uzun-
luklarına ilişkin olduğu ve bu sorundan hem öğretmenlerin hem öğrenci-
lerin yakındığına değinilmektedir. Öğrencilerin metnin okunup etkinlik-
lerin yapılmasına geçildiğinde, metnin iletilerinin unutulduğunu belirt-
tiklerini eklemektedir.112 

Bu ve benzeri görüşler de belirtilmek istenilen metinlerin uzunluk hu-
susunu vurgulamaları açısından önemlidir. Bu çalışmada yer verilen fık-
ralar kısa metinlerdir ve bu açıdan bakıldığında Türkçe ders kitapları 
için uygun olacak metinlerdir. 
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KIBRIS MÜCADELESİNDE 
KUMSAL KATLİAMI VE NİHAT İLHAN 

Dr. Ali ÖZKAN* 

Öz 

Kıbrıs mücadelesinde 24 Aralık 1963 tarihinde, Kıbrıslı Rumlar tara-

fından Tabip Binbaşı Nihat İlhan’ın eşi ve üç çocuğunun evlerinin banyo 

küvetinde onlarca kurşun sıkılarak hunharca katledildiği Kumsal Katlia-

mı önemli bir dönüm noktasını oluşturmuştur. Bu katliam tüm dünyada 

geniş bir yankı uyandırmıştır. Kumsal Katliamı, hem Kıbrıslı Türklere 

hem de Anavatan Türkiye’ye Kıbrıslı Rum’un ve onu destekleyen Yuna-

nistan’ın Türkleri bir gecede hiçbir dinin kabul etmeyeceği şekilde katlet-

me düşüncelerinin bir örneğini oluşturduğu için önemli görülmüştür. 

Bu bakımdan “Kumsal Katliamı” her Türk’ün hafızasında silinmeye-

cek iz bırakmış ve bu katliam Rum barbarlığının ve EOKA’nın gerçek yü-

zünü tüm dünyaya yansıtmıştır. Bu olay başta Kuzey Kıbrıs Türk Cum-

huriyeti ile Anavatan Türkiye’de çok büyük yankı uyandırmış ve Türki-

ye’nin Kıbrıs politikalarını geliştirirken Yunanistan ve Kıbrıs, Rum’un ne-

ler yapabileceğini hatırlamak için olayın gerçekleştiği yer Barbarlık Müze-

si’ne dönüştürülmüştür. 

Bu makalede özellikle Tabip Binbaşı Nihat İlhan ile yapılan görüşme 

ve Binbaşı İlhan’ın aradan geçen 50 yıldan sonra hangi duygu ve düşün-

ce içinde olduğu, beklentileri, umudu ve Kıbrıs meselesine bakış açısı ko-

nularına da yer verilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Kıbrıs, Kumsal Katliamı, Kanlı Noel, Nihat İlhan. 

Abstract 

The Beach Massacre in the Struggle of Cyprus and Nihat İlhan 

The Beach Massacre took place on the date of December 24, 1963, a 

kind of day in which the wife and three children of Military Medical Major  
                                                           
* İzmir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü. 
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Doctor Nihat İlhan’s were killed in their bathroom by Greek Cypriots with 

dozens of bullets, marked a turning point in the Struggle of Cyprus. This 

Massacre created a tremendous impression all over the world. The Beach 

Massacre due to the creating one of the example ideas of killing Turks in 

one night by Greek Cypriot and her supporter country Greek, was seen to 

be important for both the Turkish Cypriot and the Motherland Turkey. 

In this regard, the Beach Massacre indelibly left its mark on the me-

mory of every Turk and reflected all over the world the true face of Greek 

and EOKA barbarism. In particular, this event has had great impact in Mot-

herland Turkey and in the Turkish Republic of Northern Cyprus and the lo-

cation where this event occurred was transformed to Museum of Barbarism 

to remember what Greek and Greek Cypriot can do to Turkish Cypriot. 

In this study, the interview with Medical Major Nihat İlhan and the to-

pics such as what kind of emotion, thought, expectation, hopes he had after 

50 years and his perspectives on the issue of Cyprus were especially held. 

Key words: Cyprus, Beach Massacre, Bloody Christmas, Nihat İlhan. 

Kıbrıs’ın Stratejik Konumu 

Yüzölçümü 9251 kilometrekare olan Akdeniz’de Sicilya ve Sardunya 
Adası’ndan sonra üçüncü büyük ada olan Kıbrıs Adası1, Türkiye’ye 71 
km.,2 Girit Adasına 550 km, Kıta Yunanistan’ına 900 km., Suriye’ye 98 
km, Mısır’a 316 km. uzaklıktadır. 

Türk boğazları ile Süveyş Kanalı’nın Doğu Akdeniz’e açılması Kıbrıs 
Adası’nın önemini daha da artırmıştır. Ege Denizinde Yunan adaları ile 
kuşatılmış Anadolu’nun, güneyden de kuşatılmasını tamamlayan önemli 
bir ada3 olan Kıbrıs Adası, Anadolu’nun güneyden işgali için adeta bir 
atlama taşı gibidir. Kıbrıs yapı ve yeryüzü şekilleri itibariyle Anadolu’nun 
güneyindeki Toros sistemi içinde mütalaa edilmektedir.4 

Türkiye’nin Doğu Akdeniz ve Ortadoğu’da ekonomik ve siyasal varlığı-
nı sürdürebilmesi için, Kıbrıs’ta Türk varlığının korunması yaşamsal bir 
önem taşımaktadır.5 

Kıbrıs’ın Türkiye için önemi en başta Ada’da aynı soydan gelen, aynı 
kültürü, aynı dili paylaştığı Kıbrıs Türk halkının yaşamasından kaynak-
lanmaktadır.6 Tarihinin her döneminde Doğu Akdeniz’de egemenlik ku-
                                                           
1 Erdal Açıkses-Ayhan Cankut, “Megali İdea ve Enosis”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, 
Sayı: 181, s. 71, İstanbul 2009. 
2 Cemal Alagöz, “Kıbrıs’ın Anadolu İle İlgisi”, Kıbrıs Türk Maarif Yayını: 2- Kıbrıs’ın Tarih Bo-
yunca Anadolu İle İlgisi, s. 12, Lefkoşa-Kıbrıs 1962. 
3 Atilla Sandıklı, “Yeni Kıbrıs Stratejisi-Tanınma”, Bilge Strateji, Cilt: 1, Sayı: 2, s. 6, İstan-
bul, Bahar 2010. 
4 T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yalın 
Nu: 43, Osmanlı İdaresinde Kıbrıs (Nüfusu-Arazi Dağılımı ve Türk Vakıfları), s. 3, Ankara 2000. 
5 Hüner Tuncer, Kıbrıs Sarmalı-Nasıl Bir Çözüm?, s. 21, İstanbul 2012. 
6 Sabahattin İsmail, 150 Soruda Kıbrıs Sorunu, s. 49, Ağustos, İstanbul 1998. 
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ran ve üstünlük sağlayan bir ülke, Kıbrıs’ın da sahibi ve yöneticisi ol-
muştur diyebiliriz.7 Ada’ya sahip olan devlet de, Ortadoğu devletleri üze-
rinde de önemli bir saygınlık kazanmıştır.8 

Türkiye Cumhuriyeti açısından Kıbrıs Adası, önemli bir dış politika 
konusu olmasından öte, varlığının sürekliliği ve güvenliğinin teminatı 
konumundadır.9 Nitekim Türkiye’nin güneyinde bir askeri tatbikatı izler-
ken Mustafa Kemal Atatürk yanında bulunan subaylara Kıbrıs’ı işaret 
ederek; “Efendiler, Kıbrıs düşman elinde bulunduğu sürece, bu bölgenin 
ikmal yolları tıkanmıştır. Kıbrıs’a dikkat ediniz. Bu ada bizim için önemli-
dir” şeklinde bir değerlendirme yapmıştır.10 

1998 yılında ise Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit de Kıbrıs’ta bir 
tek Kıbrıslı Türk olmasa bile Ada’da bulunan Türk askerinin çekilmeye-
ceğini belirterek, Ada’nın Türkiye için ne derece stratejik önemde oldu-
ğunu farklı bir şekilde ifade etmiştir.11 

Kıbrıs’ın Fethi ve Yakın Zaman Tarihi 

Kıbrıs Adası, 1570 yılında Osmanlı imparatorluğuna dâhil edilmiştir. 
Bu tarihten itibaren Ada’da farklı bir ulusal topluluk olan, Müslüman 
Türkler ve Ortodoks Rumlar, Osmanlı Devleti yönetiminde 1821 yılına 
kadar huzur ve barış içinde yaşamışlardır. 

Kıbrıs sorunu Kıbrıs’ın da Büyük Yunanistan’ın sınırları içinde gösteren 
ilk Megali İdea12 haritasının yayınlandığı 1796 yılında filizlenmiştir. Bunun-
la birlikte, 1821 yılında başlayan Yunan isyanı sırasında bu iki topluluk ilk 
kez karşı karşıya gelerek söz konusu sorun iyice belirmeye başlamıştır.13 

Yunanistan’ın temel dünya görüşünü oluşturan bu düşünce, bir yan-
dan Ege denizindeki anlaşmazlık konularının ve Kıbrıs sorununun kendi 
lehine çözüme kavuşturulmasını, öte yandan Türkiye üzerinde hak iddi-
alarını içermektedir.14 
                                                           
7 Ahmet C. Gazioğlu, Kıbrıs’ta Türkler (1570-1878), s. 1, Lefkoşa, Aralık 2000; Christos Kol-
lias, “Country Survey Military Expeniture in Cyprus”, Defence and Peace Ecomonics, Volume 
12, s. 589-607, London 2001. 
8 Erdal Açıkses-Ayhan Cankut, “a.g.m.”, s. 71. 
9 Bayram Küçükoğlu, “Kıbrıs Sorununa Dair Yaklaşım ve Algıların Türk Basınına Yansıması 
(1954-1974)”, Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, Sayı: 
48, Güz 2011, s. 292, Ankara 2011. 
10 Mehmet S. Emircan, Kıbrıs Türk Toprağıdır, s. 195, Ankara 2007. 
11 Hansjorg Brey, “Turkey and the Cyprus Question”, The International Sepectator: Italian 
Journal of International Affairs, s. 111, January-March 1999. 
12 Megali İdea: Kelime anlamı ile Büyük Fikir olan Megali İdea, Fatih Sultan Mehmet’in İs-
tanbul’u alarak, Bizans imparatorluğuna son verdiği günden beri yürürlükte olan bir ülkü-
dür. Megali İdea ülküsünü besleyen, yayan esas örgütlü güç, Osmanlı Devleti içinde çok ge-
niş imtiyazlar elde eden Ortodoks Kilisesi’dir. (Bkz. Sabahattin İsmail, Kıbrıs Sorununun 
Kökleri-İngiliz Yönetiminde Türk-Rum İlişkileri ve İlk Türk-Rum Kavgaları, s. 5, Lefkoşa 2000). 
13 Sabahattin İsmail, a.g.e., s. 1-2; Ergünöz Akçora, “Kıbrıs Türkünün Bağımsızlık Mücade-
lesi ve Rumların Türklere Uyguladıkları Katliam”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 
179, s. 38-39, İstanbul 2009. 
14 İrfan Kaya Ülger, Türk-Yunan İlişkilerinde Ege Sorunları, s. 1, İstanbul 2008. 
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18 Ekim 1828 günü Yunanistan; İngiltere, Rusya ve Fransa’ya bir no-
ta vererek resmen ilk kez Ada’nın kendisine bağlanması anlamına gelen 
“Enosis”i istemiştir.15 Üç yüzyıl Osmanlı hâkimiyeti altında kalan Kıb-
rıs’ın yönetimi, 1878 yılında, Osmanlı İmparatorluğu Rusya ile savaşta 
iken İngiltere Osmanlı Devletini Ruslara karşı koruma vaadiyle hüküm-
ranlık hakkı Osmanlı İmparatorluğu’nda kalmak kaydıyla, İngiltere’ye 
devredilmiştir.16 Kıbrıslı Rumların Enosis’i seslendirmesi Ada’nın İngilte-
re’ye devredilmesi törenlerinde Rumlar adına konuşan Yorgo Keppiades 
tarafından ifade edilmiştir.17 

Türkiye Ada üzerindeki İngiliz egemenliğini Lozan Antlaşmasıyla 1923 
yılında tanımıştır.18 Lozan’dan sonra Kıbrıs’taki gelişmeler Türklerin 
aleyhinde olunca ve Türklerin İngiliz vatandaşlığını almak istememeleri 
üzerine pek çok Türk’ün Anadolu’ya göç ettikleri, Yunanlıların ise aksine 
Kıbrıs’a göç ederek nüfuslarını artırdıkları görülmüştür.19 

Enosis düşüncesiyle Yunanistan Kıbrıs’ta 1921-1931 yılları arasında 
Kıbrıslı Rumların sayısını 35.000 artırıp nüfus üstünlüğünü pekiştirme-
ye çalışmıştır (Aynı dönemde Kıbrıslı Türklerin sayısı ancak 1521 kişi 
artmıştır).20 Kıbrıslı Rumlar tarafından dillendirilen Enosis talepleri 1931 
isyanına neden olmuştur. Kıbrıs Türkleri, Rumların 1931 isyanından 
sonra sömürge yönetiminin baskıcı tutumuyla karşı karşıya kalmıştır.21 
Neticede Türkler, isyana karışmamalarına ve isyan sırasında İngiliz yö-
netiminin lehine tavır almalarına rağmen Kıbrıslı Rumlar ile birlikte ce-
zalandırılmıştır.22 

II. Dünya Savaşı’nın sona ermesiyle Rumlar ile birlikte Yunanistan’da 
da Enosis faaliyetleri hız kazanmıştır. Yunan Parlamentosu 28 Şubat 
1947 tarihinde oy birliğiyle; Kıbrıs’ın Yunanistan’a ilhakı yönünde bir 
                                                           
15 Sabahattin İsmail, Kıbrıs Barış Harekâtının Nedenleri-Gelişimi-Sonuçları, s. 12, İstanbul 
1988. 
16 Rıfat Uçarol, 1878 Cyprus Dispute And The Ottoman-British Agreement, s. 99, Lefkoşa 
2000; Dilek Yiğit Yüksel, “Kıbrıs Türk Milli Mücadelesi (1914-191)”, Çağdaş Türkiye Tarihi 
Araştırmalar Dergisi, Cilt: VIII, Sayı: 18-19, Bahar-Güz 2009, s. 162, İzmir 2010. 
17 Mehmet S. Emircan, Kıbrıs Türk Toprağıdır, s. 53, Ankara 2007; Ergünöz Akçora, “Kıbrıs 
Türkünün Bağımsızlık Mücadelesi ve Rumların Türklere Uyguladıkları Katliam”, Türk Dün-
yası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 179, s. 39, İstanbul 2009. 
18 Atilla Sandıklı, “Yeni Kıbrıs Stratejisi-Tanınma”, Bilge Strateji, Cilt: 1, Sayı: 2, s. 6, İstan-
bul, Bahar 2010; Ahmet Gazioğlu, İngiliz İdaresinde Kıbrıs (1878-1960), Cilt: 1, s. 31-33, İs-
tanbul, Eylül 1960. 
19 Süleyman Kocabaş, Tarihte ve Günümüzde Türk-Yunan Mücadelesi, s. 165, İstanbul, 
Ekim 1984. 
20 BCA, Fon Kodu: 03001, Kutu No: 38, Dosya No: 227, Belge No: 15; Ergünöz Akçora, 
“Kıbrıs Türkünün Bağımsızlık Mücadelesi ve Rumların Türklere Uyguladıkları Katliam”, 
Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 179, s. 40, İstanbul 2009. 
21 Zafer Çakmak, Kıbrıs’ta İsyan-Kıbrıs Rumlarının 1931 Enosis İsyanı ve Kıbrıs Türklerine 
Etkisi, s. 175, İstanbul, Şubat 2009. 
22 Gürhan Yellice, “1878’den 1931’e Kıbrıs’ta Enosis Talepleri ve İngiltere’nin Yaklaşımı”, 
Çağdaş Türkiye Tarihi Dergisi, XII/24, s. 23 (2012 Bahar), İzmir; Ahmet Gazioğlu, İngiliz İda-
resinde Kıbrıs (1878-1960), Cilt: 1, s. 2, İstanbul, Eylül 1960. 
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karar almıştır. “21 Kasım 1949 tarihinde Birleşmiş Milletlere müracaat 
eden Yunanlılar Anavatan Yunanistan’la birleşmek için self-determinas-
yon hakkının halkımıza tanınmasını istiyoruz” diyerek Ada’da 15 Ocak 
1950 tarihinde plebisit yaparak seçimden ilhak sonucunu çıkartmıştır. 

1950’lerin başında Türkiye’de Adnan Menderes Hükümeti Kıbrıs ko-
nusuna karışmak istememiştir. Ancak 1952 Şubat ayında Türkiye NA-
TO’ya girince Kıbrıs konusunda aktif rol aldığı görülmüştür.23 

Kıbrıs Rumlarının siyasi hayatında en büyük değişiklik, Makarios’un 
Kıbrıs Rumlarının Başpiskopos’u olması ile gerçekleşmiştir. Makarios 
Başpiskoposluğa seçildiği gün “Enosis”i gerçekleştirene kadar rahat et-
meyeceğine dair yemin etmiştir. Makarios’un Başpiskopos olmasından 
sonra 1 Nisan 1955 tarihinde Rumca Kıbrıs’ı kurtarma manasına gelen 
kelimelerin baş harflerinden oluşan terörist bir organizasyon olan EOKA, 
yer altı teşkilatı olarak giriştiği terör eylemleriyle kendini göstermiştir.24 
Makarios yaşamı boyunca tedhişçiliğin ve Enosis davasının timsali hali-
ne gelmiştir.25 

Kıbrıs’ta EOKA’nın saldırılarının şiddeti karşısında İngiliz Vali Sir 
John Harding saldırıları durdurmak için önce olağanüstü hal ilan etmiş, 
bu işe yaramayınca 9 Mart 1956’da Başpiskopos Makarios’u Seychelles 
Adalarına sürgüne göndermiştir. Bu olay ise Makarios’u Ramlar tarafın-
dan bir efsane olarak kabul görmesine neden olmuştur.26 

Bununla birlikte Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Adnan Mende-
res’in27 24 Ağustos 1955’te İstanbul’da yaptığı konuşmada ve daha son-
ra Türk Dışişleri Bakanlığının değişik konferanslarda ifade ettiği gibi söz 
konusu durum değişmiştir. Artık Ada üzerinde Türkiye’nin hayati kıymet 
taşıyan haklarının bulunduğu tespit edilmiş ve İngiltere’nin hükümran-
lık hakkında ancak ve yalnız Türkiye lehine vazgeçebileceği ifade edil-
                                                           
23 Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi Cilt I ve II, s. 530, İstanbul 2007; Ergünöz Akço-
ra, “Kıbrıs Türkünün Bağımsızlık Mücadelesi ve Rumların Türklere uyguladıkları Katliam”, 
Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 179, s. 41-42, İstanbul 2009. 
24 Turgut Özakman, Çılgın Türkler-Kıbrıs, s. 61, Ankara, Mart 2012. 
25 BCA, Fon Kodu: 03001, Kutu No: 38, Dosya No: 227, Belge No: 4; Ergünöz Akçora, “Kıb-
rıs Türkünün Bağımsızlık Mücadelesi ve Rumların Türklere Uyguladıkları Katliam”, Türk 
Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 179, s. 43, İstanbul 2009. 
26 Nur Batur, Rauf Denktaş, s. 141, İstanbul, Mart 2007. 
27 Adnan Menderes: Adnan Menderes Kıbrıslı Türklerin var oluş mücadelesinde ve bugünle-
re gelinmesinde Truva atı işlevi görmüş olan Türk Mukavemet Teşkilatı’na sahip çıkıp, örgü-
tün Genelkurmay Özel Harp Dairesi tarafından eğitilmesini sağlayarak Kıbrıs davasını sa-
hiplenen bir politikacıdır. Yine, 1959 yılındaki diplomasi koşuşturmaları sırasında Londra’-
da geçirmiş olduğu uçak kazasından sağ kurtulan Menderes, olağanüstü çabaları sonucu 
Türkiye’ye Garantör Devlet statüsünü veren ve 1878’den tam 82 yıl sonra, 16 Ağustos 1960 
tarihinde Türk Alayı’nın Ada’ya ayak basmasının dayanağı olan, 1959 tarihli Zürih ve Lond-
ra Antlaşmaları’na hastane odasında imza koymak suretiyle Kıbrıs davasına ve Kıbrıslı 
Türklere hizmet etmiştir. (Bkz. İhsan Tayhani, “Kıbrıslı Türklerin Varoluş Mücadelesinde 
Adnan Menderes’in Yeri”, Türk Tarihinde Adnan Menderes (Adnan Menderes Üniversitesi Ya-
yını, Editörler: Delişan İnce Erdoğan, Talip Kabadayı, Hüseyin Üreten, Gülay Günday, C. 1, 
s. 308, Aydın, Şubat 2012). 
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miştir.28 Adnan Menderes’in bu kararlı tutumuna Türk halkından da 
olumlu destek ve açıklamalar gelmiştir.29 

Türkiye Cumhuriyeti’nin iki ülke arasında gerginliğin tırmanmaması 
ve sorunlara kalıcı çözüm anlayışıyla bakmasına rağmen Kıbrıs meselesi 
Yunanlılar bakımından self-determination ve Yunanistan’a ilhak (Enosis) 
esasına istinat ettirilmiş ise de, İngilizler bu esasları reddederek meseleyi 
self-goverment’a doğru giden bir yol içinde hal etmeye gayret göstermeye 
devam etmişlerdir.30 

Nihayet Türkiye, Yunanistan ve İngiltere arasında 11 Şubat 1959’de 
Zürih ve ardından Londra Antlaşmaları yapılmıştır. 11 Şubat 1959 günü 
Makarios Yunanistan Başbakanının evinde imzalanmış olan Zürih Ant-
laşmasının tam metnini öğrendikten sonra 12 Şubat 1959 tarihinde 
EOKA lideri Grivas’a bir mektup göndermiştir. Makarios mektubunda;31 
“Türk-Yunan görüşmeleri sonucu Zürih’te imzalanmış olan antlaşma, zan-
nedersem tatminkârdır. Mevcut şartlar altında daha iyi bir çözüm elde edi-
lemezdi. Verilmekte olan mücadelenin son hedefi hiç şüphesiz Enosis’tir.” 
demiştir. 

Zürih Antlaşmasını Türkiye adına Başbakan Adnan Menderes, Yuna-
nistan adına Başbakan C. Karamanlis ve İngiltere adına ise Harold Mac 
Millan imzalamıştır. Anılan antlaşmaya göre Kıbrıs Cumhurbaşkanının 
Rum, yardımcısı Türk olan bir cumhuriyettir. Resmi dili Rumca ve Türk-
çe olup en önemli özelliği Kıbrıs’ın güvenliğinin İngiliz, Yunan ve Türkler 
tarafından ferdi veya topluca sağlanmasına yönelik Garanti Antlaşmasını 
da kapsamasıdır.32 

Zürih ve Londra Anlaşmalarına dayanılarak hazırlanan Kıbrıs Anaya-
sası ile Türk halkına eşit statülü kurucu ortaklık tanınmıştır.33 

Sonuç olarak 1959 Londra ve Zürih Antlaşmaları (Garanti Antlaşma-
ları) çerçevesinde 1960 yılında “Kıbrıs Cumhuriyeti”ni kurmuştur.34 Bu 
antlaşmalar İngiltere’nin Ada’daki başta askeri üs ve tesisler olmak üze-
re menfaatlerinin korunmasına imkân vermiştir.35 
                                                           
28 BCA, Fon Kodu: 03001, Kutu No: 38, Dosya No: 227, Belge No: 10. 
29 BCA, Fon Kodu: 03001, Kutu No: 136, Dosya No: 219, Belge No: 1. 
30 BCA, Fon Kodu: 01009, Kutu No: 109, Dosya No: 340, Belge No: 4; Turgay Bülent Gök-
türk, “Rumların Kıbrıs’taki İsteklerinin Şiddete Dönüşmesi: 1931 İsyanı -Öncesi ve Sonrası-”, 
Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, Cilt: VII, Sayı: 16-17, s. 337, İzmir, Bahar-Güz 
2008. 
31 KKTC Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi, Makarios’un EOKA Başkanı Digenis’e gönderdiği 
mektup. 
32 BCA, Fon Kodu: 03001, Kutu No: 38, Dosya No: 227, Belge No: 17. 
33 T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın 
Nu: 43, Osmanlı İdaresinde Kıbrıs (Nüfusu-Arazi Dağılımı ve Türk Vakıfları), s. 32, Ankara 2000. 
34 T.B.M.M. Tutanak Dergisi, Dönem: 1, Toplantı: 2, 1 Kasım 1963, s. 83; Hasan Turan, “BM 
ve AB Çerçevesinde Kıbrıs Sorununa Güncel Bir Bakış”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bi-
limler Dergisi, Sayı: 21, s. 120, Kütahya, Ağustos 2008. 
35 Aykut Edibali, Türkiye’nin Kıbrıs Politikası Ne Olmalıdır?, s. 74, İstanbul, Ağustos 1974. 
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Bu antlaşmaların diğer bir özelliklerinden birisi de Kıbrıs’ta iki ayrı 
toplumun yani Türk ve Rum toplumlarının varlıklarının resmen kabul 
edilmeleridir. Böylece Türk toplumu azınlık statüsünden çıkarak Rumla-
ra eşit bir statü kazanmıştır.36 

Bununla birlikte söz konusu antlaşmalara Kıbrıslı Rumların tepkisi 
farklı olmuştur. Kıbrıs Rum kesimlerinde Yunan bayrakları ile “Yaşasın 
EOKA, Direniş, Makarios” sloganları yazılı pankartlar taşıyan göstericiler 
sokaklara dökülmüştür. Kilise çanları çalınmış ve Yunan milli marşı okun-
muştur. Rumlar beş bin kişiye varan kalabalıkla gösteri yapmışlardır.37 

Kanlı Noel Olayları 

Kanlı Noel 21 Aralık 1963 yılında Kıbrıslı Türklere karşı başlatılan et-
nik temizlik hareketlerine verilen isimdir.38 Bu soykırımda kullanılan Akri-
tas Planı ise gerek Türk-Yunan ve gerekse Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumlar 
arasında bugüne kadar ulaşılan en barışçı yapının ortadan kaldırılma pla-
nı olmuştur.39 21 Aralık saldırılarından öncesinde Rumların hazırlıkları ile 
ilgili olarak EOKA 5.000 kişilik tam eğitilmiş, 5.000 kişilik de yedek gücü 
olduğunu beyan etmiştir.40 Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla birlikte, 
Makarios, Zürih ve Londra Antlaşmalarıyla Kıbrıs Türk toplumuna tanı-
nan Rumlara eşit statüyü geri almanın planlarını yapmaya başlamıştır.41 

Ancak 1960-1963 yılları arasındaki üç yıl içinde Makarios, Enosis he-
define ulaşabilmek için Kıbrıs Cumhuriyetini atlama tahtası olarak gör-
müştür. EOKA’nın bütün ileri gelenlerini kilit noktalarda göreve getirmiş 
ve gizli silahlanmaya hız vermiştir. 

Türk Cemaat Meclisi Başkanı Rauf Denktaş, Kıbrıs Anayasa’nın iki 
cemaatin mutabakatı ve garantör devletlerin onayı olmadan değiştirilme-
yeceğini beyan etse de,42 Makarios bu dönemde bütün gücünü Anayasa’-
                                                           
36 Ali Özerenkulu, “Kıbrıs Sorunu ve Darbe Yorgunu İki Ülke: Türkiye ve Yunanistan”, Yeni 
Türkiye, Yıl: 3, Sayı: 15, s. 1367, Mayıs-Haziran 1997. 
37 Ahmet C. Gazioğlu, İngiliz Yönetiminde Kıbrıs Son İki Yıl (1958-1960) Enosis Çemberinden 
Kıbrıs Cumhuriyetine, s. 111, Ankara 2000; T.B.M.M. Tutanak Dergisi, Dönem: 1, Toplantı: 2, 
s. 154, 1 Kasım 1963; M. Süreyya Şahin, Fener Patrikhanesi ve Türkiye, s. 290-291, İstan-
bul 1996. 
38 Gatibe Mahmudova, “XX. Yüzyılın Yüzkarası: Kıbrıs’ta Kanlı Noel ve Azerbaycan’da Hoca-
lı Katliamı”, Kıbrıs Türk Milli Mücadelesi ve Bu Mücadelede TMT’nin Yeri, Uluslararası Sem-
pozyum (19-25 Ekim 2008), (Lefkoşa, Gazimağusa, Girne-KKTC), Cilt: I, Bildiriler, s. 143, Lef-
koşa-KKTC, 2009. 
39 Michael Stephen, The Cyprus Question, s. 14, London, April 1997. 
40 Ahmet C. Gazioğlu, Kıbrıs’ta Cumhuriyet Yılları ve Ortaklığın Sonu (1960-1964), Lefkoşa, 
s. 414/Kıbrıs, Nisan 2003. 
41 Ali Özerenkulu, “Kıbrıs Sorunu ve Darbe Yorgunu İki Ülke: Türkiye ve Yunanistan”, Yeni 
Türkiye, Yıl: 3, Sayı: 15, s. 1367-1368, Mayıs-Haziran 1997; Ergünöz Akçora, “Kıbrıs Türkü-
nün Bağımsızlık Mücadelesi ve Rumların Türklere Uyguladıkları Katliam”, Türk Dünyası 
Araştırmaları Dergisi, Sayı: 179, s. 47, İstanbul 2009. 
42 Halkın Sesi, 29 Kasım 1963; Ergünöz Akçora, “Kıbrıs Türkünün Bağımsızlık Mücadelesi 
ve Rumların Türklere Uyguladıkları Katliam”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 179, 
s. 48, İstanbul 2009. 
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nın değiştirilmesine yöneltmiştir.43 Değiştirilmek istenen maddeler ise 
genelde Türk toplumunun eşitliğini sağlayan maddeler olmuştur. 

Bu arada Kıbrıs’ın bu hassasiyeti Türkiye Büyük Millet Meclisinde ge-
nel görüşme ile gündeme gelmiştir. Bu görüşmede Kıbrıs Anayasasının 
uygulanması konusunda taviz verilmeyeceği belirtilmiştir.44 

30 Kasım 1963’te Makarios, Türk tarafına anayasanın 13. maddesin-
de değişiklik yapılması önerisinde bulunmuş,45 ancak Türkiye, bu duru-
mu Kıbrıs’ta yaşayan Türkleri azınlık konumuna düşüreceği gerekçesi ile 
kabul etmemiştir.46 

Bu arada Türkiye’de hükümet bunalımı sonucu Başbakan İsmet İnö-
nü 3 Aralık 1963’te istifa etmiştir.47 Buna paralel olarak, Kıbrıslı Rumlar 
özellikle Türk nüfusun bulunduğu bölgelerde Türk Cemaatini tahrike yö-
nelik olaylar çıkarmaya başlamışlardır.48 Kıbrıs’ta bulunan Yunan Millet-
vekilleri ile EOKA’nın başında bulunan Albay Grivas Londra ve Zürih 
Antlaşmalarının kimseye fayda getirmediğine yönelik açıklamalarda bu-
lunarak Kıbrıslı Rumları kışkırtma eylemlerini artırmışlardır.49 

Ayrıca Makarios Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasasını değiştirmeye yönelik 
beyanlarda bulununca Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendisine resmi bir 
nota vermiştir. Ancak Makarios Türkiye’nin verdiği bu notayı da ret et-
miştir.50 

21 ve 24 Nisan 1966 tarihli Patris Gazetesi’nde kısmen yayınlanana 
kadar gizli kalan bu plana göre; 1960 Antlaşmalarından kurtularak self-
determinasyon ve Enosis yolu açılacak, Anayasa değiştirilerek Türkler 
basit bir azınlık konumuna getirilecekti. Bu değişikliklere karşı çıktıkları 
takdirde, Türk halkı derhal ve zor kullanılarak, dış müdahaleye sebep 
olunmadan dağıtılacak ve ezilecek, çatışmaların yaygınlaşması ve uza-
ması halinde Türk toplumu derhal yok edilecek ve Ada Yunanistan’a 
bağlanacaktı. 
                                                           
43 Ulvi Keser, Kıbrıs’ta Türk-Yunan Fırtınası (1940-1950-1960-1970), s. 264. 
44 T.B.M.M. Tutanak Dergisi, Dönem: 1, Toplantı: 2, 10 Ocak 1963, s. 8; Kemaleddin Nomer, 
“Kıbrıs’ı İşgal Eden Kimdir?”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Sayı: 302, C. 51, s. 27, İs-
tanbul, Şubat 2012. 
45 Halkın Sesi, 06 Aralık 1963; Hüner Tuncer, Kıbrıs Sarmalı -Nasıl Bir Çözüm?, s. 71, İstan-
bul 2012; Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi Cilt I ve II, s. 786, İstanbul 2007. 
46 T.C. Dışişleri Bakanlığı Kıbrıs Anlaşmaları ve Son Gelişmeleri, s. 36-55, Ankara, Ocak 
1964; T.B.M.M. Tutanak Dergisi, Dönem: 1, Toplantı: 3, Cilt: 23, s. 509-516, 24 Aralık 1963; 
Halkın Sesi Gazetesi, 07 Aralık 1963; Hakan Uzun, “24 Nisan 2004’te Yapılan Annan Planı 
Oylama Sonuçlarının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Rum Basına Yansımaları”, Türk 
Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 177, s. 197, (Kasım-Aralık 2008), İstanbul 2008. 
47 Halkın Sesi, 03 Aralık 1963; Ergünöz Akçora, “Kıbrıs Türkünün Bağımsızlık Mücadelesi 
ve Rumların Türklere Uyguladıkları Katliam”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 179, 
s. 49-53, İstanbul 2009. 
48 Halkın Sesi, 04-05 Aralık 1963; Hürriyet Gazetesi, 04 Aralık 1963. 
49 Halkın Sesi, 08 Aralık 1963; Kemaleddin Nomer, “Kıbrıs’ı İşgal Eden Kimdir?”, Türk Dün-
yası Tarih Kültür Dergisi, Sayı: 302, C. 51, s. 28, İstanbul, Şubat 2012. 
50 Hürriyet Gazetesi, 18 Aralık 1963. 
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Planının hazırlayıcıları arasında Akritas kod adlı İçişleri Bakanı Yor-
gacis, Cumhurbaşkanı Makarios, Meclis Başkanı Klerides’in yanında, 16 
Şubat 2003 tarihinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanlığı’na seçilen 
Tasos Papadopulos gibi isimler de bulunmaktaydı.51 

Akritas Planı’nı yürürlüğe koyan ve aktif harekete tüm Ada sathında 
geçen Kıbrıslı Rumlar Ada’da Türk nüfusunu ortadan kaldırmak için se-
ferber oldukları görülmektedir.52 

Makarios 21 Aralık 1963 tarihinde Garanti Antlaşmasının geçersiz ol-
duğunu ilan etmiştir.53 Makarios’un teşviki ve yönlendirmesiyle EOKA 
21 Aralık 1963 yılından itibaren Türk tarafına çeşitli saldırılarda ve kat-
liamlarda bulunmaya başlamıştır.54 

21 Aralık 1963’te, Tahtakale Mahallesi’nde Girne’den Lefkoşa’daki ev-
lerine dönen iki arabadaki altı erkek ve dört kadından Zeki Halil ve Ce-
maliye Emirali’nin Rum polislerinin kırmızı ışıkta kendilerini durdurup 
evlerinden sadece birkaç yüz metre uzaklıkta üzerlerine makineli tüfekle 
ateş açmaları Kanlı Noel ve Kumsal Katliam olaylarının başlangıcını teş-
kil etmiştir. Söz konusu ateşte Zeki Halil ve Cemaliye Emirali şehit ol-
muşlardır.55 Bunu aynı gün Rum polisinin Lefkoşa Türk Lisesi’ndeki öğ-
rencilere makineli tüfek ile ateş açmaları izlemiştir.56 

Bu ilk saldırı sonucu iki Türk şehit olmuş, ikisi öğrenci altı kişi yara-
lanmıştır.57 Bu olaylardan istifade eden Makarios Garanti Anlaşmasını 
hükümsüz ilan etmiştir. Makarios daha sonra Türkiye’nin kuvvet kulla-
narak müdahale etmeye kalkması halinde bunu saldırganlık olarak va-
sıflandıracağını da beyan etmiştir.58 

Dr. Fazıl Küçük 21 Aralık Olayları’nı anlatırken o gece Tahtakale’de 
arabası ile dolaşan karı-koca Türk vatandaşları, Rum polislerinin zorla 
araçtan indirerek arama yaptıklarını ve silahlarının olmamasına rağmen 
onları şehit ettiklerini belirtmiştir.59 Aynı gün, Türk Cemaat Meclisi Baş-
                                                           
51 Ahmet Aydoğdu, Kıbrıs Sorunu Çözüm Arayışları, s. 48, Ankara 2005. 
52 Ulvi Keser, Kıbrıs’ta Türk-Yunan Fırtınası (1940-1950-1960-1970), s. 283. 
53 Hürriyet Gazetesi, 22 Aralık 1963. 
54 Hasan Turan, “BM ve AB Çerçevesinde Kıbrıs Sorununa Güncel Bir Bakış”, Dumlupınar 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 21, s. 123, Kütahya, Ağustos 2008; Zafer Gazetesi, 
22 Aralık 1963. 
55 Harry Scott Gibbons, The Genocide Files, s. 2, London, December 1997; Halkın Sesi, 21 
Aralık 1963; Bozkurt, 21 Aralık 1963; Hürriyet Gazetesi, 22 Aralık 1963. 
56 Aydın Ongun, Kıbrıs Gerçeği (1931-1990), s. 25, Ankara 1991; Abdulhaluk Çay, Kıbrıs’ta 
Kanlı Noel-1963, s. 73, Ankara 1989; Sabahattin İsmail, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Doğuşu-Çö-
küşü ve KKTC’nin Kuruluşu (1960-1983), s. 188, İstanbul 1993. 
57 Cumhuriyet Gazetesi, 22 Aralık 1963; Ulus Gazetesi, 22 Aralık 1963; Turgut Özakman, 
Çılgın Türkler-Kıbrıs, s. 171 Ankara, Mart 2012; T.C. Dışişleri Bakanlığı Kıbrıs Anlaşmaları ve 
Son Gelişmeleri, s. 84, Ankara, Ocak 1964; Ahmet C. Gazioğlu, Kıbrıs’ta Cumhuriyet Yılları 
ve Ortaklığın Sonu (1960-1964), Lefkoşa, s. 415, Kıbrıs, Nisan 2003. 
58 Hürriyet Gazetesi, 22 Aralık 1963. 
59 Sabahattin İsmail, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Doğuşu-Çöküşü ve KKTC’nin Kuruluşu (1960-
1983), s. 135, İstanbul 1993. 
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kanlık odasına bir mermi isabet etmiştir. Atatürk heykeline ateş açılmış-
tır.60 İlk şehitlerin cenazeleri binlerce Kıbrıslı Türkün katıldığı törenle 
toprağa verilmiştir.61 

Kıbrıs Türk kesimi lideri Dr. Fazıl Küçük, Kıbrıslı Türklere karşı Kıb-
rıslı Rumların polis metotları uyguladıkları, macera peşinde koştuklarını 
belirtip Türkleri sükûnete çağırmıştır.62 

Kıbrıslı Rumlar Kanlı Noel saldırılarında tüm ağırlığını Lefkoşa’ya ver-
mişlerdir. Onlara göre Lefkoşa düşerse Kıbrıs’ta Türk direnişi çok kısa 
zamanda ortadan kalkmış olacaktır.63 Aynı gün ölü ve yaralılara ulaşma-
ya çalışan Türk polis şefleri ile hastane görevlileri Lefkoşa’da Türk bölge-
sini kuşatan Rumlar tarafından kurşun yağmuruna tutulmuşlardır.64 

22 Aralık 1963 tarihinde Makarios Kıbrıs Radyosunda yaptığı konuş-
mada, Garanti Antlaşmasını tanımadığını ilan etmiş, bu durum Rum 
saldırganlara daha da cesaret vermiştir.65 Rum polisi bir okula ateş aça-
rak iki öğrencinin yaralanmasına neden olmuştur. Tahtakale’de bulunan 
800 Türk evlerini terk ederek Atatürk ilkokuluna sığınmışlardır. Dr. Fa-
zıl Küçük’ün konutu kurşunlanmıştır. İngiliz Yüksek Komiseri ile ABD 
Büyükelçisi Makarios’a çağrıda bulunarak saldırıları durdurmasını iste-
miştir. 23 Aralık 1963 günkü çarpışmalarda Kıbrıslı Rumlar tarafından 
bir Türk öldürülmüş, beş Türk ağır yaralanmıştır.66 Bu katliamlar Türki-
ye’de büyük etki yaratmış ve Türk Gençleri Makarios ve EOKA’cıları pro-
testo etmişlerdir.67 

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Vekili Turhan Feyzioğlu meyda-
na gelen ve Kıbrıslı Türklerin katledilmesi ile sonuçlanan olayların arka-
sından suçluların yakalanıp adalete derhal teslim edilmesini istemiştir. 

Rum polisleri Kıbrıslı Türkleri vurmaya devam etmiştir. Abluka altında 
bulanan Lefkoşa’nın Türk bölümünde kan ve yiyecek sıkıntısı baş göster-
miştir. Lendra Palas’tan açılan ateş sonucu bir Türk şehit olmuştur. Üçlü 
karargâhtaki Kıbrıslı Rum ve Türk askerleri arasında çatışma çıkmıştır.68 
                                                           
60 T.C. Dışişleri Bakanlığı Kıbrıs Anlaşmaları ve Son Gelişmeleri, s. 84, Ankara, Ocak 1964; 
Nur Batur, Rauf Denktaş, s. 207, İstanbul, Mart 2007. 
61 Hürriyet Gazetesi, 23 Aralık 1963. 
62 Tercüman Gazetesi, 22 Aralık 1963; Ulus Gazetesi, 23 Aralık 1963. 
63 Ulvi Keser, “21 Aralık 1963 Kanlı Noel, Kumsal Faciası ve Bugüne Yansımalar”, s. 98. 
64 Sabahattin İsmail, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Doğuşu-Çöküşü ve KKTC’nin Kuruluşu (1960-
1983), s. 188; Vehbi Zeki, Kıbrıs Türk Mücadele Tarihi, Cilt: III, s. 3, Kıbrıs 1973. 
65 Abdulhaluk Çay, Kıbrıs’ta Kanlı Noel-1963, s. 74; Sabahattin İsmail, Kıbrıs Cumhuriyeti’-
nin Doğuşu-Çöküşü ve KKTC’nin Kuruluşu (1960-1983), s. 188. 
66 Cumhuriyet Gazetesi, 24 Aralık 1963; T.C. Dışişleri Bakanlığı Kıbrıs Anlaşmaları ve Son 
Gelişmeleri, s. 84, Ankara, Ocak 1964. 
67 Tercüman Gazetesi, 23 Aralık 1963. 
68 T.C. Dışişleri Bakanlığı Kıbrıs Anlaşmaları ve Son Gelişmeleri, s. 85, Ankara, Ocak 1964; 
Halkın Sesi, 23 Aralık 1963; Sabahattin İsmail, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Doğuşu-Çöküşü ve 
KKTC’nin Kuruluşu (1960-1983), s. 191, İstanbul 1993; T.C. Dışişleri Bakanlığı Kıbrıs Anlaş-
maları ve Son Gelişmeleri, s. 84, Ankara, Ocak 1964. 
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24 Aralık 1963’te Kıbrıslı Rumlar Dr. Fazıl Küçük’ün çalışma ofisine 
ve Türk Büyükelçiliğine saldırıda bulunmuştur. Türk hastaneleri yaralı-
larla dolmuştur.69 Başbakan İsmet İnönü ayrıca olayların bu şekilde ge-
lişmesi halinde duruma el konulacağını da eklemiştir.70 

25 Aralık 1963’te Başbakan İsmet İnönü Türkiye Büyük Millet Mecli-
sinde yapmış olduğu konuşmada; 

“Büyük Millet Meclisi emin olabilir ki, Kıbrıs’ta dökülen kanlar, mille-

timizi ne kadar üzüyorsa buna karşı hissettiğimiz infial ve hiddet de 

kadar şiddetli ve kesindir. Türk Milleti tarihinde çok zaman haksız 

tecavüzlere uğramıştır. Bütün meclis ve bütün millet yekpare olarak 

vazifemizi yapacağız. Vatandaşlarımıza karşı, Kıbrıs’ta yaşayan ırk-

daşlarımıza karşı mükellef olduğumuz vecibeleri yerine getireceğiz. 

Bugün Türk uçakları Kıbrıs’taki mücadele meydanlarına gitmişler, 

görülmüşler ve ilk ihtarı yapmışlardır.”71 

demiştir. 
Bu Rumlar Küçük Kaymaklıya karşı geniş bir saldırıya geçmiştir. 

Türkler Hamit Köy’e çekilmiştir. Bu açıklamalara rağmen Yunan Alayı 
fiilen tüm bölgelerde saldırılara katılmaya başlamıştır. 

Tabip Binbaşı Nihat İlhan’ın eşini ve çocuklarını evlerinde gizlenmiş 
oldukları banyo küveti içerisinde insafsızca vurarak şehit etmişlerdir. 
Rehine alınan yüzlerce masum Türk’ü siper ederek geri çekilen Rumlar 
rehineleri Rum hapishanelerine götürmüşler ve Kıbrıs Türk’ünün tüm 
dünya ile olan haberleşmesini kesmişlerdir.72 

25 Aralık 1963 tarihinde Makarios’un73 görüşmelere yanaşmaması ve 
saldırıların devam etmesi üzerine Türkiye, garantörlük hakkını tek başı-
na kullanmaya karar vermiştir. Bu kapsamda Türk Alayı garnizondan 
ayrılarak gerekli mevzilere yerleşmiştir.74 Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Kıbrıs’taki olayları incelemek maksadıyla Ada’ya bir heyet göndermeye 
karar vermiştir.75 

26 Aralık 1963 tarihinde Kıbrıs’ta tüm diplomatik yollarla yapılan te-
şebbüslerin sonuç vermemesi üzerine Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı 
                                                           
69 Hürriyet Gazetesi, 24 Aralık 1963; Tercüman Gazetesi, 24 Aralık 1963; Zafer Gazetesi, 24 
Aralık 1963; Halkın Sesi, 24 Aralık 1963. 
70 Ulus Gazetesi, 24 Aralık 1963. 
71 T.B.M.M. Tutanak Dergisi, Dönem: 1, Toplantı: 3, Cilt: 24, s. 102, 2 Ocak 1964; T.C. Dışiş-
leri Bakanlığı Kıbrıs Anlaşmaları ve Son Gelişmeleri, s. 57-58, Ankara, Ocak 1964. 
72 Sabahattin İsmail, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Doğuşu-Çöküşü ve KKTC’nin Kuruluşu (1960-
1983), s. 192-193. 
73 Abdulhaluk Çay, Kıbrıs’ta Kanlı Noel-1963, s. 75. 
74 Sabahattin İsmail, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Doğuşu-Çöküşü ve KKTC’nin Kuruluşu (1960-
1983), s. 192; Nihat Erim, Bildiğim ve Gördüğüm Ölçüler İçinde Kıbrıs, (basım tarihi belirtil-
memiştir), s. 216, Ankara. 
75 Hürriyet Gazetesi, 25 Aralık 1963. 
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İsmet İnönü, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Garanti Antlaşmasının 
kendilerine verdiği yetkiyi kullanarak Türk Ordusu’nun harekâta başla-
dığını belirtmiştir. Rumların ateşi kesmemesi halinde fiili müdahalenin 
gerçekleşeceğini de ilave etmiştir. Bu kapsamda üç Türk jeti ikaz uçuşu 
yapmış, Türk donanması yola çıkmıştır.76 

Bugün yapılan muharebelerde 50 Türk şehit olmuş, 1000’e yakın 
Türk ise esir veya kayıp olmuştur. Makarios ve Yorgacis ellerinde 700 
esir Türk bulunduğunu İngiliz General Young’a bildirmişler. Kuzey Kıb-
rıs Rum kesimini destekleyen Rusya Türkiye’ye müdahale etmemesi yö-
nünde nota vermiştir.77 Türk Genelkurmay Başkanı Orgeneral Cevdet 
Sunay aynı gün yaptığı açıklamada TSK’nin “Türk Milleti’nin menfaat ve 
şerefini korumaya azimli ve hazır olduğunu” bildirmiştir.78 

29 Aralık 1963’te Türk donanmasına mensup bazı birlikler Mersin Lima-
nı’na demir atmışlardır. Gemilerin gelişi top atışlarıyla selamlanmış, sahile 
toplanan binlerce Mersinli denizcileri büyük tezahüratla karşılamışlardır.79 

2 Ocak 1964’te Makarios Kıbrıs radyosundan yaptığı bir demeçte Ga-
ranti ve İttifak anlaşmalarını feshettiğini ve bu maksatla yabancı devlet 
başkanlarına telgraflar gönderdiğini açıklamıştır. Türkiye Cumhuriyeti 
aynı gece Ankara’da ABD, İngiltere ve Yunanistan Büyükelçilerini Dışiş-
leri Bakanlığına çağırarak Makarios’un tek taraflı olarak yapmış olduğu 
feshi görüşmüş ve bu ülkelerin dikkatlerini çekmiştir. Ada’da kaybolan 
emniyetin sağlanması hususunu istemiş ve bunu bir nota ile de bildir-
miştir. Bunun üzerine İngiltere Ada’ya iki tabur ve bir tugay karargâhı 
göndermiştir.80 

Kanlı Noel Şehitleri 

Kanlı Noel olaylarının ilk şehitlerden 21 Aralık 1963 çatışmalarında 
Limasol Sancaktarı Eftal Akça Bey, diğer bir şehit de EOKA saldırılarına 
kahramanca direnen ortaokul öğretmeni Hüseyin Ruso ilk şehitler ara-
sındadır.81 Yine Zehra Burcu da şahadet mertebesine ulaşmıştır. 23 Ara-
lık 1963’te Ledra Palas’ta Kıbrıslı Rumlarca açılan ateş sonucu Salahi 
Şevketi,82 Larnaka’da ise çatışmalarda Kanlı Noel’de Mehmet Mahmut, 
                                                           
76 Hürriyet Gazetesi, 26 Haziran 1963; T.B.M.M. Tutanak Dergisi, Dönem: 1, Toplantı: 3, 
Cilt: 24, s. 102, 2 Ocak 1964; Halkın Sesi, 26 Aralık 1963; Bozkurt, 11 Kasım 1963; Bozkurt, 
26 Aralık 1963. 
77 Sabahattin İsmail, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Doğuşu-Çöküşü ve KKTC’nin Kuruluşu (1960-
1983), s. 193, İstanbul 1993. 
78 Halkın Sesi, 27 Aralık 1963. 
79 Halkın Sesi, 29 Aralık 1963. 
80 T.B.M.M. Tutanak Dergisi, Dönem: 1, Toplantı: 3, Cilt: 24, s. 211, 6 Ocak 1964. 
81 Turgut Özakman, a.g.e., s. 179; Kemaleddin Nomer, “Kıbrıs’ı İşgal Eden Kimdir?”, Türk 
Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Sayı: 302, C. 51, s. 27, İstanbul, Şubat 2012. 
82 Salahi Şevket: Kanlı Noel olaylarının başlangıcında Çetinkaya Spor Kulübü ile Ledra Pa-
las Oteli arasındaki mücadele son derece çetin geçer. Ledra Palas Otel’indeki Rumların iki 
otomatik tüfekle karşılık vermeye çalışan Türk Mukavemet Teşkilatı üyelerinden biridir. Ça-
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Tatlıcı Hüseyin ve Salahi Zaimoğlu şehit olmuştur.83 Ayrıca Rauf Denk-
taş günlüğünde 21 Aralık 1963-4 Ocak 1964 arasında 60 şehit verildiği-
ni not etmiştir.84 

25 Aralık 1963’te Kıbrıs Halkın Sesi Gazetesi şehit listesini yayınla-
mıştır. Bunlar Aziz Hüsnü, Tuncer Hasan, Mühip Hüseyin, Salahi Şev-
ket, Mehmet Ahmet, Orbay Mehmet Ali, Muzaffer Salih, Hasan Ekmekçi, 
Hüseyin Doktor’dur.85 

Ayrıca İngiltere’de The Guardian gazetesinde yayımlanan ve daha son-
ra da Kıbrıs Rum Kesimi’nde haftalık The Cyprus Weekly dergisinin 8-14 
Nisan 1988 sayısında gün ışığına çıkan İngiltere Hükümeti’nin bir rapo-
runa göre de 23 Aralık 1963 günü Lefkoşa Devlet Hastanesi’ndeki 25 
Türk hasta birden bire yataklarından kaybolmuşlardır. İngiliz istihbarat 
subayı Teğmen Martin Packard’ın daha sonra yaptığı araştırma netice-
sinde aşağıda belirtilen açıklamayı yapmıştır: 

“İlk görevlerimden biri hastanede kaybolan Kıbrıslı Türk hastalara 

ne olduğunu açıklığa kavuşturmaktı. Çökmüş hükümetten bir Kıbrıslı 

Rum bakanla gizli görüşmeler yer almıştı. Kısa bir araştırmadan son-

ra yerel şayiaları teyit etme imkânı olmuştur. Rum sağlık personeli-

nin yatakta yatmakta olan Türk hastaların boğazlarını kestikleri aşi-

kâr olmuştu. Cesetler daha sonra bir kamyona yüklenerek şehrin ku-

zeyindeki bir çiftliğe götürülüp orada doğrama makinelerinden geçi-

rildikten sonra toprağa serpilmişti.”86 

Daily Express’in 28 Aralık 1963 basımında bölgeye giden gazetecilerin 
yaklaşık 200-300 kişinin katledildiğini insanların söz konusu katliamlar 
karşısında adeta donup kaldığına şahit olduklarını ifade etmişlerdir.87 

Kumsal Katliamı ve Nihat İlhan 

Kanlı Noel’de Lefkoşa’da başlatılan Rum-Yunan mezalimi, katliamları 
soykırıma dönüşerek Ada’nın dört bir yanına yayılmıştır. Her tarafta 
kan, gözyaşı ve acı kol gezmiştir.88 Bununla birlikte; Kanlı Noel Olayla-
rında Kıbrıslı Rumların tedhiş ve eylemlerinin zirveye tırmandığı olay söz 
konusu ailenin katliamı olmuştur.89 
                                                                                                                                        
tışma esnasında şehit düşmüştür. (Bkz. Ulvi Keser, a.g.e., s. 289); Turgut Özakman, Çılgın 
Türkler-Kıbrıs, s. 177, Ankara, Mart 2012. 
83 Ulvi Keser, Kıbrıs’ta Türk-Yunan Fırtınası (1940-1950-1960-1970), s. 289-291. 
84 Nur Batur, a.g.e., s. 227. 
85 Halkın Sesi, 25 Aralık 1963. 
86 Ulvi Keser, a.g.e., s. 305-306. 
87 Michael Stephen, The Cyprus Question, s. 14, London, April 1997. 
88 Mehmet Bahadır, Girne-Baf-Limasol ve Larnaka Katliamları, Lefkoşa 2008. 
89 Bayram Küçükoğlu, “Kıbrıs Sorununa Dair Yaklaşım ve Algıların Türk Basınına Yansı-
ması (1954-1974)”, Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, 
Sayı: 48, Güz 2011, s. 805, Ankara 2011. 
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1963 yılında başlayan 1964 yılında da devam eden olaylarda 364 
Türk şehit olmuştur.90 

Rumlar Enosis’i gerçekleştirmek ve Ada’yı Yunanistan’a bağlamak 
için Aralık 1963 sonlarında Türklere karşı topyekûn bir saldırıya geçmiş-
lerdir. Bu saldırılardan biri de 24 Aralık 1963’te yapılan ve adı tarihe  
“Kanlı Noel” olarak geçen “Kumsal Katliamı” olmuştur. Ocak 1964 başın-
da Kıbrıslı lider Kliridis, K. Kaymaklı ve Kumsal Katliamlarının EOKA li-
derinin emriyle yapıldığını itiraf etmiştir.91 

Lefkoşa’nın da en savunmasız alanlarından biri olan Kumsal bölge-
sinde Türk’e ait her şeye saldırılmış ve başta Kıbrıs Türk Alayı’nda görev-
li Tabip Binbaşı Nihat İlhan’ın eşi ve üç çocuğu olmak üzere birçok va-
tandaşı hiçbir din ve hiçbir vicdanda yer almayacak şekilde katletmişler-
dir. Kıbrıslı Rumların Türkleri etnik temizlik kapsamında katletmelerinin 
en vahşice yapılanı bu katliam olmuştur.92 Nitekim bunu Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyesi Zekai Dorman Meclis’te yapmış olduğu konuşmada; 

“Masum ve müdafaasız kadınları ve çocukları bir banyo küvetinde 

kurşuna dizecek kadar vahşi ve gaddar insanlarla Kıbrıs Türklerinin 

bir arada yaşamalarını düşünmek bile mümkün değildir. Bu gerçeği 

kabul edip icabını yapmayanlar ileride vukuu bulacak daha büyük 

faciaların mesuliyetini bugünden yüklenmiş olurlar.”93 

demiştir. 
Kumsal Katliamı’nın baş sorumlusu Başpiskopos Makarios’tur. 

Emekli Tuğg. (o gün Binbaşı) Nihat İlhan’a 13 Şubat 2013 tarihinde Ma-
karios hakkındaki düşüncelerini sordum. E. Tuğg. Nihat İlhan şöyle bir 
açıklama da bulunmuştur; 

“Ben Makarios ile birkaç kere karşılaştım. Düzenlenen bir kokteylde 

asası asılı ve bizlerin ellerini sıktı. Gözleri fal taşı gibi açıktı. Makari-

os Zürih ve Londra Antlaşmalarından sonra Cumhurbaşkanı seçildi. 

Dr. Fazıl Küçük de Cumhurbaşkanı yardımcısı oldu. Ama Makarios 

Dr. Fazıl Küçük’ü işine karıştırmamaya ve hatta hiçbir şey yaptırma-

maya kararlıydı. Makarios’un aklı fikri öncelikle Kıbrıs’ı elde etmek 

ve daha sonra Akdeniz ve Ege Denizi’ni Yunan gölü haline getirmek 

ve böylece Yunanistan’ın başına geçmekti.”94 
                                                           
90 Ata Uzun, “Kıbrıs: Tarihi Zengin Ada”, Balkan Strateji, Sayı: 8, s. 13, Ağustos 2010, İzmir. 
91 Ali Satan-Erdoğan Şentürk, Tanıkların Diliyle Kıbrıs Olayları (1955-1983), s. 83, İstanbul 
2012; Bozkurt, 2 Ocak 1964. 
92 Gatibe Mahmudova, “XX. Yüzyılın Yüzkarası: Kıbrıs’ta Kanlı Noel ve Azerbaycan’da Hoca-
lı Katliamı”, Kıbrıs Türk Milli Mücadelesi ve Bu Mücadelede TMT’nin Yeri, Uluslararası Sem-
pozyum (19-25 Ekim 2008), (Lefkoşa, Gazimağusa, Girne-KKTC), Cilt: I, Bildiriler, s. 144, Lef-
koşa-KKTC 2009; Aydın Olgun, Kıbrıs Gerçeği (1931-1990), Ankara 1991. 
93 T.B.M.M. Tutanak Dergisi, Dönem: 1, Toplantı: 3, Cilt: 24, s. 105, 2 Ocak 1964. 
94 Emekli Tabip Tuğgeneral Nihat İlhan ile 13 Şubat 2013 tarihinde Ankara’da bulunan 
evinde yapılan görüşme. 
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Doktor Nihat İlhan’ın Eşi ve Çocuklarının Rumlarca Katledilmesi 

Emekli Tabip Tuğgeneral Nihat İlhan ile 13 Şubat 2013 tarihinde An-
kara’da evinde yapılan görüşmede o dönemde halk arasında bütün gös-
tergelerin böyle bir olayın olacağına ve Rumların bir katliam yapacağına 
dair kesin bir kanaatin var olup olmadığı sorulmuştur. E. Tbp. Tuğg. Ni-
hat İlhan aşağıdaki açıklamayı yapmıştır; 

“Vardı. Şöyle; Yunan Alayı ile Türk Alayı arasında 100 metre mesafe 

bulunmaktaydı. İki alay arasında bir Ermeni dükkânı açılmıştı. Bu 

dükkânı işleten Ermeniler casusluk yapıyor veyahut Türkiye’nin nab-

zını götürüp onlara söylüyordu. Ben bu konudaki şüphelerimi o za-

manki Alay Komutanı’na belirttim, ancak yeterince ilgilenilmedi.” 

“Diğer bir örnek verecek olursam mesela Rumlar odun yüklü geliyor ve 

Rum Alayına giriyorlar, odunlarını indirip taşıyorlar. Bizde içerde ne 

yaptıklarını merak ediyoruz. Rum askerler odun getirenlerin elbiseleri-

ni giyiyor. Oduncular ise Yunan Alayının içerisinde eğitim alıyorlar.” 

“Başka bir örneğe gelince, Rum av tüfeğini omzuna koymuş bizim 

Alayın etrafında dolaşıyor. Bunu görünce hemen bu kişileri bölgemiz-

den kovmak istedik. Durumu komuta kademesine söylememize rağ-

men yine duyarsız kalındığını gördüm.”95 

Emekli Tabip Tuğgeneral Nihat İlhan, Yunan-Rum katliam hazırlığı-
nın belirtisini birçok alanda var olduğunu belirtmiştir. Bu kapsamda yi-
ne evinde yapılan söyleşi de önemli açıklamalarda bulunurken; 

“Rumlar Türk köylerine gidiyor ilk etapta kadınlara dokunmuyorlar 

ama erkekleri toplayıp dozerle açtıkları bir çukura dolduruyorlar ve 

içlerinden biri dozere emir verelim bunları toprağa diri diri gömsün di-

yor. Rumlar bizim kadınlara dönüp bağırarak Cehennem olun Türki-

ye’ye gidin veya başka bir yere gidin. Yoksa sizi denize dökeceğiz di-

yorlar. Kadınlar feryat ediyor, korkuyorlar. 

Bir gün çocuğum bana Rum okul arkadaşlarının kendisine siz hiç 

okula gitmeyin, sizi öldüreceğiz. Siz artık Türkiye’ye dönmeyeceksi-

niz dedi. Çocuğum çok korkmuştu. Ben de ona sizin bir tanenize bile 

bir şey yapsınlar o mektebi yerle bir ederim şeklinde çocuğumun kor-

kusunu gidermeye çalıştım. Ancak çocuğum korkudan sokakta bisik-

letine bile binmez olmuştu.”96 

24 Aralık 1963 Salı günü Rumların saldırıları bütün şiddetiyle devam 
etmiştir. Yunan subayların komutasında ve Kıbrıs’ta konuşlandırılan 
Yunan Alayı’na ait silahlarla desteklenen Rumlar Ada’nın dört bir yanın-
                                                           
95 Emekli Tabip Tuğgeneral Nihat İlhan ile 13 Şubat 2013 tarihinde Ankara’da bulunan 
evinde yapılan görüşme. 
96 Emekli Tabip Tuğgeneral Nihat İlhan ile 13 Şubat 2013 tarihinde Ankara’da bulunan 
evinde yapılan görüşme. 
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da Türkleri yok etmeye yönelik saldırılarına devam etmişlerdir. Uzun za-
mandır Kumsal bölgesinde Türklerle yaşayan ve Türkleştiği zannedilen 
Avrağimi isimli Ermeni asıllı bir Rum bu bölgede Türk direnişi olmadığı-
nı Rumlara haber vermesiyle Rum katliamları bu bölgeye doğru yönel-
miştir. Bu konuda Turgut Özakman da Ermeni kökenli bir Rum’un söz 
konusu haberi verdiğini belirtmiştir.97 

Bir başka deyişle bu olayda Ermeniler Kıbrıslı Rumlara yardım etmiş-
lerdir. Özellikle Kıbrıslı Türklerin telefonlarının kesik olduğu bir ortamda 
Ada’da bulunan Ermenilerin telefonları çalışmış, Kıbrıslı Rumlara bilgi 
aktarımı yapmışlardır.98 

Terezepulus kod adlı bir Yunan subayının komutasında 150’den fazla 
Rum bu bölgede bulunan Severis Un Fabrikası’ndaki Rumların ateş des-
teği ile Kumsal bölgesine yönelik olarak saldırıda bulunmuşlardır. Saldı-
rı Lefkoşa’nın Kumsal semtinde İrfan Bey Sokak 2 numarada oturmakta 
olan Kıbrıs Türk Alay Komutanlığı doktoru Tabip Binbaşı Nihat İlhan’ın 
37 yaşındaki eşi Mürivet İlhan, çocukları 6 yaşındaki 1958 doğumlu Mu-
rat, 1959 doğumlu 5 yaşındaki Kutsi ve henüz 10 aylık Hakan saklan-
dıkları banyo küvetinin içinde hunharca öldürülmüştür. Aynı evde ayrı-
ca ev sahibi Hasan Yusuf Güdüm, eşi Feride, komşuları Ayşe ve bir ya-
şındaki Işın ve Novber Hanım da katledilmiştir.99 Kıbrıslı Rumlar bu kat-
liamda tam 33 mermi kullanmışlardır.100 

Bu olay gazeteci Ömer Sami Coşar’ın çektiği katliam fotoğrafının Hür-
riyet gazetesinde yayınlandığı gün Türkiye’de çok büyük bir tepkiye yol 
açmıştır.101 

Bu olay Daily Mail Gazetesi’nin 28 Aralık 1963 tarihli basımında aşa-
ğıda belirtildiği şekilde yayımlanmıştır: 

“Kuşatılmış Türk tarafını dolaşmama izin verilmişti. Kumsal bölgesi-

ne götürüldüm ve kırık cam parçaları üzerinden yürüyerek bahçesin-

de portakal ağaçları olan ve etrafında sahipsiz siyah beyaz bir kedi 

dolaşan yeşil beyaz bir eve girdim. Bu evin banyosu kan içinde bir 

kadın ve üç çocuğu ölü yatıyordu. Buna bitişik odada da bir başka 

ölü kadın vardı. Rehberim bu ikinci kadının ve çocukların seçkin bir 

Türkün ailesi olduğunu ve Kıbrıslı Rumlar tarafından öldürüldüğünü 

söyledi.”102 
                                                           
97 Turgut Özakman, a.g.e., s. 180. 
98 KKTC Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi, “Armenians Defending Greeks Again”, Special 
News Bulletin, No: 48, 12 th Feb. 1964. 
99 Ulvi Keser, Kıbrıs’ta Türk-Yunan Fırtınası (1940-1950-1960-1970), s. 293; H. Fikret Alas-
ya, Kıbrıs ve Rum-Yunan Emelleri, s. 63, Lefkoşa 1992; Harry Scott Gibbons, The Genocide 
Files, s. 123-125, London, December 1997. 
100 Turgut Özakman, a.g.e., s. 182. 
101 Nur Batur, a.g.e., s. 210-211. 
102 Sabahattin İsmail, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Doğuşu-Çöküşü ve KKTC’nin Kuruluşu (1960-
1983), s. 220; Ulvi Keser, a.g.e., s. 293. 
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Aynı evde ağır yaralanarak elini kaybeden ve bu durum sonrasında 
kocası tarafından terk edilen Novber İbrahimoğlu da yaşadıklarını anlat-
mış ve bu olayın Rumlar tarafından gerçekleştirildiğini söyle anlatmıştır; 

“Ben 1928 doğumluyum. 35 yaşındaydım, o zaman. Kapıdaki delik, 

hâlâ durur, hani benim elime girdi. Herkes evdeydi. Banyoya girdik. 

Tuvalete, Feride Hanım girdi. O orada yalnızdı. Biz, hepimiz bir yer-

deydik. Hasan Dayı da bizimle banyodaydı. Onun koluna isabet et-

mişti kurşun. Çok bir şey olmadı. Mürüvvet Hanım küvete girdi. ‘Ben 

çocukları alıp buraya giriyorum’ dedi. Gördüm, çocuklarını üstüne al-

dı, sarmaladı ve sırt üstü küvetin içine yattı. Ben kapının arkasın-

daydım. Kurşun elime girdi. Hâlâ kolumu kestikten sonra bile saçma 

yerine duruyor. Kız kardeşimin doğrudan üstüne sıktılar, kurşunu. 

Kurşunlar, bacağının bir tarafından girip, diğer tarafından çıktı. Bü-

tün bacağı parçaladı. O lavabonun altına girmişti. Hiç ses çıkarmadı 

fukara. Işıl, 2 yaşındaydı. Olay akşam üzeri 6 buçuk 7 sıraları oldu. 

(İçeriye girenlerin ve kaç kişi olduklarının) Hiç farkında değiliz. Ama 

‘Zido Enosis’ gibi bir şeyler duyduk galiba. Hasan Dayı, ‘basıldık’ de-

di. Herkes, ışığı söndürelim dedi. Işıkları söndürdük ve banyoya sak-

landık. (Binbaşı o gece) Hanımına telefonda söylemiş. Ama nereden 

bilelim ki, (Rumlar) kapıyı kırıp, içeri girecek, sonra da banyo kapısı-

na ateş açacak. Kaç kişi girdiğini hiç görmedik. Bilmiyoruz. Bizi ‘Öl-

dü.’ deyip bıraktılar. İlk kapıya ateş ettiler. Biz içeri girdiğimizde ka-

pıyı kilitlemiştik. Banyonun içine de tam isabet etti, çünkü kapının 

karşısındaydı, banyo. Mürüvvet Hanım, çocukları üstünde, bütün 

kurşunları o yedi. Sabaha kadar kanların içinde kaldık. Eğer, ben bu 

elimi, banyodaki yüz havlusu ile çekip de sarmasaydım, kan kaybın-

dan ölebilirdim. (…) Kutsicik, sabaha kadar ‘su’ diye inledi. Soğuk 

kış günü, 23 Aralık’ta, yerimizden kıpırdayamadık, korkudan. (…) Bu 

olayı yaşayanlar olarak, bu olayı Türkler yaptı kuşkusu dile getirildi-

ğinde, sinirleniyoruz tabii. Olayı biz yaşadık. Herkes doğruyu yazsın 

istiyoruz. Bizi Rumlar taradı o gece. Türkler değildi…”103 

Dr. Binbaşı Nihat İlhan’ın oturduğu evin sahibi olan ve kendisi de 
olayda yaralanan Hasan Güdüm yaşadığı kâbusu şöyle anlatıyor: 

“24 Aralık 1963 akşamı eşim Feride ile ben Dr. İlhan’ın evine misafir-

liğe gitmiştik. Komşularımızdan Mora’lı Ayşe Hanım, kızı ve Ayşe ha-

nımın kız kardeşi Növber de bizimle beraberdi. Hepimiz yemek yedi-

ğimiz bir sırada, evin üzerine Pedios deresi (Kanlı Dere) tarafından 

gelen mermiler yağmur gibi yağmaya başladı. Oturmakta olduğumuz 

yemek odasının tehlikeli olabileceğini düşünerek, hepimiz daha salim 
                                                           
103 Ulvi Keser, “21 Aralık 1963 Kanlı Noel, Kumsal Faciası ve Bugüne Yansımalar”, Çağdaş 
Türkiye Tarihi Dergisi, X/23 (2011/Güz), İzmir, s. 112-113; Ali Satan-Erdoğan Şentürk, 
a.g.e., s. 203. 
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olacağına inandığımız banyo ve tuvalet odalarına kaçtık. Toplam 9 

kişi idik. Eşim hariç hepimiz banyo odasına sığındık. Eşim tuvalete 

girdi. Korku ile bekledik. Dr. Bnb.’nın eşi Mürüvvet İlhan çocuklarını 

kolları arasında alarak banyo odasında durmakta idi. Ansızın büyük 

bir gürültü ile ön kapının kırılarak açıldığını duyduk. Rumlar içeriye 

girmişlerdi ve evin her tarafına kurşun sıkıyorlardı. Bu arada Rumca 

konuşan birilerinin Taksim istersiniz ha dediğini duydum ve mermi-

ler banyo odası içine uçuşmaya başladı. Bayan İlhan ve 3 çocuğu 

banyo odasının içine düştüler. Vurulmuşlardı. Bu anda banyo odası-

na giren Rumlar, silahlarını yeniden bizim üzerimize boşalttılar. Ben 

Binbaşının çocuklarının birinin inlediğini duydum, sonra bayılmışım. 

Birkaç saat sonra kendime geldiğimde, Bayan İlhan ile üç çocuğun 

ölü olarak küvetin içinde yattıklarını gördüm. Ben ve banyo odasında 

bulunan komşularımız ağır surette yaralanmıştık. Eşim gaddarca 

katledilmişti.”104 

Kıbrıslı Rumlar tarafından hunharca öldürülen Nihat İlhan’ın ailesi 
için bu durumu gören bir muhabir şöyle anlatmıştır: 

“Banyoda, balmumundan heykelleri andırır şekilde, üç çocuk öldü-

rülmüş olan annelerinin üzerine istiflenmişlerdi. Yan odada, başın-

dan vurulmuş bir kadının cesedi gözüme ilişti. Cesetleri gazetecilerin 

görmesi için beş gün öylece bırakılmıştı. Ev, kan lekeli, kurşun delikli 

banyosuyla birlikte o günkü haliyle günümüze kadar korunmuş olup 

dışına üzerinde Barbarlık Müzesi yazın diye bir tabela konmuştur. 

24 Aralık 1963’te 31 Kıbrıslı Türk, 5 Kıbrıslı Rum öldürülmüştür.”105 

Binbaşı Nihat İlhan’ın Katliamı Öğrenmesi 

Olayın gerçekleştiği gün Kıbrıs Türk Alayı’nda da komutan Kurmay 
Albay Nuri Ersöz tarafından alarm verilmiştir. Binbaşı Nihat İlhan da gö-
reve gitmek üzere saat 04.00 sularında 1963 model Volkswagen arabası-
na binerek evden çıkmıştır. O gece özellikle Küçük Kaymaklı ve Gönyeli 
civarında çarpışmalar devam ettiğinden hastaneye devamlı yaralı getiril-
miştir. Tüm gece yoğun bir şekilde hasta işlemleriyle meşgul olmuştur. 

Evinden, olup bitenlerden habersiz olan Binbaşı Nihat İlhan’a acı ha-
beri kendisinin her sabah evine taze süt, yoğurt, peynir ve ekmek getiren 
çoban Hüseyin getirmiştir. Kendisine çocukların sütünü, ekmeğini götü-
rüp götürmediğini soran Binbaşı İlhan’a çoban Hüseyin, “Hayır götürmü-
yorum. Çocuklarınız artık ne ekmek yiyor, ne peynir yiyor. Onlar Allah’ına 
kavuştu” cevabını vermiştir. Daha sonra Dr. Nihat İlhan ile yapılan söy-
                                                           
104 Mehmet Remzi Gökhan, Kıbrıs’ta Rum-Yunan Mezalimi, s. 36-37, Ankara, Kasım 2003. 
105 Brendan O’malley-Ian Graig, Amerika, Casusluk ve İşgal Kıbrıs Komplosu, (Çev: Nalân 
Çeper), s. 154, Lefkoşa 2012. 
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leşi de söz konusu çobanın aynı hadiseyi Üsteğmen Faruk’a benzer şe-
kilde aktardığı ifade edilmiştir.106 

Mürvet İlhan ve Çocuklarının Cenazelerinin Türkiye’ye Getirilmesi 

Ailesinin Rumlar tarafından kaçırıldığını düşünen Binbaşı Nihat İl-
han, rahatsızlığı nedeniyle görevinde olmayan kendi komutanı yerine ve-
kâlet eden karargâhta görevli Kurmay Albay Hasan Sağlam’dan evine gi-
debilmek için izin istemiştir. Albay Hasan Sağlam ise Binbaşı Nihat İl-
han’ın evine gitmesine müsaade etmeyerek O’nu Türkiye Büyükelçiliği’ne 
göndermiştir. Elçilikte arkadaşları Doktor Yüzbaşı Süleyman Alan ve Diş 
Hekimi Cumhur Türker ile karşılaşmıştır. Binbaşı Nihat İlhan’a kötü ha-
berin nasıl ve kim tarafından verileceği konusunda tereddüt yaşansa da 
bu iş Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi’ne düşmüştür. “Büyükelçinin Başı-
nız sağ olsun. Maalesef dördü de kurşuna dizilmiş sözlerine Binbaşı Nihat 
İlhan sadece Vatan sağ olsun diye cevap vermiştir.”107 

Eşinin ve çocuklarının öldürüldüğünü 28 Aralık 1963 günü öğrenebi-
len Binbaşı Nihat İlhan eşinin ve çocuklarının cenazelerini Türkiye’ye ge-
tirmek istemiş, ancak telefon irtibatı kurulamadığından durumu Anka-
ra’ya bildirememişlerdir. Bunun üzerine Binbaşı Nihat İlhan daha önce-
den tanıdığı İngiliz Tuğgeneralini aramış ve ondan yardım istemiş, cena-
zelerin ancak İngiltere’ye götürülebileceği, İngiliz uçaklarının varılan an-
laşmalar gereği Ada’dan Türkiye’ye uçamayacakları bilgisini almıştır.108 

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Cevdet Sunay Tabip Bnb. Nihat İl-
han’a başsağlığı mesajı göndermiştir. Orgeneral Sunay’ın mesajı şöyle-
dir: 

“Bir askere ve gerçek bir Türk evladına yaraşır şekilde gösterdiğiniz 
metanet, her türlü takdirin üzerindedir. Bu büyük Millet olma hasletlerinin 
başında gelir. Acınız acımızdır. Kendilerine Ulu Tanrı’dan rahmet diler, si-
ze ve bütün aile yakınlarınıza bağ sağlığı dilerim.”109 

Türk Cumhuriyeti Devleti Genelkurmay Başkanı Cevdet Sunay’ın em-
riyle Mürvet İlhan ve çocukları ile 35 yaralı Kıbrıslı Türk’ün Türkiye’ye 
getirilmesi için ayrı ayrı iki uçak Kıbrıs’a gönderilmiştir.110 Daha önceden 
Ankara’ya getirilmesi planlanan cenazeler Ankara’da havanın gergin ol-
ması ve bir taşkınlık olabileceği endişesiyle Binbaşı Nihat İlhan’ın mem-
leketi olan Elazığ’a yönlendirilmiş ve uçak havadayken rota değiştirilerek 
Elazığ’a gitmiştir. 
                                                           
106 Ali Satan-Erdoğan Şentürk, Tanıkların Diliyle Kıbrıs Olayları (1955-1983), s. 597, İstan-
bul 2012. 
107 Ali Satan-Erdoğan Şentürk, a.g.e., s. 599-600; Ulvi Keser, a.g.e., s. 295-296; Turgut Öz-
akman, a.g.e., s. 188. 
108 Ulvi Keser, a.g.e., s. 29; Bozkurt, 29 Aralık 1963. 
109 Halkın Sesi, 30 Aralık 1963. 
110 Ali Satan-Erdoğan Şentürk, a.g.e., s. 601. 
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Bu konu 13 Şubat 2013 tarihinde Emekli Tabip Tuğg. Nihat İlhan’a 
sorulduğunda şöyle cevaplamıştır. 

“Şehit ailemin Türkiye’ye getirilmesi ile ilgili olarak öncelikle daha ön-

ceden tanıdığım İngiliz generale ricada bulundum. O da olaydan ha-

berinin olduğunu, ancak anlaşmalar gereği tahsis edilecek uçağın 

Türkiye yerine Londra’ya gidebileceğini ve aktarmanın Londra üze-

rinden gerçekleşebileceğini söyledi. Ben Londra’da beş parasız ne 

yaparım diyince, o da para konusunu düşünmemelerini, kendisinin 

her şeyi ayarlayabileceğini belirtti. Bununla birlikte Türkiye Cumhuri-

yeti Genelkurmay Başkanı Orgeneral Cevdet Sunay Ankara’dan 

uçak göndererek şehitleri öncelikle Ankara’ya getirmek istedi. Ancak 

halkın Ankara’da bu olaydan dolayı Rum kökenli vatandaşlarımıza 

6/7 Eylül olaylarına benzer bir eylem yapacağından korktuğu için 

uçağın Elazığ’a gitmesini söyledi. Ben şehitlerimi memleketim olan 

Elazığ’da defnettim.”111 

Binbaşı Nihat İlhan’ın eşi ve çocuklarına ait cenazeler Elazığlıların da ka-
tıldığı infial ve Rumlara yönelik öfke dolu bir cenaze töreniyle Elazığ’da top-
rağa verilmiştir.112 Törene Elazığ Valisi ve Garnizon Komutanı katılmıştır. 
Anılan törende Genelkurmay Başkanı Orgeneral Cevdet Sunay ile Başba-
kan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Kemal Satır’ın mesajları okunmuştur.113 

E. Tbp. Tuğg. Nihat İlhan ile 13 Şubat 2013 tarihinde Ankara’daki 
evinde yapılan görüşmede;114 

“Şehit töreninin Elazığ’da Öğretmenevi karşısındaki alanda yapıldı. 

Ben ve bir üsteğmen konuştuk. Şimdi Şehit İlhanlar diye geçen cad-

dedeki evimize şehitlerimizi getirdik. Daha sonra şehitlerim şehitliğe 

taşınıp defin edildi. Törene geniş bir katılım vardı. Köydeki müftüler, 

hocalar bile gelmişti. Ben Elazığ’da kaldığım süre içinde her gün Askeri 

Hastane’ye giderken ve gelirken şehitlerime uğrayıp Fatiha okudum.” 

diyerek üzüntüsünü ortaya koymuştur. 
Kumsal’da eşi ve çocuklarını kaybeden Binbaşı Nihat İlhan ise “Ela-

zığ’da düzenlenen cenaze töreni sonrasında tekrar Kıbrıs’taki görevine 
dönmek istediğini belirtmiştir. İki güne kadar Ankara’ya gidip tekrar Kıb-
rıs’taki görevim başına dönmek için ilgililerden izin isteyeceğim açıklama-
sını yapmıştır. Ancak Genelkurmay Başkanı Cevdet Sunay buna müsaade 
etmemiştir.” Binbaşı Nihat İlhan ayrıca meydana gelen olaylar ve eşiyle 
                                                           
111 Emekli Tabip Tuğgeneral Nihat İlhan ile 13 Şubat 2013 tarihinde Ankara’da ki evlerinde 
görüşme. 
112 Ali Satan-Erdoğan Şentürk, a.g.e., s. 602. 
113 Halkın Sesi, 31 Aralık 1963. 
114 Emekli Tabip Tuğgeneral Nihat İlhan ile 13 Şubat 2013 tarihinde Ankara’daki evlerinde 
görüşme. 
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çocuklarının öldürülmesiyle ilgili olarak “Daha önceden bunu hissetmiş-
tim.” şeklinde açıklamada bulunmuştur.115 

Kumsal Katliamı Rum saldırılarının doruğa çıktığı olaydır. Bu olay 
karşısında 25 Aralık 1963’te Türk savaş uçaklarının uyarı uçuşu yap-
mak suretiyle kısa bir süre için Rum saldırıları durmuş ise de 6 Şubat 
1964’te tekrar başlamış ve tüm hızıyla Ada’nın her yerine yayılmıştır.116 

Kumsal’ın Türk sakinlerinden 159’u o gece kaçamamışlardır. Banyo-
daki dört kişi ve ev sahibesinden başka dört kişi daha o gece öldürül-
müştür. 150 kişi rehin alınmıştır. Rehinelerin bir kısmını bir daha gören 
olmamıştır. Bu olaylar olurken Lefkoşa’da Kıbrıslı Rumların kontrolü al-
tındaki radyodan katliamın niteliği konusunda dış dünyaya yanıltıcı bil-
giler verilmiş ve Kıbrıslı Türklerin hükümete karşı ayaklandığı ve Rum 
halkına karşı saldırıya geçtikleri yalanı yayılmıştır.117 

Barbarlık Müzesi 

Tarihe Kumsal Katliamı olarak geçen ve tek suçları babalarının bir 
Türk subayı olması nedeniyle masum çocukların Rumlar tarafından kat-
ledildiği bu olayın gerçekleştiği ev daha sonra evin sahibi olan Hasan Yu-
suf Kadum tarafından Barbarlık Müzesi haline getirilmiştir.118 Dünyada 
bu olayın Rumlar aleyhine düşünceye neden olması karşısında Nikos 
Sampson taraftarları ve KKTC’de yaşayan bazı kişiler tarafından yıllar 
sonra bu katliamı Türklerin yaptığı ve Rumlara karşı bir tahrik unsuru 
olarak kullanılmak istendiği şeklinde bazı iddialar ileri sürülmüştür.119 

Tabip Binbaşı Nihat İlhan ile yapılan söyleşi de “Makarios’un kendisi-
ne çocuklarını o katletti, yıllarca gözükmedi diye iftira attığını, hâlbuki 
kendisinin Elazığ’da 14 sene çalıştıktan sonra 1977’de general olup An-
kara Mevki Hastanesi’nde görev aldığını belirtmiştir.”120 

Barbarlık Müzesi özellikle Kıbrıslı Türklerin çocukları ile torunlarına Rum-
ların fırsat buldukları zaman Türklere yapacakları barbarlığı, soykırım dü-
şüncesini yansıttığını göstermek amacıyla ziyaret ettikleri bir yer olmuştur.121 

1963 Kumsal Katliamı olayında 1960 Anayasası ile yönetimde iki top-
lum arasında kurulan dengeyi, Rumların silah zoru ile yıkmış olması gö-
rülmektedir.122 
                                                           
115 Emekli Tabip Tuğgeneral Nihat İlhan ile 13 Şubat 2013 tarihinde Ankara’daki evlerinde 
görüşme; Ulvi Keser, a.g.e., s. 297. 
116 Ertan Köse, Yunanistan ve Bitmeyen Kin, s. 139, İstanbul, Ekim 2005. 
117 Kemaleddin Nomer, “Kıbrıs’ı İşgal Eden Kimdir?”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Sa-
yı: 302, C. 51, s. 26, İstanbul, Şubat 2012. 
118 Ulvi Keser, a.g.e., s. 294. 
119 Ulvi Keser, 21 Aralık 1963 Kanlı Noel, Kumsal Faciası ve Bugüne Yansımalar, s. 103. 
120 Ali Satan-Erdoğan Şentürk, a.g.e., s. 604. 
121 Çağla Güngör, Kıbrıslı Türk Gençleri Konuşuyor, s. 32-33, İstanbul 2002. 
122 Ali Güler, Sorun Olan Yunanlılar ve Rumlar, s. 168, Ankara 2007; Abdulhaluk Çay, 
a.g.e., s. 77. 
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Garantörlük Anlaşmasının Önemi ve Yaptırım Gücü 

Kanlı Noel Olayları ve bunun içinde yer alan Kumsal Katliamı hem 
Kıbrıs’ta bulunan soydaşlarımıza hem de Anavatan Türkiye’ye yapılan 
Garanti Antlaşması’nın ne derece önemli olduğunu kesin bir şekilde gös-
termiştir.123 

1963 Kanlı Noel olayları Kıbrıs Türk halkının can ve mal güvenliğini 
tehlikeye düşürdüğü için Türkiye garantörlük hakkını kullanmıştır. Nite-
kim söz konusu antlaşmanın gereği olarak birkaç uçağın bile Lefkoşa’da 
uçurulması Makarios’u bir süreliğine durdurmaya yetmiştir. Ayrıca bu 
antlaşma Kıbrıslı Türklerin direnme gücünü artırmıştır. Her Kıbrıslı 
Türk vatandaşı Rum idaresine boyun eğmemeğe ve Garantör Türkiye’nin 
yapılan bu vahşetleri Rumların yanına bırakmayacağına olan inançları 
tam ve daim olmuştur.124 

Kıbrıs Rum lideri Makarios söz konusu Garanti Antlaşması’nın etkin-
liğini düşürmek ve yok saymak için konuyu Birleşmiş Milletlere taşımayı 
ve Birleşmiş Milletlerde bu konuyla ilgisi olmayan ülkeleri değişik oyun-
larla kandırıp onların oylarını almayı müteakip bir oldu bitti ile kazanç 
elde etmeyi yaşamı boyunca ilke edinmiştir. 

Türkiye’den Yardım Gelmesi-Kızılay Yardımı 

Kumsal Katliamı’ndan sonra Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT)125 Rauf 
Denktaş vasıtasıyla Türkiye’ye yardım isteğinde bulunan bir mesaj gön-
dermiştir. Söz konusu mesajda; 

“Her taraftan sarıldık. Son mermilerimizi atacağız. Bundan sonra bizi 

ancak Anavatan kurtarabilir. Kurtulmamızı bekliyoruz. Ancak Anava-

tan yardımımıza gelmezse, bunun bizim şu anda anlayamadığımız 

birtakım sebeplerden ötürü olduğunu kabul edecek ve müsterih ölece-

ğiz. Kurtulamazsak vatan sağ olsun.” 

şeklinde beyan da bulunmuştur. 
Mesaja derhal yanıt gelmiştir: “Milletçe sizinleyiz, jetlerimiz yolda. Dayanın.” 
26 Aralık 1963 günü saat 11.00’de İngilizlerin arabuluculuğu ile mü-

zakereler başlamıştır. Rumları temsilen Makarios, Yorgacis ve Klerides, 
                                                           
123 Selahattin Şalışık, Türk-Yunan İlişkileri ve Etnik-i Eterya, s. 63, İstanbul 1968; Sabahat-
tin İsmail, 150 Soruda Kıbrıs Sorunu, s. 54. 
124 Rauf Raif Denktaş, Kıbrıs Elli Yılın Hikâyesi, s. 217, İstanbul 2008. 
125 Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT): Kıbrıs’ın Yunanistan’a bağlanması amacına yönelik 
olarak 1 Nisan 1955’de Enosis’ci Rumlar tarafından kurulan EOKA’nın Ada’daki Türklere 
uyguladığı tedhiş hareketlerini önlemek amacıyla kendiliğinden kurulan 9 Eylül Cephesi, 
Kara Çete ve Volkan gibi örgütlerin çalışmalarından somut bir sonuç alınamaması üzerine; 
Kasım 1957’de Lefkoşa varoşlarındaki Eğlence köyünde Rauf Raif Denktaş, Mustafa Kemal 
Tanrısevdi ve Burhan Nalbantoğlu tarafından silahlı bir direniş teşkilatı olarak kurulmuş-
tur. (Bkz. Mustafa Oral, “TMT’nin Geçitkale Teşkilatı (1957-1967), Kıbrıs Türk Milli Mücade-
lesi ve Bu Mücadelede TMT’nin Yeri, Uluslararası Sempozyum (19-25 Ekim 2008), (Lefkoşa, 
Gazimağusa, Girne-KKTC), Cilt: I, Bildiriler, s. 277, Lefkoşa-KKTC 2009. 
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Türk tarafını temsilen Dr. Fazıl Küçük, Osman Örek ve iki Türk bakanın 
katıldığı görüşmeler İngiliz Yüksek Komiseri Sir Arthur Clark ve askeri 
ataşeler huzurunda yapılmıştır. 

Rauf Denktaş 1963 Kanlı Noel Olayları ile Türkiye’nin uyandığını 
12’ye 5 Kala isimli kitabında belirtmiş ve şöyle seslenmişti: 

“1963 olaylarının patlak vermesinden sonra Türkiye etinden, dişinden 

kesmek suretiyle Kıbrıs Türklerinin yardımına koşmuştur. Bugün Kıb-

rıs’ta Türk direnişinin ve mücadelesinin belkemiğini ve kan damarını 

bu yardımlar teşkil etmektedir. Kıbrıs Türkü bunu da asla unutmaya-

caktır ve bu yardımları yapanları, yürütenleri ve her türlü fedakârlığı 

göze alan isimsiz kahramanları minnetle, şükranla anacaktır.”126 

Türkiye Kızılay Derneği Türk Hava Kuvvetlerine ait üç adet uçakla 25 
Aralık 1963 günü Ankara’dan Kıbrıs’a yiyecek, giyecek, ilk yardım mal-
zemeleri, çadır ve battaniyeler, 500 şişe kan ve ihtiyaç duyulan sağlık 
personelini sevk etmişlerdir.127 

Bu dönemde, Adadaki Türkler, ancak kendilerine ulaşabilen Kızılay 
yardımları ile ayakta kalabilmiştir. Türk milletvekilleri Meclis’e sokulma-
mış, Rumlar adada tek başlarına bir idare oluşturmuşlardır.128 

Kumsal Katliamı’nın İsmet İnönü Tarafından Dünya Liderlerine 
Bildirilmesi ve Tepkileri 

Kumsal Katliamı ile birlikte Kıbrıs’ta Türklerin maruz kaldığı yok edil-
me faaliyetleri Başbakan İsmet İnönü’nün aktif hareket etmesine neden 
olmuştur.129 Ancak öncelikle bütün barışçı yolların denenmesini ve en 
son aşamada Garanti Antlaşması hükümlerinin uygulanmasını da ekle-
miştir.130 

Nihayetinde ise 1960 Antlaşmalarının gereği garantör devlet olarak 
müdahale etme kararının alınmasını sağlamıştır. Ancak Türk Silahlı 
Kuvvetleri ilk etapta hava kuvvetlerinden birkaç savaş uçağı ile uyarı 
uçuşu yapılması öncelik almıştır.131 

Başbakan İsmet İnönü ayrıca yayınlamış olduğu demecinde Kıbrıs’ta-
ki olayların çok esef verici olduğunu belirtmiştir.132 Kıbrıs’ta yükselen 
feryatlar üzerine Başbakan İsmet İnönü; 
                                                           
126 Nur Batur, a.g.e., s. 309-310. 
127 Ulvi Keser, a.g.e., s. 313; Halkın Sesi, 28 Aralık 1963. 
128 Yavuz Güler, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Kuruluşuna Kadar Kıbrıs Meselesi”, 
Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 1, s. 108, Kırşehir 2004; Ulvi 
Keser, Kıbrıs’ta 21 Aralık 1963 Kanlı Noel ve Kızılay, s. 302. 
129 T.B.M.M. Tutanak Dergisi, Dönem: 1, Toplantı: 3, Cilt: 24, s. 102, 2 Ocak 1964. 
130 T.B.M.M. Tutanak Dergisi, Dönem: 1, Toplantı: 3, Cilt: 24, s. 33-46, 30 Aralık 1963. 
131 Turgut Özakman, a.g.e., s. 184-185; T.C. Dışişleri Bakanlığı Kıbrıs Anlaşmaları ve Son 
Gelişmeleri, s. 88-90, Ankara, Ocak 1964; Ulvi Keser, a.g.e., s. 313. 
132 Cumhuriyet, 23 Aralık 2012. 
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“(…) Vatandaşlarımıza karşı, Kıbrıs’ta yaşayan ırkdaşlarımıza mü-

kellef olduğumuz vecibeleri yerine getireceğiz (…) Devlet olarak her 

meselede iç hayatta olduğu gibi dış münasebetlerinde de kanun ni-

zamına bağlı olan bir devlet ve milletiz. Kanun nizamı haricinde bize 

muamele ve tecavüz yapmak isteyenlere kuvvetimiz, irademiz sarsıl-

maz bir surette tesirini gösterecektir.” 

şeklindeki sözleriyle tepki ve niyetini ortaya koymuştur.133 

Kıbrıs’ta Yaşananlarla İlgili Olarak Tepkilerin Oluşması 

Genellikle Kıbrıs’ta olup bitenlere anında müdahale edilmesi ve Rum 
saldırılarına seyirci kalınmaması yönünde olmuştur.134 Kıbrıs’ta çıkan 
olaylar karşısında Türk Genelkurmay Başkanı Orgeneral Cevdet Sunay 
sinirlerinin çok gergin olduğunu belirtmiştir. Söz konusu olayların tır-
manması üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi bir heyetin inceleme yap-
mak üzere Kıbrıs’a gitmesine karar verilmiştir.135 Bu heyette inceleme 
yapan Tokat Milletvekili Zeyyat Kocamemi Kumsal Katliamı’nın en üst 
şiddete ulaştığı Tabip Binbaşı Nihat İlhan’ın ailesinin şehit edildiği evi zi-
yaret etmiş ve gördüklerini ifade etmiştir: 

“Lefkoşa’da Rum kesiminde hepimizin bildiği resimlerini gördüğümüz 

o doktorun çocuklarının öldürüldüğü eve gittik. O kapıdan içeri adım 

atan herkes tereddütsüz insanlığından nefret eder ve utanır. Müda-

faasız insanların, çocukların arkasına gizlendiği kapılar otomatik ta-

bancalarla delik deşik edilmiş, masumların vücutları kırmızıya bo-

yanmıştır. Ve hırslarını alamamışlar, kapıları kırmışlar, pencereleri de-

virmişler, yandaki evlere taarruz etmişler. Arkadaşlar bütün bunları gö-

rüp dünyaya anlatmak ve onlara yardım etmek lazım. Ama nasıl?”136 

Toplu Tepkiler 

İngiltere’ye yerleşmiş 4.000 kadar Kıbrıslı Türk ellerinde dövizler ve 
kucaklarında çocuklarıyla Londra’da Başbakan Lord Home’un dairesine 
doğru sessiz bir yürüyüş yapmış ve Kıbrıs’taki Rumların Türk halkına 
karşı giriştiği insafsızca şiddet eylemlerini protesto etmişlerdir.137 

Türk Gençliği Kıbrıs’ta Türklerin haklarının sonuna kadar korunaca-
ğına dair bildiri yayınlamıştır. Benzer bildiriyi Türk Milli Talebe Federas-
yonu da 30 Aralık 1963’te beyan etmiştir.138 
                                                           
133 Bayram Küçükoğlu, “Kıbrıs Sorununa Dair Yaklaşım ve Algıların Türk Basınına Yansı-
ması (1954-1974)”, Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, 
Sayı: 48, Güz 2011, s. 805, Ankara 2011. 
134 Ulvi Keser, a.g.e., s. 402. 
135 Hürriyet Gazetesi, 25 Aralık 1963. 
136 T.B.M.M. Tutanak Dergisi, Dönem: 1, Toplantı: 3, Cilt: 26, s. 216, 3 Şubat 1964. 
137 Bozkurt, 28 Aralık 1963. 
138 Zafer Gazetesi, 23 Aralık 1963; Bozkurt, 30 Aralık 1963. 

132



ALİ ÖZKAN / KIBRIS MÜCADELESİNDE KUMSAL KATLİAMI VE NİHAT İLHAN 25 

Türkiye’de birçok il ve ilçede Kıbrıs’ta Türklere karşı yapılan katliam-
ları protesto etmek için ve hükümete destek vermek maksadıyla gösteri 
ve toplantılar yapılmıştır. Bu il ve ilçeler arasında Artvin, Diyarbakır, 
Konya, Konya Ereğlisi, Kütahya, İskenderun, Malatya, Elazığ, Keban, 
Edirne’nin de olduğu görülmüştür.139 Türk Gençliği’nin gösteri ve miting-
leri Mart 1964’te de devam etmiştir. Bu gösteri ve mitinglerde kullanılan 
ana tema Kıbrıs’ı kaybediyoruz ve Taksim olmuştur.140 

Kıbrıs Olayları Karşısında Kore Gazilerinin Madalyalarını İade Etmesi 

Kıbrıs’ta Kumsal Katliamı’nın meydana gelmesi ve özellikle Batı ka-
muoyu ile Birleşmiş Milletlerin bu olaylar karşısında adeta seyirci kal-
ması üzerine durumu protesto eden ve tepki gösterenler arasına belki de 
en anlamlı mesajla katılanlar Kore’de BM adına mücadele eden Kore ga-
zileri olmuştur. Kore gazileri görev sonrasında kendilerine verilen madal-
yaları birer birer iade etmeye başlamışlardır. Madalyasını ilk iade edenler 
arasında Kore Savaş madalyasıyla ABD liyakat madalyasını geri gönde-
ren Onbaşı Hasan Yağcılar da bulunmuştur. Hasan Yağcılar postalarken 
yaptığı açıklamada: “Kıbrıslı Rumların Türklere karşı giriştikleri hunharca 
katliama seyirci kalan Birleşmiş Milletlerin madalyasını taşımaya artık lü-
zum kalmadığını” belirtmiştir. Nisan 1964 itibariyle madalyasını iade 
edenlerin sayısı 385’e çıkmıştır.141 

Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT)’nın Açığa Çıkması ve Mücadele-
nin Sürmesi 

TMT 15 Kasım 1957’de Rauf Denktaş, Dr. Burhan Nalbantoğlu ve Ke-
mal Tanrısevdi tarafından kurulmuştur. İlk bildirisinde142; 

“Sayın Kıbrıs Türk Halkına, Volkan, 9 Eylül Cephesi ve buna benzer 

teşkilatlar lağv edilmiştir. Bunun yerine Kıbrıs Türkü’nün bağrından 

çıkmış, gerek emperyalist sömürge idaresine, gerekse Kıbrıs’ı Yuna-

nistan’a ilhak yolunda Enosis’i temine çalışan Rum sürülerine karşı 

Kıbrıs Türklerini savunma görevini üstlenmek üzere yeni bir teşkilat 

kurulmuştur. Bu bir saldırı değil, bir savunma teşkilatıdır. Bütün Kıb-

rıs Türklerini bu teşkilata destek olmaya ve bu teşkilat içinde yer al-

maya çağırıyoruz.” 

şeklinde beyanat verilmiştir. 
Türk Mukavemet Teşkilatı ilk kurulduğu yıllardan 21 Aralık 1963’e 

kadar, Rum saldırı ve tehditlerine karşı Kıbrıs Türk halkının gizli silahı 
olmuştur. Kıbrıs halkını savunan Türk Mukavemet Teşkilatı, 1963 Olay-
                                                           
139 Halkın Sesi, 29 Aralık 1963. 
140 Halkın Sesi, 16 Mart 1964; Bozkurt, 13 Mart 1964. 
141 Ulvi Keser, a.g.e., s. 318. 
142 Nur Batur, a.g.e., s. 152-153. 

133



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 26 

larından sonra artık alenen Rumlarla mücadele etmiş ve karşı durmuş-
tur.143 TMT Başkanı Yarbay Kenan Coygun’un işaretiyle TMT yeraltından 
çıkıp silaha sarılmış ve saldırılara karşı direnişe geçmiştir.144 

Göçe Zorlanma 

1963 Kanlı Noel ve Kumsal Katliamı’nın bir diğer sonucu da Kıbrıslı 
Türklerin Güney Kıbrıs bölgesi dâhil bulundukları yer ve bölgelerden 
korku ve zorla göçe zorlanması teşkil etmiştir. Bu kapsamda bugün Kıb-
rıs’ta en büyük huzursuzluklardan birisi de “Bu memleketin sıkıntısını 
biz çektik. Şimdi sefasını göçmenler sürüyor.” diyenler ile “Bizim Güney 
Kıbrıs’ta bağımız, bahçemiz ve malımız-mülkümüz vardı. Devlet tabi ki bi-
ze de bakacaktır” diyenler arasında yaşanmaktadır.145 

Akritas Planı çerçevesinde, 21 Aralık 1963 sabahı başlayan Rum sal-
dırıları ve sonrasında Kıbrıslı Türkleri köylerinden göç etmek zorunda 
kalmışlardır. Bu köylerin miktarı 103’tür. Söz konusu köyün Türkü can, 
namus ve taşınabilir mallarını koruyabilmek için göçmen olmuşlardır. 

1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’na kadar Kıbrıs’ta göçe zorlanan Türklerin 
sayısı yaklaşık 25.000-30.000 civarında olmuştur.146 

Yeşil Hattın Çizilmesi 

Türkiye’nin garantörlük hakkını kullanarak tek başına harekete geç-
mesi üzerine Makarios, Dr. Fazıl Küçük ile Rauf Denktaş’ı telefonla ara-
yarak İngiliz Yüksek Komiserliği’nde bir toplantı yapmıştır.147 

Bu toplantının sonucunda 30 Aralık 1963’te Kıbrıslı Rumlarla Kıbrıslı 
Türkler arasında Yeşil Hat çizilmiştir.148 Böylece Kıbrıs’ın kuzey ve güney 
olarak ayrılmaya başlamıştır.149 Söz konusu hat yeşil bir kalemle çizildiği 
için adına YEŞİL HAT denmiştir.150 Bu hat, Lefkoşa’nın Türk ve Rum ke-
simlerini ayıran ve Rum saldırılarını durduran bir hat olması ümit edilmiş-
tir151, ancak Yeşil Hattın çizilmesi Rumların saldırılarını önleyememiştir.152 
                                                           
143 Ayten Koruoğlu, “Kıbrıs Türk Halkının Gizli Silahı TMT”, Kıbrıs Türk Milli Mücadelesi ve 
Bu Mücadelede TMT’nin Yeri, Uluslararası Sempozyum (19-25 Ekim 2008), (Lefkoşa, Gazima-
ğusa, Girne-KKTC), Cilt: I, Bildiriler, s. 33, Lefkoşa-KKTC 2009; Ali Satan-Erdoğan Şentürk, 
Tanıkların Diliyle Kıbrıs Olayları (1955-1983), s. 216, İstanbul 2012. 
144 Nur Batur, a.g.e., s. 204. 
145 Ulvi Keser, “Kıbrıs’ta Göç Hareketleri ve 1974 Sonrası Yaşananlar”, Çağdaş Türkiye Tari-
hi Dergisi, V/12, s. 104, (2006 Bahar), İzmir. 
146 Bülent Akarcalı-Kamil B. Raif, Cyprus Verses Cyprus, s. 108, Ankara, Aralık 2001. 
147 Abdulhaluk Çay, Kıbrıs’ta Kanlı Noel-1963, s. 75. 
148 Sabahattin İsmail, 150 Soruda Kıbrıs Sorunu, s. 87; T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri 
Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın Nu: 43, Osmanlı İdaresinde Kıbrıs 
(Nüfusu-Arazi Dağılımı ve Türk Vakıfları), s. 35, Ankara 2000. 
149 H. Fikret Alasya, Kıbrıs ve Rum-Yunan Emelleri, s. 66, Lefkoşa 1992. 
150 Yeşim Örek, Belgelerle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Tarihi Gerçekleri, s. 85, İstan-
bul, Şubat 2010. 
151 Hüner Tuncer, a.g.e., s. 73; Sadi Somuncuoğlu, Kıbrıs’ta Sirtaki, s. 63, Ankara, Kasım 2002. 
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Kumsal Katliamı olaylarından sonra 13 Ocak 1964’te Türkiye, Yuna-
nistan, İngiltere, Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum Kesimi temsilcilerinin katıl-
dığı beşli görüşmeler başlamış ve 1964’te tamamlanmıştır.153 Beşli Kon-
ferans öncesi Dr. Fazıl Küçük’e söz konusu toplantı ile ilgili görüşü so-
rulmuştur. Dr. Küçük iki cemaatin bir arada yaşamasının çok zor gö-
ründüğünü ve en kestirme yolun ise taksim olduğunu belirtmiştir.154 

Yunanistan’ın Kıbrıs Rumlarına Gizli Silah Desteği 

Kumsal Katliamı sonrasında Yunanistan Kıbrıslı Rumları silahlandır-
maya yönelik olarak faaliyetlerini arttırmıştır. Bu kapsamda, 15 Şubat 
1964 tarihinde Mugosa Limanı’nda Aylos Dimitrios adlı Yunan Şilebin-
den yük indirme esnasında düşen bir kasadan bol miktarda silah, mü-
himmat ve el bombası tespit edilmiştir. Bu olay Kıbrıslı Türkler ile Rum-
lar arasında gerginliğin artmasına neden olmuştur.155 

Kıbrıslı Rumların saldırılarına devam etmesi üzerine bir yandan Türk 
gençliği mitingler yaparak söz konusu saldırıları protesto etmiş,156 diğer 
taraftan Türk Hükümeti, 16 Mart 1964’te Türkiye Büyük Millet Mecli-
si’nden Kıbrıs’a müdahale etme yetkisi almıştır. Türkiye’nin bu kararın-
dan sonra 17 Mart 1964’te Barış Gücü kurulmuş ve bu güç 27 Mart 
1964’te görevine başlamıştır.157 Ancak BM Barış Gücü saldırıya uğrayan 
Kıbrıs Türklerine yardım edeceği ve saldırıları durduracağı yerde, Rum 
liderliğine yardımcı bir tavır içine girmiştir.158 

Sonuç olarak, Rauf Denktaş, Türkiye’nin Kıbrıs mücadelesinde en 
büyük hatayı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 4 Mart 1964 ta-
rihli kararını kabul ederek yaptığını, bu kararı kabul ederek siyasi ve 
hukuki çıkmaza girdiğine hayatı boyunca inanmıştır.159 

Yunan Asıllıların Türkiye’den Sınır Dışı Edilmeleri 

1963 yılında Yunanistan’da çok parlak bir dönem yaşanmamıştır. Bu 
istikrarsız dönemde Merkez Birliği Partisi Başkanı Yorgo Papandreu, 8 Ka-
sım 1963’te Başbakanlık koltuğuna oturmuştur. Kumsal faciasının mey-
dana geldiği dönemde Papandreu sadece altı haftadır iktidar olmuştur.160 
                                                                                                                                        
152 Gatibe Mahmudova, “XX. Yüzyılın Yüzkarası: Kıbrıs’ta Kanlı Noel ve Azerbaycan’da Ho-
calı Katliamı”, Kıbrıs Türk Milli Mücadelesi ve Bu Mücadelede TMT’nin Yeri, Uluslararası Sem-
pozyum (19-25 Ekim 2008), (Lefkoşa, Gazimağusa, Girne-KKTC), Cilt: I, Bildiriler, s. 147, Lef-
koşa-KKTC 2009. 
153 T.B.M.M. Tutanak Dergisi, Dönem: 1, Toplantı: 3, Cilt: 25, s. 543, 23 Ocak 1964. 
154 Halkın Sesi, 04 Ocak 1964. 
155 Bozkurt, 16 Şubat 1964. 
156 Halkın Sesi, 14 Mart 1964. 
157 Abdulhaluk Çay, Kıbrıs’ta Kanlı Noel-1963, s. 78. 
158 Sabahattin İsmail, 150 Soruda Kıbrıs Sorunu, s. 89. 
159 Nur Batur, a.g.e., s. 260. 
160 Ulvi Keser, a.g.e., s. 321. 
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Yunanistan’da Başbakan Papandreu’nun ortamı yatıştırmak yerine 
Kıbrıslı Rumlara her şart altında yardım ve desteğini sürdüreceğini be-
lirtmiştir. 30 Ekim 1930 tarihli Türk-Yunan Dostluk, İkamet, Ticaret, 
Seyrisafain ve Konsolosluk Antlaşması olarak bilinen Ankara Antlaşma-
sını uygulamadan kaldırmıştır. 

Alınan bu karar çoğunluğu İstanbul’da yaşamakta olan Yunan uy-
ruklular için hayatlarında yeni bir sayfa açmıştır. Türk Hükümeti’nin al-
dığı bu kararla kendilerine altı aylık bir süre verilen Yunan uyrukluların 
Türkiye’de kalmaları, Türkiye’de çalışmalarına devam etmeleri ve Türki-
ye’deki her türlü ekonomik faaliyetleri son bulmaları ve söz konusu bu 
kimseler 16 Eylül 1964 Çarşamba günü itibarıyla Türkiye’yi terk etmele-
ri belirtilmiştir. Buna göre aynı gün 1810 Yunan uyruklu Rum da Türki-
ye’yi terk etmiştir.161 

Türkiye’den sınır dışı edilenlerden yaklaşık 200 kişi Atina’da Dışişleri 
Bakanlığı’na gelerek Yunan Hükümeti’nin Türkiye’ye karşı olan dış poli-
tikasını protesto etmişler ve Papandreu, Kıbrıs meselesi yüzünden bin-
lerce vatandaşını niçin harcıyorsun diye gösteri yapmışlardır.162 

Türk ve Dünya Basınından Tepkiler 

Kıbrıs konusunun Türkiye’nin gündemine etkin bir biçimde girdiği 1954 
yılından, Türk Basını’nın konuyla yakından ilgilendiği söylenebilir. Hatta 
kamuoyunun dikkatinin çekilmesinde ve bir anlamda dönemin hükümetle-
rinin de ilgilerinin artırılmasında olumlu katkı sağladığı şüphesizdir. Özel-
likle Rumların Ada’daki tedhiş hareketlerinden kamuoyu haberdar edilerek 
bu konuda milli hassasiyetin üst seviyede tutulması sağlanmıştır. Bazı ga-
zeteler Kıbrıs haberleri konusunda objektif olmaya çalıştığı görülmüştür.163 

Kumsal Katliamı’na sadece Türkiye’den değil dünyanın birçok gazete-
lerinden de yayınlar yapılarak tepki gösterilmiştir. Bu kapsamda The Gu-
ardian Gazetesi 31 Aralık 1963 tarihli basımında özellikle Dr. Nihat İl-
han’ın ailesinin katledilmesi üzerinde durmuştur.164 

Kumsal Katliamı ve Kanlı Noel olaylarına tepkilerden birini de yazar 
Ahmet Kabaklı tarafından yapılmıştır. Ahmet Kabaklı Kıbrıslı Rumlar ve 
Yunanistan ile ilgili çok daha ağır yazıları kaleme almıştır. Örneğin Ah-
met Kabaklı bir yazısında; “Bu insanlar tepeden tırnağa ırkçı, aşiretçi, sö-
ven bir soysuzdur Rumlar. Su uyur, onlar uyumaz. Karşılarında bir saniye 
milli şuurdan yoksun olmaya gelmez. Kandırırlar, kaçırırlar, aldatırlar. 
Denk gelince öldürürler.” de diyerek hedef göstermiştir. 
                                                           
161 Ulvi Keser, a.g.e., s. 323-324. 
162 Ulvi Keser, a.g.e., s. 342-343. 
163 Bayram Küçükoğlu, “Kıbrıs Sorununa Dair Yaklaşım ve Algıların Türk Basınına Yansı-
ması (1954-1974)”, Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, 
Sayı: 48, Güz 2011, s. 812, Ankara 2011. 
164 Bülent Akarcalı-Kamil B. Raif, Cyprus Verses Cyprus, s. 106, Ankara, Aralık 2001. 
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Ahmet Kabaklı gibi sert bir üslup kullanan yazarlardan birisi de 
Mümtaz Faik Fenik olmuştur. Fenik: 

“(…) Bunlar kanımızı emmiş, öyle palazlanmış, öyle gelişmiş birtakım 

mahlûklardır ki bizden kazandıklarıyla düşmanlarımızı ve düşmanlı-

ları beslemişlerdir. Karaborsayı yapanlar bunlar! İhtikârı yapanlar 

bunlar! Döviz kaçıranlar bunlar! Vergi kaçıranlar bunlar! … Artık gö-

zümüzü dört açalım ve gözümüzü oyacak kargaları beslemeyelim.” 

sözleriyle ifade etmiştir.165 
1963 Kanlı Noel Olayları sonrasında Rauf Denktaş adı Dr. Fazıl Kü-

çük ile birlikte Kıbrıs Adası’nda Türk varlığının simgesi olarak geçmiştir. 
Türk kamuoyu Denktaş’ı bu dönemde, yalnız Ada’daki Türk halkının de-
ğil, Türkiye’nin de uluslararası alanda çıkarlarını koruyan, Anadolu 
Türklüğünün Ada’daki uzantısı olarak kabullenmiştir. 

Türkiye’de sokaktaki her insan Denktaş’ı da Dr. Fazıl Küçük’ü de 
adeta bir efsane kahramanları olarak görmüştür. Bugün de görmeye de-
vam etmektedir.166 

Dünya basınından özellikle İngiliz, Amerikan, Fransa ve Alman gaze-
teciler Kıbrıs Rum Lideri Başpiskopos Makarios’u şiddetle kınamışlardır. 
Times dergisi Makarios’un emeline meşru yoldan ulaşmasının en küçük 
bir ihtimalinin dahi olmadığını belirtmiştir.167 Pakistan Karaçi basını 
özellikle Kıbrıslı soydaşlarımız lehine yazılar yayınlamıştır.168 

Ancak buna rağmen Kıbrıslı Rumların Kıbrıslı Türklere karşı yaptık-
ları mezalimin şiddeti Ocak 1964’te tekrar artmaya başlamıştır.169 

Sonuç 

Rum-Yunan askerleri savunmasız Kıbrıs Türklerine karşı 21-25 Ara-
lık 1963 arasında insanlığa yakışmayacak şekilde ve tarihe kara sayfa 
olarak geçen cinayetler işlemişlerdir. Bugün Lefkoşa’da Barbarlık Müzesi 
olarak bulunan ve içinde silahsız bir anne ile üç çocuğun kurşun yağ-
muruna tutularak delik deşik edildiği Kumsal Katliamı bu cinayetlerin, 
soykırımın en bariz örneğini teşkil etmiştir. Bu katliamlarda Rumların 
amaçları Lefkoşa’da bulunan Türklerin 8 saat içinde imhası ve diğer şe-
hirlerdeki Türklerin ise teslim olmalarını sağlamak olmuştur.170 

Kumsal Katliamı ile birlikte Aralık 1963’ten 1974 yılına kadar Kıbrıs’-
ta Türklere karşı Rumlar tarafından birçok katliamlar yapılmıştır. Ancak 
bunlardan hiçbirisi Kumsal Katliamı’nda yapılanlar kadar vahşice olma-
                                                           
165 Ulvi Keser, a.g.e., s. 323-325. 
166 Erol Manisalı, Denktaş’ın Öbür Yüzü, s. 55, İstanbul 2011. 
167 Halkın Sesi, 03 Ocak 1964. 
168 Halkın Sesi, 05 Ocak 1964. 
169 Bozkurt, 14 Ocak 1964. 
170 H. Fikret Alasya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Tarihi, s. 31. 

137



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 30 

mıştır. Gerek Kıbrıs Türk halkı ve gerekse Türkiye Cumhuriyeti halkı 
Kıbrıslı Rumlar ile onu destekleyen Yunanlıların ellerine fırsat geçirdikle-
ri zaman Kıbrıslı Türklere ne şekilde vahşet yapacaklarının en belirgin 
örneğini teşkil etmiştir. 

Türkiye Kıbrıs’ta Rumlarla Türkler arasında bir olay çıktığında tama-
mıyla olumlu bir şekilde sorunun çözümüne giderken bu olaydan sonra 
artık Kıbrıslı Rum ve Yunan ikilisinin gerçek yüzünü görmüş ve ona göre 
hareket etmiştir. Bu konu aynen 13 Şubat 2013 tarihinde Emekli Tbp. 
Tuğg. Nihat İlhan’a Ankara’daki evinde yapılan söyleşide de sorulmuş-
tur. E. Tbp. Tuğg. Nihat İlhan; “Söylediklerinize aynen katılıyorum”171 
şeklinde açıklama yapmıştır. 

Türklerle birlikte yaşama fikrini hiçbir zaman benimsemeyen Kıbrıslı 
Rumlar Yunanistan’ı, kurulduğu ilk andan itibaren anavatan olarak ka-
bul etmişlerdir. Bu yüzden de, Kıbrıs’ın Yunanistan’a ilhak edilebilmesi 
için büyük çaba sarf etmişlerdir. Rumların bu çabası, Ada yönetiminin 
İngilizlere geçmesinden sonra daha da artmıştır. Çünkü İngilizler Rumla-
rın Enosis faaliyetlerine daima hoşgörü ile bakmışlardır.172 Hıristiyan 
Batı, insan ırkları arasında tarihte büyük Hıristiyan düşmanı olarak 
Türkleri görmüştür.173 

Kumsal Katliamı’nın önemli sonuçlarından biri Türk kamuoyunun 
uyanmasıdır. Kıbrıs hakkında Türk dış politikasının belirlenmesinde bu 
olayın artık bir baskı ve/veya bir başlangıç noktası teşkil ettiği görül-
müştür. Bu olay yurt dışında bulanan Türklerin de oldukça dikkatini 
çekmiş ve Türk hükümetlerine Kıbrıs sorununun çözümü hususunda 
mihenk taşı olmuştur. 

İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesiyle Dünya dengesinin değişmiş-
tir. Sovyet Rusya tehdidine maruz kalan Yunanistan ve Türkiye, bu teh-
didin üstesinden gelmek için NATO’ya birlikte girmişlerdir. İki ülke ara-
sında dostluk ilerlemiş ve hatta bu dostluk havası içinde Türkiye’de Yu-
nan filmleri, Yunanistan’da Türk filmleri yaygın biçimde izlendiği bir or-
tam oluşmuştur. Bununla birlikte, Kıbrıs’ta Kumsal Katliamı’nın da için-
de bulunduğu 1963 Kanlı Noel Olayları Türk-Yunan ilişkilerinde yeni bir 
dönemi başlatmıştır.174 

ABD ve İngiltere için Kıbrıs’ta Türklerle Rumların savaşması veya sa-
vaş tehlikesi içinde olmasının NATO’nun dağılmasına ve hatta Sovyetler 
Birliği’nin müdahalesi de dâhil daha büyük tehlikelere neden olabileceği-
                                                           
171 Emekli Tabip Tuğgeneral Nihat İlhan ile 13 Şubat 2013 tarihinde Ankara’da bulunan 
evinde yapılan görüşme. 
172 Zafer Çakmak, “Türk-Yunan Savaşları Sırasında Kıbrıs Rumlarının Tutumu”, Türk Dün-
yası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 173, Mart-Nisan 2008, s. 148, İstanbul 2008. 
173 Mustafa Turan, Yunan Mezalimi, s. 14, Ankara 2006. 
174 Ergün Aybars, “Türk-Yunan İlişkileri”, Çağdaş Türkiye Tarihi Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 3, s. 
7-8, İzmir 1993. 
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ne dair endişeye sebep olacağı düşüncesi üst düzey bir İngiliz askeri 
kaynak tarafından da belirtilmiştir.175 

Bu çerçevede, 1963 Kanlı Noel Haftası’nda Kıbrıslı Rumlarca Türklere 
karşı yapılan Kumsal Katliamı Kıbrıslı Türklerle Anavatan Türkiye’nin 
Rumların ve O’nun destekçisi Yunanlıların insanın en temel haklarından 
olan Yaşama Hakkı’nı 10 aylık bir bebeğe (Binbaşı Nihat İlhan’ın en kü-
çük oğlu Hakan’a) bile vermedikleri ve o yavrucağı hunharca öldürmele-
rine sebep olmaları Türklerin Rumlar hakkında gerçeği görmeleri açısın-
dan önemli kabul edilmiştir. 

Kıbrıslı Rumlar ve Yunanistan Kumsal Katliamı’na tüm dünyanın 
gösterdiği tepkiyi azaltmak veya yok etmek maksadıyla basın yoluyla 
sahte, insanları kandırmaya yönelik değişik yazılar hazırlamışlardır. 
Bunlardan Cyprus To-day-Supplement No: 22 Agust 10, 1964 Volume II 
(No: 3-4)’de Tabip Binbaşı Nihat İlhan’ı eşi ve çocuklarını öldüren bir 
manyak olduğunu ifade etmişleri teşkil etmiştir. Bu tamamı ile Rum-Yu-
nan ikilisinin karşı atağa geçip insanların kafalarını karıştırmaya yönelik 
bilinçli, planlı bir faaliyet olarak görülmüştür.176 

Nitekim 1963-1974 arası Kıbrıs Türklerine karşı uygulanan ırk ayrı-
mı, ekonomik baskı ve abluka metotları, insan haklarının her alanda ih-
lal edilmesi ve gasp edilmesi gibi faaliyetler devam etmiştir.177 Makarios 
zorbalıkla Kıbrıs Devleti’nin tek hâkimi olduğunu dünyaya ilan etmiş ve 
Türkleri asimile etmek için en barbarca uygulamalara başvurmuştur.178 

Bugün bile Rum düşüncesinde bir değişiklik olmamıştır ve olması da 
beklenmemektedir. Dolayısıyla Garantörlük Antlaşması Kıbrıslı Türkle-
rin güvenliği ve geleceği için daha da önem kazanmıştır. Ayrıca kendi 
milli çıkarları için Kıbrıslı Rumları destekleyerek O’nun türlü oyunlarla 
bugün Avrupa Topluluğuna girmelerini sağlayan ülkeler gerçek anlamda 
insanlık suçunun işlenmesine alet olmuşlardır. 

İnsanın en temel haklarının silahsız ve korumasız bebek, çocuk, ka-
dın, erkek, genç ve yaşlı gözetmeksizin 1963’te Kumsal Bölgesi’nde kat-
leden Rumlar kendilerine lütfedilen bu imkânlarla tamamlayamadıkları 
insanlık suçunu gerçekleştirmek için destek bulmuşlardır.179 

Kumsal Katliamı’nın gerek Kıbrıslı Türklere ve gerekse anavatan Tür-
kiye’ye kanıtladığı en önemli sonuçlardan birini Kıbrıslı Türklerin artık 
Kıbrıslı Rumlar ile aynı çatı altında yaşamalarının mümkün olmadığını 
                                                           
175 Brendan O’malley-Ian Graig, Amerika, Casusluk ve İşgal Kıbrıs Komplosu, (Çev: Nalân 
Çeper), s. 154-155, Lefkoşa 2012. 
176 Cyprus: Post/Present/Future (How the Turks try to Mislead the World), Cyprus Today 
Supplement, No: 22, No: 3, Agust 10, 1964, Volume II (No: 3-4), s. 17, Lefkoşa. 
177 Vehbi Zeki Serter, “KKTC’nin İlan Nedenleri”, XI. Türk Tarih Kongresi (Ankara, 5-9 Eylül 
1990), Cilt: VI, s. 2356, Ankara 1994. 
178 Kıbrıs Gerçeğinin Bilinmeyen Yönleri, Uluslararası İlişkiler Ajansı, s. 6, İstanbul, Ağustos 1992. 
179 Emre Aykoç, “Kıbrıs Sorunu İçinde Üç Özgürlükler”, Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştır-
ma Dergisi, C Serisi, Cilt No: 1, s. 97, Edirne 2002. 
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görmeleridir. Bu hususun müteakip konferans ve toplantılarda dile geti-
rilmesini istemişlerdir.180 

Kumsal Katliamı Kıbrıslı Rum liderlerin gerçek yüzlerinin ortaya çı-
kartılması açısından da önemli bulunmuştur. Kıbrıs liderlerinden Kıbrıs 
Cumhuriyet Meclis Başkanı olan Glatkos Klerides 20 Kasım 1961’de bir 
EOKA’cının mezarı başında; “Kıbrıslı Rum mücahitlerin başladığı binanın 
tamamlanması, biz yaşayan Rumlar için manevi bir mükellefiyettir.” de-
miştir. Benzer şekilde Kıbrıs Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Yorgacis ise yi-
ne bir EOKA’cının mezarı başında; 

“Senin beş sene evvel Selea tepelerinde akan kanın hürriyet ağacını 

sulamış, Helenizm denen dev ağacın büyümesine yardım etmiş ve Al-

lah’ın bize müjdelediği zafere giden yolda bize rehberlik etmiştir. Bu 

yol ne kadar zahmetli ve meşakkatli olursa olsun biz yaşayan Rum-

lar ümit ve emellerimizin tahakkukuna kadar bu yolda yürüyeceğiz.” 

demiştir.181 
Türkiye için Kıbrıs meselesi Türk-Yunan münasebetleri bakımından 

bir mihenk taşı olmuştur. Yunanlılarla olan dostluğumuz Yunanlıların 
Megola İdealarını bırakmaları esasına dayandığı düşünülmüştür. Bu açı-
dan Kıbrıs’ın talep edilmesi ve bu yapılmadığı takdirde Kumsal Katliamı 
gibi olaylara girişilmesi Türk düşmanı bütün Yunan-Rum teşkilatının 
ana gayesi olan Megali İdea’nın yeniden canlandırılması demektir.182 Yu-
nanistan bu konuda ısrar ettiği sürece Türk-Yunan dostluğunun devam 
etmesi imkânsız hale geleceği görülmüştür.183 

Kıbrıslı Türkler 1963 Kanlı Noel ve Kumsal Katliamı sonrası yaptıkları 
mücadelede Mustafa Kemal Atatürk’ün Yunanlılara karşı uyguladığı savaş 
prensipleri ve ilkelerini kendilerine örnek almışlardır.184 Emperyalizme karşı 
yapılan her iki mücadelede bu ilhamı görsel olarak da yaşamaya yönelik ola-
rak Atatürk heykelinin o günlerde dikilmesi oldukça anlamlı bulunmuştur. 

Rumların Kıbrıslı Rumlara karşı soykırım girişiminde “Ya Taksim Ya 
Ölüm” parolası ile çıkan 1963-1974 arası tam 11 yıl yok olma noktasın-
da tarihi direnişte bulunan Kıbrıslı Türklerin manevi gücünü Atatürk il-
ke ve inkılâpları etrafında kenetlenmiş özgürlüğü hedef alan mücadele 
ruhu teşkil etmiştir.185 
                                                           
180 Bozkurt, 22 Ocak 1964. 
181 T.B.M.M. Tutanak Dergisi, Dönem: 1, Toplantı: 3, Cilt: 26, s. 215, 3 Şubat 1964. 
182 Abdulhaluk Çay, Kıbrıs’ta Kanlı Noel-1963, s. 103. 
183 BCA, Fon Kodu: 01009, Kutu No: 109, Dosya No: 340, Belge No: 4. 
184 Ayhan Halit Acarkan, “Atatürk ve Kıbrıs’ın Varoluş Savaşımı”, Atatürk Araştırma Merke-
zi Üçüncü Uluslararası Atatürk Sempozyumu (3-6 Ekim 1995 Gazimağusa-KKTC), Cilt: I, s. 
179, Ankara 1998. 
185 Salih C. Cem, “Kıbrıs Türk Mücadele Tarihinde Atatürk İlke ve İnkılâplarının Yeri”, Ata-
türk Araştırma Merkezi Üçüncü Uluslararası Atatürk Sempozyumu (3-6 Ekim 1995 Gazimağu-
sa-KKTC), Cilt: I, s. 700, Ankara 1998. 
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Kıbrıs hiçbir zaman Yunanistan’a ait olmamıştır. Türkiye’nin güvenli-
ği ile yakından bağlantılı olan bu adayı içte Rumlar sayıca fazladır diye 
Rum’a veya Yunan’a mal etmek hakkı kimsede olmamıştır. Kıbrıs’ta 
azınlık ve çoğunluk olmadığı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi karar-
ları ile de tescil edilmiştir. 

1960 Cumhuriyeti’nde Kıbrıs azınlıkla çoğunluğa ait bir ada olarak 
ele alınmamıştır. Kıbrıs’ın iki sahibi vardır: Kıbrıs Türkleri ile Kıbrıs 
Rumları. İki ayrı milli kitlenin varlığını ve haklarına dayalı bir cumhuri-
yeti yıkarak tümüne sahip çıkma yetkisi kimseye verilmiş değildir.186 

Kıbrıslı Rumların Enosis düşüncesi hiçbir zaman değişmemiştir. 
1963-1974 yılları arasında Ada’da sadece Türklere değil aklıselim Rum-
lara da zarar verecek duruma geldiğinde Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
1959 ve 1960 Zürih ve Londra Antlaşmalarının kendisine verdiği Garan-
törlük Antlaşması’nın gereğini yapmak zorunda kalmıştır.187 

Kanlı Noel ve Kumsal Katliamı’nın yaşandığı 21-25 Aralık haftası Ku-
zey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Şehitlik Haftası olarak kabul edilmiştir. 
Bu hafta Kıbrıs Türk’ünün milli duygularının en üst seviyeye çıktığı, geç-
mişte Rumların neler yaptığını hatırladıkları bir hafta olarak ele alınma-
ya devam etmiştir.188 

Aralık 1963 Olayları (Kanlı Noel ve Kumsal Katliamı) sonucunda, Kıb-
rıslı Türkler kendilerini savunabilecekleri bölgelere çekilmiş ve böylelikle, 
Kıbrıs’ın ikiye bölünmesi olgusu, herkesin varsaydığı gibi 1974’te değil, 
1964’de gerçekleşmiştir. 1964’te Kıbrıslı Türkler, kendilerini savunabil-
mek amacıyla çekilmiş oldukları bölgelerde, kendi yönetimlerini kendile-
rinin seçtiği temsilciler aracılığıyla gerçekleştirmişlerdir. 

Kıbrıslı Rumların Türklere karşı giriştikleri katliam eylemi hiçbir dev-
let tarafından kınanmamış ve hiçbir devlet Rumlara karşı herhangi bir 
cezalandırma girişiminde bulunmamıştır. Tam tersine, Kıbrıs Rum yöne-
timi, tüm Kıbrıs’ın yasal hükümeti olarak tanınmak suretiyle dünya dev-
letleri tarafından adeta ödüllendirilmiştir.189 

KKTC kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, Bayrak Radyo Te-
levizyonu’na yaptığı bir konuşmada; “1963 Kanlı Noel ve Kumsal Katliam 
olayları sonrasında Kıbrıslı Türklerin mücadelesinin başlangıcını teşkil et-
tiğini belirtmiştir. Denktaş ayrıca Türk toplumunun o günkü direnişi olma-
saydı, bugün Kıbrıs’ta Türk halkının kalmayacağını da ilave etmiştir.”190 

Yunanistan ve Kıbrıslı Rumların bütün emeli, Kıbrıs’ta Türklerle ilgili 
hiçbir egemenlik unsuru, hak ve hukuka bakmaksızın Ada’yı Yunanis-
                                                           
186 Rauf Raif Denktaş, Son Çağrı, s. 20-21, İstanbul 2007. 
187 Bülent Ecevit, Dış Politika ve Kıbrıs Dosyası, s. 57-59, İstanbul 2011. 
188 Çağla Güngör, Kıbrıslı Türk Gençleri Konuşuyor, s. 124-125, İstanbul 2002. 
189 Hüner Tuncer, a.g.e., s. 74. 
190 Sabahattin İsmail, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Doğuşu-Çöküşü ve KKTC’nin Kuruluşu (1960-
1983), s. 138-139. 
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tan’a ilhak etmek olmuştur. Bu uğurda Makarios, 21 Ağustos 1964’te 
Rum Gazetesi muhabiri ile yaptığı röportajda şunları söylemiştir: 

“Emelim Kıbrıs’ın Yunanistan ile birleşmesini ve kısmen değil tama-

men birleşmesini tahakkuk ettirmektir. En büyük fedakârlığı ve ölü-

mü kabul etmek zorunda kalsam bile bu siyasetten vazgeçmeyece-

ğim. Kıbrıs’ı bütünü ile Yunanistan ile birleştireceğim ve böylece Yu-

nanistan’ın hudutları Kuzey Afrika sahillerine kadar yayılacaktır.”191 

1963 Kanlı Noel ve Kumsal Katliamı olaylarında Kıbrıslı Rumlar tara-
fından icra edilen Akritas Planı’nın amacı 1960 antlaşmalarının bir par-
çası olan Garanti Antlaşması olmuştur. Bugün de Rum-Yunan ikilisinin 
amacı, garanti sistemini ortadan kaldırarak AB yoluyla Türk-Yunan den-
gesini Yunanistan’ın lehine bozmak ve Kıbrıs’a sahip çıkmak olarak gö-
rülmüştür.192 

Kumsal baskını Kıbrıslı Türklerle Kıbrıslı Rumların artık güven ve hu-
zur içerisine bir arada yaşamalarının mümkün olmadığının en büyük 
kanıtlarından birini teşkil etmiştir.193 Bu gerçeğin bugünde anlamını 
muhafaza ettiği düşünülmüştür. Yunanistan’ın Kıbrıs hedefi, Kıbrıs’ın il-
hakıdır.194 Bu düşünce geçmişte ne ise bugün de aynıdır, yarın da değiş-
meyeceği kabul edilmiştir.195 

Yunanistan eski başbakanı Konstantin Mitsotakis 21 Ağustos 1998 
tarihinde verdiği bir demeçte; “(…) Kıbrıs ve o zamanki Girit sorunu ara-
sında büyük benzerlikler vardır (…)” diyerek günümüzde de Kıbrıs’a her 
iki tarafın barış içinde Ada’da yaşacağı bir çözüm sunma yerine Girit 
modelini ısrarla sürdürerek Kıbrıs’ı ilhak etme düşüncesini hala muha-
faza ettiğini göstermektedir. 

Rauf Raif Denktaş, gençlere hitaben yaptığı konuşmada; 

“Girit modelini Makarios’un Akritas Planı ile başlattığı mücadeleye 

verdiği isim olarak nitelemektedir. Denktaş Girit meselesinin 69 yılda 

tamamlandığına, aynı hedefe doğru Kıbrıslı Rumlar ve Yunanistan’ın 

hiç şaşmadan ve taviz vermeden gittiklerine işaret ederek kilisenin 

değişmediğini, Makarios’tan sonra müzakere ettiği her liderin (Kirpi-

yanu, Vasiliyu, Klerides, Papanopulos) Makarios’un milli siyasetin-

den zerre kadar ayrılmadığını da ilave etmektedir.”196 
                                                           
191 Süleyman Kocabaş, Tarihte ve Günümüzde Türk-Yunan Mücadelesi, s. 190, İstanbul, 
Ekim 1984. 
192 Rauf Raif Denktaş, “Kıbrıs Meselesinde Son Gelişmeler”, Yeni Türkiye, Yıl: 3, Sayı: 15, s. 
1357, Mayıs-Haziran 1997. 
193 Ali Satan-Erdoğan Şentürk, Tanıkların Diliyle Kıbrıs Olayları (1955-1983), s. 86-87, İs-
tanbul 2012. 
194 Aykut Edibali, Türkiye’nin Kıbrıs Politikası Ne Olmalıdır?, İstanbul, Ağustos 1974. 
195 H. Fikret Alasya, Kıbrıs ve Rum-Yunan Emelleri, s. 1, Lefkoşa 1992. 
196 Rauf Raif Denktaş, Kıbrıs Girit Olmasın, s. 7, 9-10, İstanbul, Mart 2005. 
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Kıbrıslı Rumların Enosis’i gerçekleştirmek için yapması gereken temel 
düşüncenin Türklerin mücadele ruhunu öldürmek olduğuna inanmışlar-
dır. Nitekim bu düşünceyi Makarios’un güvenilir adamı Polikarpos Yor-
gacis, “İngilizler kolay, onların canı tatlı. Türkler zor. Bunlar inatçı, bunlar 
canlarını esirgemezler, bunlarda mücadele ruhu var. Bu ruhu öldürmeli-
yiz.” şeklinde ifade etmektedir.197 

Kumsal Katliamı’nda Kıbrıslı Rumların Türkleri haince, hunharca öl-
dürmeleri ise söz konusu mücadele azmini söndürmemiş, aksine bugün-
lere taşımıştır. 

İsmet İnönü; “Unutmayın, vatan savunmasında Türk’ün sabrı, tüken-
diği yerde yeniden başlar.”198 diyerek Türk mücadele ruhunu en iyi şekil-
de ifade etmiştir. Bu düşünce Kumsal Katliamı mücadele ruhunda da 
kendini göstermiştir. Bu açıdan Kıbrıslı Türklerin varoluş mücadelesinde 
bu ruh hep en üst seviyede tutulmuştur. 

Kıbrıs konusunda Türkiye’nin çözüm noktasında dikkate aldığı en 
önemli prensip bir daha 1963 Kumsal Katliamı şartlarının oluşmamasını 
sağlamaktır.199 Kumsal Katliamı hem Kıbrıs Türk lideri Rauf Raif Denk-
taş ile Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı İsmet İnönü’yü gerçeği en çıplak-
lığı ile görmesini sağlamış hem de bu konuda müşterek ciddi tedbir alın-
masının vazgeçilmez olduğunu göstermiştir. Ayrıca, Kumsal Katliamı 
karşısında Türk Mukavemet Teşkilatı gizli kalmanın asli görevlerini yap-
maya engel olacağını düşünerek açığa çıkmış ve 11 yıllık zorlu mücade-
lesini sürdürerek 20 Temmuz 1974’te gelinmiştir. 

Kumsal Katliamı Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesiminin Rauf Raif 
Denktaş ve İsmet İnönü’ye karşı başta ABD kartını kullanarak tedbir al-
maya yöneltmiştir. Bu kapsamda Rauf Raif Denktaş’ın Kıbrıs’a girişi ya-
saklanmış, İsmet İnönü ise çok basit ve tüm dostluk değerlerini hiçe sa-
yacak bir tarzda ABD Başkanı Johnson tarafından Kıbrıs’a müdahale et-
memesi yönünde uyarı almıştır. 

Kıbrıs mücadelesinin iki büyük liderinden biri ve ilk sahiplenen Dr. 
Fazıl Küçük’ün 5 Ocak 1964’te Times dergisine verdiği demeçte belirttiği 
gibi, “Kumsal Katliamı’ndan sonra hiçbir Türk’ün Rumlarla birlikte yaşa-
maları mümkün görülmemiştir.”200 

Bugün Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan va-
tandaşlarımız Kıbrıs sorununun başlangıç noktası 1963 Kumsal Katlia-
mı ve Kanlı Noel olaylarını almaktadırlar. Kıbrıslı Rumlar ve Yunanis-
tan’ın Akritas Planı çerçevesinde Enosis’i uygulatmadan vazgeçmeyi “ol-
maz ise olmaz” kabul ederler.  
                                                           
197 Turgut Özakman, a.g.e., s. 67. 
198 Turgut Özakman, a.g.e., s. 161. 
199 Hüseyin Mümtaz, Doludizgin Kıbrıs, s. 24, İstanbul, Temmuz 2004. 
200 Halkın Sesi, 05 Ocak 1964. 
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Yunanistan ise Temmuz 1974 Barış Harekâtını işgal olarak görerek bu-
nun kaldırılmasını istemektedir.201 Bu açıdan bakıldığında Türkiye ve Kıbrıs-
lı Türklerin Kumsal Katliamı’nı çok iyi incelemesinin ve buradan çıkarılan 
sonuçları hafızalarda taze tutulmasının önem arz ettiği düşünülmektedir. 

Şubat 2013 tarihinde Emekli Tabip Tuğg. Nihat İlhan’a eşini ve üç ço-
cuğunu Kıbrıs mücadelesinde şehit verdiklerini ve bugün gelinen nokta 
itibariyle ne düşündüklerini ve verilen şehitlere değer bir sonucun alınıp 
alınmadığını sordum. Bu soruya E. Tbp. Tuğg. Nihat İlhan’ın kızı Şeb-
nem İlhan şöyle yanıt verdi: 

“Ben şehit olan ağabeylerimle aynı mekân ve zamanda yaşamadım 

ama hep onlarla birlikteydim. Şu an Başkent üniversitesinde öğretim 

üyesiyim. Öğrencilerime Kıbrıs’ta şehitler haftası ve Kanlı Noel, Kum-

sal Katliamı ile ilgili sorular yönelttiğimde öğrencilerin bu konuda bil-

gisiz olduğunu gördüm. Öğrencilere bana bir fotoğraf karesi gösterin 

ki bahsettiğim katliamı hatırlatsın dediğimde ise yine cevap alama-

dım. Bu benim içimi acıtmaktadır. Genç nesillere Rumların yaptıkları 

katliamlar anlatılmalıdır.”202 

KKTC kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş Kıbrıs Türkü’nün 
en büyük kuvvetinin anavatan Türkiye’ye kayıtsız şartsız bağlı olmasın-
da yattığını, Anavatan’ın Kıbrıs Türkü için her şey olduğunu belirtmiş-
tir.203 Anavatan Türkiye’nin ise uzun süre belirgin bir Kıbrıs politikasının 
olmaması ve bu konuda gelişen durumlara göre hareket edilmesi Kıbrıs’ı 
özellikle 1963-1974 yılları arasında Kıbrıslı Rumların Enosis hayallerini 
gerçekleştirme yolunda teşvike itmiştir. 

Bu durumu yazdığı 12’ye 5 Kala adlı kitabında açıkça belirtmiştir.204 
1963 Kumsal Katliamı ve Kanlı Noel olaylarından sonra Kıbrıs’taki 

Türk varlığının devam ettirilmesi için daha fazla garanti ihtiyacı olduğu 
Türkiye tarafından açıkça görülmüştür. Bu kapsamda özellikle Türk top-
lumunun Rumlardan bağımsız olarak kendi kendisini idare edecek ve 
aynı zamanda Türkiye’nin Ada’da daha etkin olacak bir anlayışın ve uy-
gulamanın ihtiyacı gidereceği düşünülmüştür.205 

Kıbrıslı Rumlar Kıbrıslı Türklerin kendi kaderini belirleme hakkını ta-
nımadıkları sürece Kıbrıs sorunu çözümsüz olarak kalacaktır.206 Yuna-
                                                           
201 Greq Mills, “In the hope of An Olive Branch? The Cyprus Prblems in International Rela-
tions”, South African Journal of International Affairs, Volume: 7, Number: 1, s. 151, London, 
Summer 2000. 
202 13 Şubat 2013 tarihinde Emekli Tabip Tuğgeneral Nihat İlhan’ın kızı Şebnem İlhan ile 
Ankara’daki evlerinde görüşme. 
203 Hüseyin Mümtaz, Doludizgin Kıbrıs, s. 50, İstanbul, Temmuz 2004. 
204 Nur Batur, a.g.e., s. 310. 
205 Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, Cilt: I ve II, İstanbul 2007. 
206 Nuray Bamanie, “Cyprus’ Forgotten Turks”, Journal of Muslim Minority Affairs, 22:2, s. 
446, London, Agust 2010. 
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nistan Makarios’un Kıbrıs’ta yapmış olduğu tüm kanunsuz eylemlerine 
arka çıkmıştır.207 Bugün de benzer düşüncenin devam ettiği görülmüştür. 

Kumsal Katliamı Kıbrıs’ta Türk-Rum dengesini yok etmiş ve bu tarih-
ten itibaren bir daha düzelmesinin oldukça zor olacağı bir yola girmesine 
neden olmuştur.208 Kumsal Katliamı Kıbrıslı Türklerle Kıbrıslı Rumların 
aynı çatı altında yaşamasının bundan sonra hemen hemen imkânsız ol-
duğunu göstermiştir.209 

Türk Dış İşleri Eski Bakanlarından Feridun Cemal Erkin’in 5 Nisan 
1963’te ifade ettiği gibi, “Kıbrıslı soydaşlarımızı yabancıların keyfi idaresi-
ne terk edecek bir hükümet Türkiye’de hiçbir zaman mevcut olmamıştır ve 
olmayacaktır.”210 

Emekli Tabip Tuğg. Nihat İlhan’a Kıbrıslı Rumlar ile Kıbrıslı Türklerin 
1960 Zürih ve Londra Antlaşmalarında belirttiği gibi tekrar bir çatı altın-
da yaşama imkânının olup olmadığı sorulduğunda, E. Tbp. Tuğg. Nihat 
İlhan şöyle cevap vermiştir: 

“Rumlar hain ve acımasızlar. Bunlarla bir arada kesinlikle yaşamak 
mümkün değildir. Kıbrıs ile ilgili politikamızı tamamen değiştirmeliyiz. Çok 
daha sert hareket etmeliyiz.”211 

Bu tutumlarını ortaya koyan önemli bir olay da Kıbrıslı Rum lider Glaf-
cos Clerides bir yandan Avrupa Topluluğu üyeleri vasıtasıyla Türkiye’ye 
baskı yapılmasını sağlaması, diğer taraftan ABD’ye Amerika’nın ulusal po-
litikalarının vazgeçilmezi olarak Kıbrıs sorununun çözümünde kendi dü-
şüncelerini kabule yönelik Türkiye’ye baskı yapılmasını işaret etmiştir.212 

G. Clerides bunu yaparken başta 1963 Kumsal Katliamı ve Kanlı Noel 
olaylarını hiçe sayıp Kıbrıslı Rum ve Yunanlıların Türklere yaptığı katlia-
mı unutturmaya özel gayret sarf ettiği görülmüştür. 

21 Aralık 2012 tarihinde Kıbrıs Milli Mücadele ve Şehitler Haftası töreni-
ne katılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, 
tören anıt defterine günün anlamı ile ilgili aşağıdaki düşüncelerini yazmıştır: 

“Sizler Kıbrıs Türk halkının hayat ve hürriyet haklarına yöneltilen eşi 

görülmemiş vahşete dur demek, Kıbrıs Türk haklını hak ettiği özgür 

ve bağımsız yaşama kavuşturmak için şahadet mertebesine ulaştınız 
                                                           
207 Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, Cilt: I ve II, s. 788, İstanbul 2007. 
208 Oliver Richmond, “The Cyprus Confilct Changing Norms of International Security, And 
Regional Disjunctures”, Cambridge Review of International Affairs, Volume: 13, No: 1, s. 
241, London, Autumn-Winter 1999. 
209 Michael Stephen, The Cyprus Question, s. 16, London, April 1997. 
210 Nacak, 05 Nisan 1963. 
211 Emekli Tabip Tuğgeneral Nihat İlhan ile 13 Şubat 2013 tarihinde Ankara’da bulunan 
evinde yapılan görüşme. 
212 Clafcus Clerides, “The Cyprus Question: Prospect For A Settlement American Foreign 
Policy Interest”, The Journal of the National Committee on American Foreign Policy, s. 9-10, 
London, October 1998, 20:5. 
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ve Kıbrıs Türklerini topyekûn yok etmek için ada genelinde başlatılan 

Rum saldırılarına TMT çatısı altında dur diyerek adadaki Türk varlı-

ğını korudunuz. Sizin fedakârlıklarınız sayesinde bu topraklar vatan 

olmuştur. Bugün özgürce yaşadığımız vatanımızda sizler de huzur 

içinde yatıyorsunuz.”213 

Sonuç olarak, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetlerinin Kumsal Katliamı 
olayını ve Kıbrıslı Rumların bunu devam ettirmek niyet ve planlarını ye-
terince göremedikleri tespit edilmiştir. Bu ise 1964-1974 yılları arasında 
Kıbrıslı Rumların Yunanlılarla işbirliği içinde Kıbrıslı Türlere karşı yap-
mış oldukları soykırımın sayısını arttırmasına ve Girit’teki gibi yok edil-
me tehlikesi ile karşı karşıya gelmelerine neden olmuştur. Bu nedenle 
Türkiye’nin Kıbrıs politikalarında yapacağı her değişiklikte Kumsal Katli-
amı göz önüne alınmalıdır. 
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MİLLİYETÇİ BİR MÜCADELE ADAMI 
KEMAL FEDAİ COŞKUNER VE FEDAİ DERGİSİ 

Dr. Celil BOZKURT* 

Öz 

Türk milliyetçiliği, 1945’ten sonra komünizmle mücadeleyi bayraklaş-

tırmış, bu bağlamda kurduğu dernek ve basın yoluyla komünizmle kararlı 

bir mücadeleye girmiştir. Milliyetçi muhafazakâr çevreler, komünizmi 

Türk milletinin ve İslam dininin en büyük düşmanı olarak görmüş ve ko-

münizmle mücadeleyi milli bir görev olarak değerlendirmiştir. Bu bağlam-

da, bir ilkokul öğretmeni olan Fedai Coşkuner’in mücadelesi ve yayımla-

mış olduğu Fedai dergisi hafızalarda yer etmiştir. 

Kemal Fedai Coşkuner, komünist karşıtlığına paralel olarak yürüttüğü 

Yahudi ve Mason aleyhtarlığıyla da dikkat çekmiştir. Coşkuner’in, Türk 

Dünyası ile yakından ilgilenmesi ve ülkede faaliyette olan Türkçü-Turancı 

derneklerle ilişkisi onun Pantürkçü bir çizgide olduğunu ortaya koymuştur. 

Coşkuner’in sahibi ve yazarı olduğu Fedai dergisi, 1963 yılında yayın ha-

yatına başlamış ve yayımını Coşkuner’in 1979’da öldürülmesine kadar de-

vam ettirmiştir. Dergi, Coşkuner’in fikirleri doğrultusunda şekillenmiş ve ta-

kip ettiği polemikçi ve keskin söylemiyle kamuoyunda yer etmiştir. Komü-

nizmle mücadeleyle adını duyuran Fedai, milliyetçi kamuoyunun 1960’lar-

da yayımladığı önemli kaynaklardan birisi olmuştur. 

Anahtar kelimeler: Kemal Fedai Coşkuner, Milliyetçilik, Türkçülük, 

Antikomünizm, Antisiyonizm, Fedai Dergisi. 

Abstract 

Kemal Fedai Coşkuner as a Nationalist Man of Action and 

Journal Fedai 

Turkish nationalism flagged a fight against communism after 1945, it 

started a contention against communism by using media and the associa-
                                                           
* Tarihçi, c.bozkurt2000@hotmail.com 
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tian founded in this context. Nationalist conservatives regarded commu-

nism as sworn enemy of Turkish nation and Islam, they took the fight 

against communism on as a national duty. In this context, Fedai Coşku-

ner who was a primary school teacher, his struggle and his journal Fedai 

lingered in memories. 

Kemal Fedai Coşkuner drew attention to not only anti-communist mo-

vements but also antisemitism and anti masonary, which he performed 

concordantly. The fact that Coşkuner had a close relationship with Turks 

abroad and a relationship with Turkish-Pan-turanist associations revea-

led that he was on the line of Panturkism. The journal Fedai, that Coşku-

ner owned and authored, began its publication life in 1963 and it continu-

ed until Coşkuner’s assasination in 1979. The journal was formed in line 

with Coşkuner’s objective and with its controversialist and severe disco-

urse it impressed public opinion. Fedai, which won a name with its fight 

against communism, became one of the most important source that natio-

nalist public opinion had published in 1960s. 

Key words: Kemal Fedai Coşkuner, Nationalism, Turkism, Anti-

Communism, Anti-Zionism, Journal Fedai. 

Giriş 

Soğuk savaş döneminde Sovyetler Birliği’nin tehdidi altına giren Tür-
kiye Cumhuriyeti, ülke bütünlüğünü ve demokratik düzenini korumak 
için komünizmle mücadeleyi bir devlet politikası haline getirmiştir.1 Türk 
hükümetleri, komünizmle mücadeleyi anayasal bir yükümlülük olarak 
değerlendirmiş ve zaman zaman ülkede cereyan eden komünist faaliyet-
leri kanunlarla önleme yoluna gitmiştir. Komünizmle mücadele, Türk 
kamuoyu tarafından da kabul görmüş ve hükümetin bu yöndeki politi-
kaları desteklenmiştir. 

Türk milliyetçiliğinin 1945 sonrasında takip ettiği politikanın ayırıcı 
vasıflarından biri de komünizm karşıtlığı olmuştur. Milliyetçi kamuoyu, 
1945’ten sonra komünizmle mücadeleyi bayraklaştırmış, kurduğu der-
nekler ve basın yoluyla komünizmle kararlı bir mücadeleye girmiştir. Bu 
bağlamda ülkenin çeşitli yerlerinde Komünizmle Mücadele Dernekleri 
açılmış, derneklerin öncülüğünde gerçekleştirilen mitingler, kitap, gazete 
ve dergi yayınlarıyla halk komünizme karşı bilinçlendirilmiştir.2 

Milliyetçi çevreler, komünizmi Türk ırkının ve İslam dininin en büyük 
düşmanı olarak görmüş ve komünizmle mücadeleyi milli bir görev olarak 
değerlendirmiştir. Bu bağlamda, bir ilkokul öğretmeni olan Kemal Fedai 
Coşkuner’in mücadelesi ve 1963-1979 aralığında yayımlamış olduğu Fe-
                                                           
1 Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi 1914-1980, 2. Baskı, Türkiye İş Bankası Kültür 
Yayınları, s. 517, Ankara 1984. 
2 İlhan Darendelioğlu, Türkiye’de Milliyetçilik Hareketleri, 2. Baskı, Toker Yayınları, s. 243-
245, 311-315, İstanbul 1975. 
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dai dergisi uzun yıllar hafızalarda yer etmiştir. Coşkuner, milliyetçi hare-
ketin önemli mücadele adamlarından biri olmasına ve komünizmle mü-
cadelede önemli bir yer edinmesine karşın akademik bir araştırmaya ko-
nu olmuş değildir. Bu makale, Kemal Fedai Coşkuner’in öğretmenlik, 
dernek, siyasi ve yayın hayatından oluşan çok yönlü mücadele öyküsü-
nü ve değişik devreler halinde yayımladığı Fedai dergisini incelemekte-
dir. 

Kemal Fedai Coşkuner’in Hayatı 

Kemal Fedai Coşkuner, 1927 yılında Antalya’nın Akseki ilçesine bağlı 
Mahmutlu köyünde dünyaya geldi. Babası Çanakkale gazilerinden Akko-
ca Abbasoğlu Mehmet Bey’dir. 1945 senesinde Antalya Aksu Köy Ensti-
tüsü’nden mezun olan Coşkuner, Antalya, Muğla ve İzmir’in değişik bel-
delerinde ilkokul öğretmenliği yapmıştır.3 

Öğretmenlik Hayatı 

Coşkuner’in öğretmenlik hayatı oldukça hareketli geçmiş, fikirleri ve 
yazıları hakkında çeşitli davalar açılmıştır. Yazdığına göre, Milli Eğitim 
Bakanlığı 1947’de Antalya’da bulunduğu sırada hakkında ideolojik faali-
yetler yaptığı gerekçesiyle soruşturma açmış ve Coşkuner, iki farklı ilk-
okula sürgün gönderilmiştir.4 Coşkuner, 17 Mart 1962’de İzmir Devrim 
Ocağı’nın Akademik İlimler Akademisi’nde düzenlediği Köy Enstitüleri 
konulu bir açık oturuma muhalif ses olarak katılmış, burada kendisine 
tepki gösteren sol görüşlü öğrencilerle kendisini savunan sağ görüşlü öğ-
renciler arasında kanlı bir arbede yaşanmıştır.5 Milli Eğitim Bakanlığı, 
Coşkuner hakkında tahkikat açmış fakat hakkında kanuni bir işlem ya-
pılmasına gerek olmadığına karar vermiştir.6 

Coşkuner’in Fedai’de yayımladığı milliyetçi içerikli ve dönemin CHP’li 
Milli Eğitim Bakanı Dr. İbrahim Öktem’in icraatlarını eleştiren yazıların-
dan dolayı hakkında bir kez daha tahkikat açılmıştır.7 Coşkuner, “siyasi 
yazılar yazmak, vazife mesuliyeti ile bağdaşmayan hareketlerde bulun-
mak ve irticaı desteklemek”le suçlanmıştır.8 Coşkuner, soruşturma so-
nunda İzmir’den alınıp Van’a sürgün edilmiştir.9 Coşkuner’in yazdığına 
                                                           
3 Cansever Tanyeri, “Kemal Fedai Coşkuner ve Fedai Dergisi”, 3 Mayıs 1944 50. Yıl Türkçü-
lük Armağanı, Akademi Kitabevi, s. 194, İzmir 1994. 
4 Kemal Fedai Coşkuner, “Sizin Bir Maarif Vekilliğine Değil, Bir Öğretmen Vekilliğine Bile Li-
yakatiniz Yoktur”, Fedai, D. 1, S. 11, s. 5-6, Haziran 1964. 
5 “Köy Enstitüleri İle İlgili Açık Oturumda Hadiseler Çıktı”, Milliyet, 18 Mart 1962. 
6 “Kemal Fedai Coşkuner Beraat Etti”, Fedai, D. 1, S. 2, s. 6, Eylül 1963. 
7 “Kemal Fedai’ye Vekalet Baskı Yapıyor”, Fedai, D. 1, S. 6, s. 20, Ocak 1964. 
8 Kemal Fedai Coşkuner, “Maarif İnzibat Meclisine Verildik”, Fedai, D. 1, S. 9, s. 10-11, Ni-
san 1964. 
9 Kemal Fedai Coşkuner, “Sizin Bir Maarif Vekilliğine Değil, Bir Öğretmen Vekilliğine Bile Li-
yakatiniz Yoktur”, Fedai, D. 1, S. 11, s. 5-6, Haziran 1964. 
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göre, Milli Eğitim Bakanlığı “irticai” faaliyetlerinden dolayı kendisinin öğ-
retmenlik yapmasını mahsurlu görmüş ve bir evrak memuru olarak tayi-
nini gerçekleştirmiştir. Coşkuner bunun üzerine “tehir-i icra” davası aç-
mış fakat itiraz reddedilince meslekten istifa etmiştir.10 

Coşkuner’in Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Van’a bir evrak memu-
ru olarak sürgün edilmesi milliyetçi kamuoyunda tepkiyle karşılanmış-
tır. Fedai dergisi, Coşkuner’in bir fotoğrafına yer verdiği kapak haberinde 
“Fedai sürgünde”, “Kırıldı fakat eğilmedi” klişeleriyle sürgüne tepki gös-
termiş ve mücadelede kararlılık mesajı vermiştir.11 

Coşkuner, kaleme aldığı bir “hesaplaşma” yazısında, Milli Eğitim Ba-
kanı Öktem’i, ehliyetsiz iş yapmakla, çıkarcılık ve tedhiş yolunu takip et-
mekle suçlamış ve Öktem’in maarif kadrolarındaki milliyetçi görüşlü öğ-
retmen ve müdürlere karşı “tasfiye ve sindirme” politikası güttüğünü id-
dia etmiştir. Coşkuner; 

“Fakat yine de korkun. Milliyetçi Türk muallimlerinden en büyük 

hasmı ve muarızı kaldığınız müddetçe korkun. Korkun; zira günün bi-

rinde adil bir mahkeme huzurunda yaptıklarınızın, Türk maarifinin 

kalbinde açtığınız tahribatın mutlaka hesabını vereceksiniz. Bakalım 

bugün size alkış tutan o şakşakçılar, o gün, o ilahi adaletin hükmünü 

değiştirebilecekler midir?”12 

ifadeleriyle sürgün kararına adeta meydan okumuştur. Coşkuner’e göre, 
kendisinin Van’a sürgün edilmesi Fedai dergisinin sesinin kısılmasına 
yönelik bir komplo hareketiydi.13 Fedai’nin ve Coşkuner’in bakan Öktem’e 
olan tepkisi onun bakanlığı boyunca değişik vesilelerle devam etmiştir. 

Coşkuner’in yazılarıyla katkıda bulunduğu muhafazakâr Hürsöz ga-
zetesi, Öktem’i, milliyetçilik aleyhtarı olmakla ve maarife kendi zihniye-
tindeki kadroları yerleştirmekle eleştirmiş; İstanbul, Ankara ve İzmir gibi 
büyük şehirlerde çeşitli “izm”ler altında “sapık” cereyanlar serbestçe faa-
liyet gösterirken vatansever bir milliyetçi olan Coşkuner’in hedef alınma-
sının bir “sindirme” politikası olduğunu iddia etmiştir.14 Coşkuner’in 
Van’a sürgün edilmesi Ankara Milliyetçi Öğretmenler Birliği tarafından 
da tepkiyle karşılanmış, birlik, başkan Selahattin Arıkan imzasıyla ya-
yımladığı 3 Haziran 1964 tarihli 5 maddelik bir bildiride, Öktem’in, milli-
yetçi muhafazakâr öğretmenlere karşı olduğunu düşündüğü icraatını 
sert bir şekilde eleştirmiş ve Öktem’i, “dini savunduğu için” Coşkuner’i 
                                                           
10 Kemal Fedai Coşkuner, “Maarifimizin Hazin Kaderi”, Fedai, D. 1, S. 12, s. 10-13, Tem-
muz 1964. 
11 Fedai, D. 1, S. 11, Ön kapak. 
12 Kemal Fedai Coşkuner, “Sizin Bir Maarif Vekilliğine Değil, Bir Öğretmen Vekilliğine Bile 
Liyakatiniz Yoktur”, Fedai, D. 1, S. 11, s. 5-6, Haziran 1964. 
13 “Hukuk Rejimi Bu mudur?”, Fedai, D. 1, S. 13-14, s. 22, Ağustos-Eylül 1964. 
14 N. Mustafa Polat, “Kemal Fedai ve Öktem…”, Hür Söz, 18 Ocak 1964. 
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feda etmekle suçlamıştır. Başkan Arıkan, Öktem’e komünist dememekle 
birlikte “tutumlarıyla adeta bu hastalığa müptela bulunanları destekledi-
ğini” ileri sürerek gerekirse bu iddiasını ispatlayabileceklerini ileri sür-
müştür.15 

Coşkuner’e açılan Milli Eğitim soruşturması ve akabinde Van’a sür-
gün edilmesinin yarattığı tartışma Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne kadar 
uzanmıştır. İzmir Senatörü Ömer Lütfi Bozcalı, Milli Eğitim Bakanı İbra-
him Öktem’e verdiği üç maddelik soru önergesinde, bazı öğretmen sendi-
kalarının “gericilikle mücadele” adı altında yaptıkları toplantıda aldıkları 
din karşıtı kararlara karşı bakanlığın neden kayıtsız kaldığını sormuş, 
Öktem’in bir genelgeyle okul kütüphanelerinde bulunan milliyetçi ve an-
tikomünist yayınları toplatmasını eleştirmiş ve Öktem’i, komünist yanlısı 
sol görüşlü öğretmenleri kollarken komünizmle mücadele eden milliyetçi 
öğretmen ve idarecileri kanunsuz olarak başka yerlere sürgün etmekle 
suçlamıştır. Bozcalı, konuşmasında Coşkuner’in sürgün olayına da de-
ğinmiş ve; 

“Bir ilkokul öğretmeni olan İzmir’de Kemal Fedai Coşkuner ismindeki 

bir arkadaşı sadece bakanın şahsına karşı yazdığı bazı yazılar sebe-

biyle İzmir’den Vana nakil edilmiş olması idari bir tasarrufla kabili 

telif değildir. Bir ilkokul öğretmeninin bir huduttan bir hududa sürül-

mesi caiz değildir. Buna idari tasarruf değil, buna düpedüz zulüm 

denir. Zulmü görüp de zulüm dememek zalimi alkışlamak gibi olur ki 

bunu da yapamayacağımız aşikârdır.”16 

diyerek Öktem’i istifaya davet etmiştir. Öktem, verdiği cevapta Bozcalı’-
nın milliyetçi olarak nitelediği Coşkuner’in “nurcu, ümmetçi ve şeraitçi” 
olduğunu vurgulamış ve nurculukla iştigal eden birinin milliyetçi olama-
yacağını iddia etmiştir. Ayrıca, kendisinin komünist sempatizanı olduğu 
yönündeki suçlamaları reddetmiş ve kendisinin 18 yaşından beri komü-
nizmle mücadele halinde olduğunu savunmuştur.17 

Milli Eğitim Bakanı Dr. İbrahim Öktem’in milliyetçi aydın İlhan E. 
Darendelioğlu tarafından İstanbul’da yayımlanan Toprak dergisini “milli 
eğitim ilkeleriyle bağdaşmayacak nitelikte olduğundan” dolayı okullara 
sokulmasını yasaklayan genelgesi Fedai’de yeni bir tartışma başlatmış-
tır. Genelgeye tepki gösteren Coşkuner, Öktem’i okullarda milliyetçi ya-
                                                           
15 “Ankara Milliyetçi Öğretmenler Birliğinin İki Numaralı Bildirisi: 3 Haziran 1964. Niçin 
Komünist Diyorlar?”, Fedai, D. 1, S. 12, s. 6-7, Temmuz 1964. 
16 Cumhuriyet Senatosu Tutanak Dergisi, Dönem 1, Cilt 21, Toplantı 3, 76. Birleşim, Tarih 
16.6.1964, s. 20-32. Ayrıca bkz. “İ. Öktem’in Kanunsuz Tasarrufları Hakkında Cumhuriyet 
Senatosunda Yapılan Şayanı İbret Bir Konuşmayı Aynen Neşrediyoruz”, Fedai, D. 1, S. 12, 
s. 4-5, 7, Temmuz 1964. 
17 Cumhuriyet Senatosu Tutanak Dergisi, Dönem 1, Cilt 21, Toplantı 3, 76. Birleşim, Tarih 
16.6.1964, s. 20-32. Ayrıca bkz. “Bozcalı ve Öktem Tartışması”, Fedai, D. 1, S. 13-14, s. 4-
5, Ağustos-Eylül 1964. 
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yınları yasaklarken komünist yanlısı yayınlara izin vermekle suçlamış-
tır.18 Coşkuner, 

“…bu güne kadar siyaset yapmadım. Kavgam sadece komünistlerle, 

milliyet ve mukaddesat düşmanlarıyla idi. Ama şimdi bir de bunlara 

Öktem’in sayesinde siyasi hürriyetim eklendi. Hayatımın yeni bir dö-

nüm noktasındayım. Öktem’in altı oklu partisine yıldırımlar yağdıran 

ateşin siyasi konuşmalarımı yakında yapmaya başladığım zaman 

hesaplaşmamız o zaman başlayacaktır.” 

diyerek Öktem’in partisi Cumhuriyet Halk Partisi’ne meydan okumuş-
tur.19 Diğer taraftan daha önce Öktem’e soru önergesi veren İzmir Senatö-
rü Ömer Lütfi Bozcalı, Fedaide yayımlanan açık mektubunda, Öktem’in 
ülkede komünist faaliyetlerin hızlandığı bir sırada komünizmle mücadele 
eden Toprak dergisinin okullarda yasaklamasını eleştirmiş ve Öktem’in 
komünizmle mücadelesinde samimi olmadığını ileri sürmüştür.20 

Öktem döneminde Van’a sürgün edilmesinden sonra öğretmenlikten 
istifa eden Coşkuner, 1965’te iktidara gelen Adalet Partisi (AP) dönemin-
de yeniden mesleğe alınmış ve Aydın’ın Çine kazasına atanmıştır. Fakat 
Coşkuner, İzmir dışında yapılacak öğretmenliğin Fedai dergisini çıkar-
masını mümkün kılmadığını düşündüğünden bu görevine başlamamış-
tır.21 Coşkuner, 3 sene 8 ay 10 gün süren bir ayrılıktan sonra 1968 Oca-
ğında İzmir Gültepe İlkokulu’nda yeniden öğretmenliğe başlamıştır.22 

Coşkuner, 1975-1978 arasında İzmir Halk Eğitim Müdürlüğü göre-
vinde bulunmuştur. Sonradan çalıştığı kurumda Türk büyüklerinin fo-
toğraflarını indirmediği gerekçesiyle dönemin Milli Eğitim Bakanı Necdet 
Uğur tarafından bu görevinden alınmış ve İzmir’de Yıldırım Kemal Bey 
İlkokulu’na tayin edilmiştir. Coşkuner’in görevden alınması, kendisinin 
çalışmalarını takdir eden İzmirli bir grup kadın tarafından protesto edil-
miş ve Coşkuner’in görevine dönmesi için basın açıklaması yapılmıştır.23 
Coşkuner de, Necdet Uğur’a yazdığı ağır bir telgrafta, Uğur’u, aşırı solcu 
olarak nitelediği TÖB-DER (Tüm Öğretmenler Birleşme ve Dayanışma 
Derneği) üyelerini milli eğitim kadrolarında gözetmekle suçlamış, aka-
binde Tunceli’ye sürgün edilmiştir. Fakat kendisi, emekliliğini isteyerek 
öğretmenlik hayatına veda etmiştir.24 
                                                           
18 “Bütün Türk Milliyetçilerinin kanaatı şudur ki, İbrahim Öktem dediği gibi Maarifimizi 
1946’dan önceki mecraya sokmuş Komünistlerin hamisi Hasan Ali devrini bile gölgede bı-
rakmıştır”, Fedai, D. 1, S. 15, s. 16, Ekim 1964. 
19 “Öktemcilere Tavsiyem”, Fedai, D. 1, S. 15, s. 18, Ekim 1964. 
20 “Ömer Lütfi Bozcalı (AP) Öktem’e Hesap Soruyor”, Fedai, D. 1, S. 16, s. 13, Kasım 1964. 
21 “Kemal Fedai’nin Okuyucularına Mektubu”, Fedai, D. 1, S. 28, s. 2, Şubat 1966. 
22 “Kovana Dönüş”, Fedai, D. 2, S. 41, s. 13, Nisan 1968. 
23 Tercüman, 4 Mayıs 1978. 
24 “Töb-Der’ci Necdet Uğur ve Marifte Kıyım”, Fedai, D. 3, S. 1, s. 13, Ocak 1979. 
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Coşkuner, İzmir Halk Eğitim Müdürlüğü görevinden alınmasından 
sonra İstanbul basınına yaptığı açıklamada TÖB-DER’i politika yapmak-
la, Leninist ve Maoculuk yaparak bölücülük yapmakla suçlamış ve der-
neğin kapatılması gerektiğini savunmuştur. Coşkuner’in açıklamalarını 
ihbar kabul eden Ankara Savcılığı TÖB-DER’le ilgili soruşturma açmış ve 
İzmir Savcılığı aracılığıyla Coşkuner’in ifadesini almıştır. Coşkuner, sav-
cılığa TÖB-DER aleyhinde 55 adet belge sunmuştur.25 Fakat soruşturma 
sonuçsuz kalmıştır. 

Dernek Çalışmaları 

Milliyetçi bir mücadele adamı olarak Coşkuner, yaşamı boyunca bir-
çok dernek ve kuruluşun bünyesinde yer almış ve buralarda idarecilik 
yapmıştır. Coşkuner’in ilk dernek çalışması, Türkiye Milliyetçiler Derne-
ğinin 1951’de kurulan Tire Şubesi’nin başkanlığıyla başlamıştır.26 Coş-
kuner, 7 Temmuz 1961’de İzmir Türk Ocağı’nı kurmuş ve 25 Şubat 1965 
yılına kadar bu kurumun başkanlığını yürütmüştür. Kurum bünyesinde 
bir de “Komünizmle Mücadele Kolu” açılmıştır ki, bu yapılanma sonradan 
İzmir’de kurulacak olan Türkiye Komünizmle Mücadele Derneği’nin nü-
vesini teşkil etmiştir. Coşkuner, 1953-1955 arasında Türkiye Büyük Lo-
casının büyük üstatlığını yapan Dr. Fethi Erden’in27 Türk Ocakları genel 
sekreteri olmasıyla birlikte, Fedai’de takip ettiği Mason aleyhtarı yayın 
sebebiyle Türk Ocakları Genel Merkezi’yle anlaşmazlığa düşmüş ve İzmir 
Türk Ocağı başkanlığından istifa etmiştir.28 

Coşkuner, Türkiye Siyonizm’le Mücadele Derneği’nin (TSMD) 16 Şu-
bat 1969 gerçekleşen kurultay toplantısında derneğin genel başkanlığına 
seçilmiştir. Siyonizm’le mücadeleyi “Türkiye’nin en büyük davası” olarak 
niteleyen Coşkuner başkanlık münasebetiyle yaptığı değerlendirmede; 

“…Tehlikeleriyle düşünülürse, böyle bir cemiyette vazife alabilecek kimse-

lerin ancak idealist kimseler olabileceği tabiidir. Bir dev cesametinde olan 

düşmanımızın madde üstünlüğü yanında bizim varlığımız bir karınca me-

sabesindedir. Ancak şu var ki; küfre karşı yegane dayanağımız olan iman 

kuvvetiyle hayatımız bahasına da olsa mücadeleye devam edeceğiz.”29 

sözleriyle Siyonizm’le mücadelenin yarattığı tehlikeye ve bu mücadelede-
ki kararlılığına dikkat çekmiştir. 
                                                           
25 “Kemal Fedai Coşkuner Toplantı Yaptı, TÖB-DER’in Yasalara Aykırı Hareketleri Basına 
Açıklandı”, Ege Telgraf, 17 Ağustos 1978. Ayrıca bkz. “Töb-Der’ci Necdet Uğur ve Marifte Kı-
yım”, Fedai, D. 3, S. 1, s. 13, Ocak 1979. 
26 Tanyeri, a.g.e., s. 194. 
27 Celil Layıktez, Türkiye’de Masonluk Tarihi 1721-1956, Cilt 1, Yenilik Basımevi, s. 179, İs-
tanbul 1999. 
28 Kemal Fedai Coşkuner, “İzmir Türk Ocağı Başkanlığından İstifaya Niçin Mecbur Edil-
dim”, Fedai, D. 1, S. 28, s. 4-7, Şubat 1966. 
29 “Dergimiz Başmuharriri Kemal Fedai Coşkuner, ‘Türkiye Siyonizmle Mücadele Derneği’ 
Genel Başkanlığına Getirildi”, Fedai, D. 2, S. 45, s. 16, Şubat 1969. 
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TSMD, 1968 Temmuzu başlarında İzmir’de yedi iş adamı tarafından 
Türkiye Siyonizm ve Masonlukla Mücadele Derneği adıyla kurulmuş-
tur.30 Dernek kuruluş amacını, “başta Siyonizm olmak üzere yıkıcı, yıpra-
tıcı fikir ve cereyanlarla mücadele etmek, milli kültürümüzü, milli ve mane-
vi değerlerimizi korumak” olarak açıklamıştır.31 Dernek, Coşkuner’in baş-
kanlığı döneminde Türkiye Siyonizmle Mücadele Derneği adıyla son hali-
ni almıştır.32 

TSMD, İzmir dışında sadece Edirne’de bir şube kurmuştur. Dernek, 
çeşitli zamanlarda yayımladığı beyannamelerde, Siyonizm tehlikesine 
dikkat çekmiş, dernek genel sekreteri Hüseyin Avni Güngörmez’in kale-
minden Yahudileri ve Masonları hicveden şiirlere yer vermiştir.33 Derne-
ğin tüzüğü, 1963 yılında İzmir’de kurulan Türkiye Komünizmle Mücade-
le Derneği’nin tüzüğüyle aynı içeriktedir.34 Bu durum, derneğin aynı za-
manda komünist aleyhtarı bir kimlikte olduğunu ve komünist aleyhtarı 
derneklerle dayanışma içinde olduğunu göstermektedir. Dernek, 3 Ka-
sım 1974’te yaptığı olağanüstü kongresinde kendini feshetmiş, merkez 
derneği İzmir Ülkü Ocakları’na, Edirne şubesi de İstanbul Ülkü Ocakla-
rı’na devredilmiştir.35 

Coşkuner, TSMD faaliyetleriyle Fedai dergisinin yayın çalışmalarını 
bir arada yürütemediği gerekçesiyle başkanlık görevini yaklaşık yedi ay-
lık bir süreden sonra Eylül 1969’da sonlandırmıştır.36 Coşkuner, daha 
sonra tekrar dernek başkanlığını üstlenmiş ve derneğin kapatıldığı 1974 
yılına kadar görevini devam ettirmiştir.37 
                                                           
30 “Masonluğa Karşı Dernek Kuruldu”, Bugün, 5 Temmuz 1968. 
31 Türkiye Siyonizmle Mücadele Derneği Tüzüğü, İzmir, (tarih yok), s. 1. 
32 “Dahiliye Vekaleti Siyonizmle Mücadele Derneğinden Ne İstiyor?”, Fedai, D. 2, S. 52, s. 
17-19, Aralık 1969. Dâhiliye Vekâleti başlangıçta, dernek adında yer alan Siyonizm ve Ma-
sonluk kavramlarından sadece birinin kullanılması gerektiğini belirterek derneğin tüzüğü-
nün yenilenmesini istemiştir. Fakat sonradan, tüzük metninde yer alan “Mason” kavramla-
rının da çıkarılması yönünde yeni bir uyarıda bulunmuştur. Ardından, dernek tüzüğünün 
değiştirilmediğini gerekçe göstererek derneğin feshi için savcılığa başvurmuş ve Coşkuner’-
den de savunma istenmiştir. Fedai, gelişen bu olaya tepki göstermiş ve “Dâhiliye Vekâleti il-
gililerine bildirelim ki, arzuları yerine getirilip tüzükten bütün mason kelimeleri de kalksa yine 
de sevinemeyeceklerdir. Zira masonluk Siyonizm’in içindedir. Siyonimzle mücadele ayni za-
manda masonlarla mücadele demektir” diyerek vekâleti Mason nüfuzunda kalmakla suçla-
mıştır. Bkz. “Dahiliye Vekaleti Siyonizmle Mücadele Derneğinden Ne İstiyor?”, Fedai, D. 2, S. 
52, s. 17-19, Aralık 1969. 
33 Bu yazılardan birkaçı için bkz. Dünyayı Saran Tehlike, Türkiye Siyonizmle Mücadele Der-
neği Genel Merkezi Yayınları, No: 3, İzmir (tarih yok); “Beynelmilel Yahudi”, Fedai, D. 2, S. 
47, s. 15, Nisan 1969; “Türkiye Siyonizmle Mücadele Cemiyeti’nin Beyannamesi”, Fedai, D. 
2, S. 48, s. 14-15, Mayıs 1969 ve “Sosyalist Dönme ve Muharirlere”, Fedai, D. 2, S. 49, s. 
17, Haziran 1969. 
34 Türkiye Komünizmle Mücadele Derneği’nin tüzüğü için bkz. Türkiye Komünizmle Mücade-
le Derneği Tüzüğü, Karınca Matbaacılık Kollektif Şirketi, 16 s., İzmir (tarih yok). 
35 Türkiye Siyonizmle Mücadele Derneği’nin fesih mazbatası için bkz. Ek. 2. 
36 “Başkanlıktan Çekildim”, Fedai, D. 2, S. 50, s. 19, Ekim 1969. 
37 Coşkuner’in dernek başkanlığını ne kadar süre yaptığı belli değildir. Fedai’de Türkiye Si-
yonizmle Mücadele Derneği’nin başkanlığını 7 sene yaptığına dair bir not düşülmüştür. Bkz. 
“7 sene ‘Türkiye Siyonizmle Mücadele Derneği’ Genel Başkanlığı Yapan Dergimiz Sahibi ve 
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Coşkuner, ülkücü öğretim üyesi ve öğretmenlerden oluşan İzmir Ül-
kü-Bir Derneği’nin kurucuları arasında yer almış ve bir dönem bu der-
neğin başkanlığını yapmıştır.38 Yaşamını komünizmle mücadeleye ada-
yan Coşkuner, aynı zamanda bir Türkiye Komünizmle Mücadele Derneği 
üyesiydi. Coşkuner, öğretmenlik mesleğinden uzak kaldığı 1964-1968 
yıllarında, ülkenin birçok şehrinde Türk milliyetçiliği ve komünizm hak-
kında halkı bilinçlendirici seri konferanslar vermiştir.39 

Siyasi Hayatı 

Coşkuner, 1945’te başlayan demokratik hayatla birlikte bir Cumhuri-
yet Halk Partisi muhalifi olarak temayüz etmiş, komünizme yakın buldu-
ğu CHP’ye karşı önce Demokrat Parti’yi ardından da devamı gördüğü 
Adalet Partisini desteklemiştir.40 Coşkuner, 1965 seçimlerinde AP’nin 
Manisa milletvekili adaylığı için ön seçimlerine girmiş, ancak aday ola-
mamıştır.41 

Coşkuner, 1965 seçimlerinden hemen önce Muhafazakâr Parti adıyla 
bir parti kurma teşebbüsü olmuştur. Ankara’da kurulması düşünülen 
parti, her vilayetten bir ile üç arasında üyenin katılımıyla yönetim kuru-
lunu oluşturacak ve 1969 yılındaki seçimlere hazırlanacaktı. Bu süre 
zarfında, Fedai dergisi de Muhafazakâr Parti’nin yayın organı olarak An-
kara’da haftalık gazete olarak yayımlanacaktı.42 Ancak, Coşkuner’in yo-
ğun olarak uğraş vermesine rağmen partinin kurulması gerçekleşmemiştir. 

Coşkuner, 1965 seçimlerinde tek başına iktidara gelen ve milliyetçi 
muhafazakâr kesimlerin sözcülüğünü yapan AP’nin icraatlarını birçok 
açıdan eleştirmiş ve 1969 seçimlerinde partiye açıkça cephe almıştır. 
AP’yi komünizmle mücadele etmemekle eleştiren Coşkuner, partiyi Ma-
son ve Siyonizm nüfuzunda kalmakla, İslamiyet ve muhafazakârlar aley-
hinde davranmakla suçlamıştır.43 Coşkuner, AP’nin milliyetçiler tarafın-
dan kurulduğunu fakat 1965 seçimlerinde 70 civarında olan milliyetçi 
milletvekili sayısının ilerleyen süreçte tamamen tasfiye edildiğini iddia 
etmekteydi: 
                                                                                                                                        
Başyazarı Kemal Fedai Coşkuner Diyor ki!”, Fedai, D. 3, S. 5, s. 15, Mayıs 1979. Coşkuner’in 
ölümünden sonra (1979) kaleme alınan bir anma yazısında ölmeden önce bu görevinde ol-
duğu kaydedilmiştir. Fakat bu bilgi doğru olmayıp, Coşkuner öldüğünde dernek 5 yıl önce 
1974 yılında feshedilmişti. Bkz. Sakin Öner, “Fedai’yi de Vurdular”, Hergün, 6 Aralık 1979. 
38 Tanyeri, a.g.e., s. 194. 
39 Bu konuda bkz. “Kemal Fedai Coşkuner’in Seri Konferansları”, Fedai, D. 1, S. 30, s. 11-
21, Nisan 1966; “Kemal Fedai Coşkuner’in Konferansları”, Fedai, D. 1, S. 32, s. 22, Haziran 
1966; “Kemal Fedainin Konferansları”, Fedai, D. 1, S. 34, s. 18, Eylül 1966. 
40 Kemal Fedai Coşkuner, “Seçimler Yaklaşırken”, Fedai, D. 1, S. 23, s. 10, Haziran 1965. 
41 Kemal Fedai Coşkuner, “Kemal Fedai Manisa’da Siyasi Bir Suikastin Kurbanı Oldı!”, Fe-
dai, D. 1, S. 26, s. 10-13, Eylül 1965. 
42 “Muhafazakar Parti”, Fedai, D. 1, S. 26, s. 2, Eylül 1965. 
43 “Samimiyetsizlik ve Yaranma Sanatı Buna Denir”, Fedai, D. 2, S. 50, s. 11-12, Ekim 
1969. 
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“AP milliyetçiler tarafından kurulmuştur. Fakat kuranlardan partide 

bugün kimse kalmamıştır. Parti masonların, vurguncuların, midecile-

rin, maneviyat düşmanı materyalist kapitalistlerin eline geçmiştir. Ar-

tık yapılacak iş AP içinde mücadele değil, Müslüman halkı sağcı bir 

partiye çekip AP’yi tasfiye etmektir.”44 

Coşkuner, 1967 yılında genel başkanlığını Alparslan Türkeş’in yaptığı 
Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi’ne intisap etmiştir.45 1969 seçimlerin-
de AP’ye karşı “mevcutların en iyisi” olarak nitelediği Milliyetçi Hareket 
Partisi’ni (MHP) desteklemiştir.46 Coşkuner, MHP’ye yakın ülkücü teşki-
latlar tarafından 1968 yazından itibaren ülkenin değişik yerlerinde açı-
lan, ülkücü gençleri bedeni ve fikri yönden yetiştirmek ve onlara Turan-
cılık ülküsü vermek amacını güden gençlik kamplarında47 görev almıştır. 
Demirel Hükümeti’nin 1970 yılında hazırladığı emniyet raporuna göre, 
Coşkuner, MHP üyesi Şerif Üsküp’ün İzmir Karaburun ilçesine bağlı Ba-
lıkova Köyü’nde özel mülkünde kurulan gençlik kampı için halktan mak-
buz mukabilinde yardım toplamıştır.48 Coşkuner, zamanla ilişkilerini 
kökleştirdiği MHP’nin 1973’te Aydın49 milletvekili adayı olmuştur. Coş-
kuner, son olarak MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş tarafından MHP 
Antalya Bölge Müfettişliği’ne atanmıştır.50 

Yayın Hayatı 

Coşkuner, 1940’ların sonundan itibaren çeşitli dergi ve gazetelerde 
komünizm, milliyetçilik ve İslam gibi konularda çok sayıda şiir ve yazı 
yayımlamıştır. Yazıları; Fedai, Toprak, Serdengeçti, İleri, Anadolu, Türkyo-
lu, Şelale, Fuar, Bizim Anadolu, Hergün, Yeni Asır, Yeni İstiklal, Hüryol, 
Sonsöz, Komünizmle Savaş ve Orkun gibi yayınlarda yayımlanmıştır.51 
Coşkuner’in 1942-1947 arasında yazdığı şiirleri, 1948 yılında M. Kemal 
Yoltaş imzasıyla yayımladığı Bizimki Böyle Gider adlı eserinde toplanmış-
tır.52 

Coşkuner, 1963 Ağustos’undan itibaren aylık olarak Fedai dergisini 
yayımlamaya başlamıştır. Dergi; Ağustos 1963-Nisan 1967, Nisan 1968-
Temmuz 1970 ve Ocak 1979-Kasım 1979 olmak üzere 3 devre halinde 
                                                           
44 “Bayatlamış Klişe”, Fedai, D. 2, S. 50, s. 13-14, Ekim 1969. 
45 Kemal Fedai Coşkuner, “C.K.M.P.’deki Konuşmam”, Fedai, D. 2, S. 42, s. 18, Haziran 
1968. 
46 “Milliyetçi Hareket Partisi”, Fedai, D. 2, S. 50, s. 14, Ekim 1969. 
47 MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in kampların kuruluş ve işleyiş tarzını anlattığın 
röportajı için bkz. “Seçimden Sonra Türkeş Ne Diyor?”, Milliyet, 5 Kasım 1969. 
48 “1970 Raporu Emniyet Genel Müdürlüğü’nün Hazırladığı Rapor”, Milliyet, 6 Kasım 1978. 
49 “MHP Kesin Aday Listesi”, Milliyet, 10 Eylül 1973. 
50 Fedai, D. 3, S. 8, s. 14, Ekim 1979. 
51 Tanyeri, a.g.e., s. 194-195. 
52 M. Kemal Yoltaş, Bizimki Böyle Gider, Turan Basımevi, s. 40, Antalya 1948. 
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toplam 64 sayı yayımlanmıştır. Dergi, 1967 yılında İstanbul’da bir süre 
haftalık gazete olarak da yayımlanmıştır.53 

Coşkuner, 1964 Eylülünde İzmir’de Fedai Kitabevi’ni kurmuştur.54 
Yayınevi, 1965’te Abdurrahim Karakoç’un Hasan’a Mektuplar55, 1970’te 
Coşkuner’in çeşitli gazete ve dergilerde yayımlanmış şiirlerinden derle-
nen Vatanda Gurbet adlı şiir kitabını yayımlamıştır.56 Coşkuner ayrıca, 
milliyetçi çizgide yayın yapan Ortadoğu gazetesinde 15 bölümlük “Yakın 
Tarihimiz ve Siyonizm” adlı bir tefrika yayımlamıştır.57 

Ölümü 

Coşkuner, Türkiye’de ideolojik çatışmalarının alevlendiği bir zamanda 
3 Aralık 1979 tarihinde İzmir’in Tilkilik semtinde uğradığı bir suikast so-
nunda öldürülmüştür.58 52 yaşında ölen Coşkuner’in ölümü, milliyetçi 
camiada şok etkisi yaratmış ve değişik tepkilere neden olmuştur. MHP 
Genel Başkanı Alparslan Türkeş, suikast olayının ardından verdiği beya-
natta, “İstanbul’da korkunç denebilecek boyutlara ulaşan MHP katliamı-
nın aynen İzmir’de de sahneye konulmak istendiğini” vurgulamıştır. Tür-
keş, Ankara’da yaptığı yazılı açıklamada da; 

“Komünist ve bölücü cinayet çeteleri dün de MHP’lilere karşı suikast-

larını sürdürmüştür. Yurdun muhtelif yerlerinde komünistlerin saldı-

rılarına maruz kalan, vurulan yaralanan milliyetçilerin yanı sıra İz-

mir’de de partimizin Antalya müfettişi değerli dava adamı gazeteci 

yazar Kemal Fedai Coşkuner uğradığı menfur bir cinayet sonucu şe-

hid edilmiştir. Küçük yaştan beri kendini Türk milletine hizmete ada-

mış değerli dava adamı gazeteci yazar ve aynı zamanda MHP müfet-

tişi Kemal Fedai Coşkıuner’e kurşun sıkanlar aslında Türk devletine 

kurşun sıkmışlardır. Çünkü bu kanlı saldırılarla aslında ortadan kal-

dırılmak istenen Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve otoritesidir.”59 

diyerek devletin MHP’lilere yönelik bu saldırılara acilen önlem almasını 
istemiştir. Ülkücü Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yaşar Okuyan da yaptığı 
yazılı açıklamada “Gazetecilere karşı yoğunlaştırılan bu alçakça saldırılar 
aslında öldürülen gazeteci arkadaşlarımızın şahsında Türk demokrasisine 
                                                           
53 Bkz. Fedai Dergisi, Genel Özellikleri. 
54 “Fedai Kitabevi Açıldı”, Fedai, D. 1, S. 15, s. 20, Ekim 1964. 
55 Abdurrahim Karakoç, Hasana Mektuplar, Fedai Dergisi Yayınları, s. 96, İzmir 1965. Bir 
değerlendirmeye göre, ülkücü camianın ünlü şairi Karakoç’un keşfi ve kamuoyuna tanıtıl-
ması Coşkuner sayesinde olmuştur. Bkz. Sakin Öner, “Fedai’yi de Vurdular”, Hergün, 6 Ara-
lık 1979. 
56 Kemal Fedai Coşkuner, Vatanda Gurbet, Fedai Neşriyat, s. 96, İzmir 1970. 
57 Kemal Fedai Coşkuner, “Yakın Tarihimiz ve Siyonizm”, Ortadoğu, 1-15 Ocak 1976. 
58 “Büyük Öncü Coşkuner Şehid Edildi”, Hergün, 5 Aralık 1979; “Öldürülen Dergi Sahibi”, 
Milliyet, 4 Kasım 1979; “K. Fedai Coşkuner Öldürüldü”, Yeni Asır, 4 Aralık 1979. 
59 “Türkeş: Katliamlar Son Bulmalı, Saldırıları Kınamak Çözüm Değil”, Hergün, 5 Aralık 1979. 
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ve Türk fikir hayatına yöneltilmiştir. Kemal Fedai Coşkuner’e alçakça kur-
şun sıkanlar, aslında Türk demokrasisini kurşunlamışlardır” diyerek hü-
kümetin bir an önce saldırı faillerini bulmasını istemiş ve ülkücü gazete-
ciler olarak bu saldırılardan asla yılmayacaklarını vurgulamıştır.60 

FEDAİ DERGİSİ 

Genel Özellikleri 

Kemal Fedai Coşkuner, Osman Yüksel Serdengeçti’nin yayımladığı 
Serdengeçti dergisinin 1962’de kapanmasından sonra derginin isim hak-
kını istemiş fakat Serdengeçti’nin bunu kabul etmemesi üzerine “Fedai” 
adında bir dergi çıkarma kararı almıştır.61 Derginin sahibi, Kemal Fedai 
Coşkuner’in eşi Ayşe Fedai Coşkuner ve neşriyat müdürleri de değişik 
zamanlarda görev yapan Erdem Solak, Zübeyir Yetik, İbrahim Akkan ve 
Ömer Işık idi. Derginin, Ocak 1979’da başlayan III. Devresinde sahibi ve 
yazı işleri müdürü olarak Kemal Fedai Coşkuner yer almaya başlamıştır. 
Dergi, kendini “aylık dava dergisi” diye tanımlamakta ve Fedai başlığını 
niteleyen bir tarzda “Allaha, vatana ve hürriyete” alt başlığıyla çıkmak-
taydı. Dergi, cami silüetleri önünde koşan akıncıları kapak resmi olarak 
kullanmaktaydı. Kasım 1969 tarihli 51. sayıdan itibaren kapağında İs-
lam dinini simgeleyen bir hilal etrafında, 16 büyük Türk devletini simge-
leyen 16 yıldızın yer aldığı bir amblem kullanmaya başladı. 

Fedai, 1963 yılının Ağustos ayında İzmir’de aylık olarak yayımlanma-
ya başlamıştır. Dergi, 1963 Ağustosundan kapandığı 1979 Kasımına ka-
dar 3 devre halinde yayımlanmıştır. Dergi, Ağustos 1963-Nisan 1967 
arasını kapsayan I. Devrede 40, Nisan 1968-Temmuz 1970 arasını kap-
sayan II. Devrede 15 ve Ocak 1979-Kasım 1979 arasını kapsayan III. 
Devrede 9 sayı olmak üzere toplam 64 sayı yayımlanmıştır. Dergi, Coş-
kuner’in yurt gezilerinden dolayı Eylül 1965 tarihli 26. sayısından itiba-
ren yayımına 3 ay ara vermiştir. Yine, Coşkuner’in dergiyi İstanbul’da 
haftalık gazete haline getirme planlarından dolayı Nisan 1967 tarihli 40. 
sayısından itibaren yayımına bir yıl ara vermiştir. 1967 yılına kadar dü-
zenli olarak yayımlanan derginin bu yıldan itibaren düzensiz yayımlandı-
ğı görülür. Dergi, 1967, 1968 ve 1970 senelerinde 3’er sayı yayımlanabil-
miştir. Bunda, derginin maddi yetersizlik içinde olması ve hedeflenen 
abone sayısına ulaşamaması etkili olmuştur. Dergi, Temmuz 1970 tarih-
li 55. sayıdan itibaren yayımına yaklaşık 9 yıl ara vermiş ve Ocak 1979’-
da yeniden yayımlanmıştır. 

Fedai, milliyetçi muhafazakâr kalemlerden oluşan geniş bir yazar ve 
şair kadrosuna sahipti. Bunlar arasında, Kemal Fedai Coşkuner, Necdet 
Sancar, Cevat Rifat Atilhan, Peyami Safa, Necip Fazıl Kısakürek, Osman 
                                                           
60 “Okuyan: Coşkuner’e Sıkılan Kurşun Devlete Sıkılmıştır”, Hergün, 5 Aralık 1979. 
61 Tanyeri, a.g.e., s. 195. 
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Yüksel Serdengeçti, Nurettin Topçu, H. Fehmi Poyrazoğlu, M. Said Çek-
megil, M. Kemal Pilavoğlu, Raif Ogan, Nizamettin Nazif Tepedelenlioğlu, 
Süleyman Nazif, Enver Tunçalp, Saffet Solak, Abdurrahman Cerrahoğlu, 
Cengiz Turanlı, Osman Üçer, Hüseyin Avni Güngörmez, İlhan Darendeli-
oğlu ve Ergun Göze dikkat çekenleridir. Ayrıca, Ömer Lütfi Bozcalı, Hüs-
nü Dikeçligil, Yusuf Demirdağ ve Said Bilgiç gibi siyasetçiler de zaman 
zaman yazılarıyla dergide yer almaktaydı. Bunların yanı sıra, Kemal Fe-
dai Coşkuner, Abdürrahim Karakoç, Arif Nihat Asya, Cemal Oğuz Öcal, 
Enver Tunçalp, Mehmet Akif Ersoy ve Yavuz Bülent Bakiler gibi şairlerin 
de hamasi içerikli şiirleri dergi sayfalarını süslemekteydi. 

Fedai, başlangıç itibarıyla 20 sayfalık bir hacme sahipken II. Devre-
den sonra sayfa sayısını 24’e çıkarmıştır. Yayın politikası gereği reklam 
ve ilan kabul etmeyen dergi, zamanla içinde bulunduğu maddi bunalım-
lardan dolayı bu prensibinden vazgeçmiş ve II. Devreden sonra İzmir 
merkezli değişik şirketlerin reklam ve ilanlarını kabul etmiştir. Fedainin 
aylık trajı kesin olarak bilinmemesine karşın derginin 10. sayısında yer 
alan bir kayda göre trajının 4 bin civarında olduğu anlaşılmaktadır.62 Bu 
sayının ilerleyen zamanda 5-6 civarına ulaştığı tahmin edilmektedir.63 

Kemal Fedai Coşkuner, Fedai’nin Ekim 1966 tarihli 35. sayısında al-
dığı bir kararla dergiyi okuyuculardan alacağı yardımlar dahilinde hafta-
lık gazete olarak çıkarma kararı almıştır.64 Bu hususta yapılacak yar-
dımlar için İzmir’de bir banka hesabı açılmış ve gazetenin İstanbul’un fe-
tih yıldönümü olan 29 Mayıs 1967 günü İstanbul’da yayımlanması plan-
lanmıştır. Bu arada gazetenin yazı kadrosu açıklanarak okuyucu bilgi-
lendirilmiştir. Fakat Fedai, haftalık gazete olarak İstanbul’da yalnızca 14 
sayı yayımlanabilmiştir.65 Dergi, bir yıllık aradan sonra yeniden İzmir’de 
aylık olarak yayımlanmaya devam etmiştir. Coşkuner, Fedai’nin Kasım 
1979 tarihli son sayısında dergiyi yeniden haftalık gazete olarak yayımla-
yacağını açıklamış fakat kendisinin öldürülmesi sonucu bu plan da so-
nuçsuz kalmıştır.66 

Yayın Politikası 

Fedai, “Türk milliyetçiliği ve mukaddesatının imansızlar cephesi mari-
fetiyle suikastlara maruz kaldığı şu zamanlarda, müdafaa cephesinde 
hissedilen boşluğu telafi etmek” amacıyla yayın hayatına girmiştir. Dergi, 
milliyetçilikle mukaddesatçılığı ayrılmaz iki cevher olarak tanımlamış ve 
takip edilecek yolun, Osman Yüksel Serdengeçti’nin sembolize ettiği gibi, 
                                                           
62 “Okuyucu ve Bayilerimizin Bu Yazıyı Dikkatle Okumalarını Rica Ediyoruz”, Fedai, Devre 
(D). 1, Sayı (S). 10, s. 20, Mayıs 1964. 
63 “Fedai’den Okuyucuya Zorunlu Bir Açıklama”, Fedai, D. 3, S. 7, s. 2, Temmuz 1979. 
64 “Fedainin Büyük Tasavvuru”, Fedai, D. 1, S. 35, s. 2, Ekim 1966. 
65 Kemal Fedai Coşkuner, “İşte Hesabımız”, Fedai, D. 2, S. 55, s. 13, Temmuz 1970. 
66 “Fedaiyi Haftalık Çıkarma Tasavvuru”, Fedai, D. 1, S. 9, s. 11, Kasım 1979. 
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“Tanrıdağı kadar Türk, Hıra Dağı kadar Müslüman” olacağını vurgula-
mıştır.67 

Komünizm Aleyhtarlığı 

Fedai’nin yayın politikasının ağırlık merkezi komünizmle mücadele 
idi. Dergiye göre, Soğuk Savaş döneminde alevlenen komünizm; siyasi, 
sosyal ve dini alanlarda Türkiye’yi ele geçirme mücadelesi vermekteydi. 
Dergi, daha ilk sayısında “Bu Allahsız, vatansız, soysuz beşeriyet düşma-
nı Moskova ajanlarına karşı dergimiz bütün imkânlarıyla seferberdir. ‘Son 
düşman, son gölge kalana kadar” diyerek komünizmle kararlı bir müca-
deleye gireceğine işaret etmekteydi.68 Fedai, muhtelif sayılarında komü-
nizmin kötülüklerini resmeden figürleri kapak klişelerinde kullanmakta, 
dergi yazarları antikomünist yayınlardan yaptığı iktibaslarla komüniz-
min toplumlar için taşıdığı tehlikeye dikkat çekmekteydi. 

Komünizm, Peyami Safa’nın kaleminden “habis ruh” olarak nitelen-
mekte ve hakkında “…yıkıcı, bozguncu, nesilleri birbirine katıcı komünist-
lik, uydurma bir sosyalistliktir. Kitabı, metodu, sistemi olmayan, yalnız 
milli ve kutsal değerleri yıkmaya memur bir tahrip hareketi halinde deviri-
ci ve devrimcidir. Hiçbir yapıcı fikri yoktur” denilmekteydi.69 Süleyman 
Nazif de, komünizmi temsil eden Rusya’yı “iki buçuk asırdır ırkımızın ve 
dinimizin en büyük ve bi aman düşmanı” olarak nitelemekte ve Türk 
gençliğine aşağıdaki tavsiyede bulunmaktaydı: 

“Ey Türk oğlu!.. Sana damarlarındaki kanı ihda edenler, kanlarının 

son katrelerini Moskof muharebelerinde döktüler. Sen bugün, yarın 

ne olursan ol, fakat unutma ki, o şehitlerin ebedi bir yetimisin. Bu 

din, bu devlet, bu vatan gibi bu gayz, bu kin, bu intikam da onların 

sana bir miras-ı mübarekidir. Dünyada bir Rusya ve bir Rus kaldıkça 

bu hakkına, bu vazifene hürmetkâr ol! Hakkın öldürmek, vazifen ikti-

za ederse hemen ölmektir, Türk Oğlu.”70 

Kemal Fedai Coşkuner, komünizmle mücadeleyi Türk milletinin Milli 
Mücadele yıllarında yaptığı bir “hayat memat savaşı”na benzetmekteydi. 
Coşkuner’e göre bu savaş, “imanlılarla imansız komünistler” arasında ce-
reyan etmekteydi.71 

Coşkuner, hükümetlerin komünizmle mücadelede yetersiz olduğunu 
düşünmekte ve zaman zaman dergide yayımladığı telgraf ve açık mek-
tuplarla siyasilerin dikkatini çekmekteydi. Dergi bunlardan birinde; AP, 
CKMP ve MP gibi sağcı partilere çektiği telgrafta, memleketin “mahut el-
                                                           
67 “Yolumuz”, Fedai, D. 1, S. 1, s. 2, Ağustos 1963. 
68 Aynı yer. 
69 Peyami Safa, “Habis Ruh”, Fedai, D. 1, S. 1, s. 7, Ağustos 1963. 
70 Süleyman Nazif, “Rus Kimdir Moskof Kimdir?”, Fedai, D. 1, S. 18, s. 10-12, Ocak 1965. 
71 Kemal Fedai Coşkuner, “İrtica Yaygarası”, Fedai, D. 1, S. 29, s. 3, Mart 1966. 
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ler” tarafından süratle komünizme doğru kaydırıldığını vurgulayarak ilgi-
li partilerin bu konuda daha aktif olmalarını tavsiye etmekteydi.72 Coş-
kuner, 1960 İhtilali’nden sonra kurulan CHP-AP koalisyon hükümetini 
ülkede faal olan komünist yanlısı teşekküllere kayıtsız kalmakla ve hatta 
bunlara destek vermekle suçlamaktaydı. Bu hususta dönemin Genel 
Kurmay Başkanı Orgeneral Cevdet Sunay’a açık bir mektup yayımlayan 
Coşkuner, “vatanın hayat damarlarının beslenebilmesi ancak sağdan ge-
lecek akımlarla mümkünken hükümetimiz nedense daha ziyade sağı ka-
pamak yolunu tutmuştur” diyerek Sunay’dan, hükümetin makul bir dille 
uyarılmasını istemekteydi.73 Aynı şekilde, 1965 seçimlerinde iktidar olan 
AP hükümetini de eleştiren Coşkuner, Başbakan Süleyman Demirel’e 
yazdığı açık mektupta, Demirel’i “ülkede manevi kalkınma amillerini yok 
etmekle” ve komünistlerle mücadele yerine dindar halkı hedef almakla 
özellikle de Nurcuları baskı altında tutmakla suçlamaktaydı. Coşkuner’e 
göre Demirel, kendisini iktidara getiren ruha açıkça “ihanet” etmekteydi.74 

Fedai’nin Komünizmle mücadele polemiğinde Türkiye İşçi Partisi (TİP) 
ve Türkiye Radyo Televizyonu (TRT), önemli iki figür olmuştur. Fedai, 
1961’de kurulan TİP’i “gizli bir Komünist partisi” olarak nitelemekte ve 
Komünist Rusya’nın güdümünde ülkede faaliyet göstermekle suçlamak-
taydı. Siyasileri, bünyesinde birçok “müseccel” komünistin bulunduğu 
TİP’i yaşatmakla suçlayan Fedai, TİP kapatılmadığı takdirde Türk milli-
yetçilerinin gerekeni yapacakları uyarısında bulunmaktaydı.75 

Dergi, TİP’in 1965 yılının Temmuz ayında Bursa’da gerçekleştirdiği 
parti il kongresinin milliyetçi gençler tarafından basılmasıyla patlak ve-
ren olaylara76 geniş yer ayırmış ve açıkça TİP’e karşı tavır almıştır. Bur-
salı gençlerin TİP’e tepkisini “evliyalar yurdunda komünistlere yer yok-
tur” şeklinde yorumlayan dergi, kanunsuz hareketleri tasvip etmemekle 
birlikte olaylardaki komünist tahrikine dikkat çekerek aşağıdaki açıkla-
mayı yapmıştır: 

“Bu durum karşısında Bursa’nın milliyetçi gençliğini mi; yoksa mem-

lekette aşırı sol faaliyetin bu raddeye gelmesinde ilgisizlik gösterenle-

ri mi itham etmek lazımdır? Kanaatimiz şudur ki; “Bu tablo; kollarını 

sallaya sallaya artık gelmekte olduğunu ilan eden komünizme karşı 

Bursa şehri sakinlerinin masum heyecanlarından doğan içtimai nefs 

müdafaasının bir belirtisidir… Bu durum bir daha göstermiştir ki; ko-

münizm memlekette her zaman için ezilmeğe mahkûmdur ve ezile-
                                                           
72 “Partilere Çekilen Tel”, Fedai, D. 1, S. 17, s. 6, Aralık 1964. 
73 Kemal Fedai Coşkuner, “Erkanı Harbiye Umumiye Reisi Orgeneral Sayın Cevdet Sunay’a 
Açık Mektup”, Fedai, D. 1, S. 17, s. 10-11, Aralık 1964. 
74 Kemal Fedai Coşkuner, “Sayın Süleyman Demirel’e Açık Mektup”, Fedai, D. 1, S. 35, s. 
12-14, Ekim 1966. 
75 “Tip Hala Yaşayacak mı?”, Fedai, D. 1, S. 5, s. 2, Aralık 1963. 
76 “Bursa T.İ.P Kongresinde Delegelere Hücum Edildi”, Cumhuriyet, 5 Temmuz 1965. 
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cektir. Türklüğün ve İslamiyet’in ezeli ve ebedi düşmanı komünizm ne-

rede başkaldırırsa karşılarında imanlı ve şuurlu Türk milletini, enerjisi-

ni asil bir kaynaktan alan milliyetçi Türk gençliğini bulacaktır.”77 

Fedai, komünizmle mücadelede devlet imkânlarını azami düzeyde 
kullanılması gerektiğini savunmaktaydı. Bu bağlamda, geniş halk yığın-
larına seslenen devletin resmi radyosu TRT’nin yayınlarına büyük önem 
veren dergi, TRT’nin, CHP iktidarı döneminde siyasileşerek milli vasfını 
kaybettiğini ve sol propagandanın bir yayın organı haline geldiğini ileri 
sürmekteydi. Dergiye göre, TRT’de ülkede ve dünyada meydana gelen 
önemli olaylar solun penceresinden değerlendirilmekte, bu da solu para-
van olarak kullanan komünizmin propagandasını kolaylaştırmaktaydı. 
TRT’yi “devlet içinde devlet olmakla” eleştiren Coşkuner, kurumun siya-
setin dışında yüksek bir merci tarafından kontrol edilmesi gerektiğini sa-
vunmaktaydı.78 

1968 yılında Avrupa’da alevlenen gençlik ve şiddet eylemlerinin Tür-
kiye’ye yansıması ve şiddeti beraberinde getiren bir ideolojik kavgaya dö-
nüşmesi Fedai’nin komünist karşıtı söylemini daha da sertleştirmiştir. 
Derginin II. devresinde görülen yazılar Fedainin komünizmle mücadelede 
her yolu göze aldığını ve fiili bir mücadeleye hazırlandığını göstermektedir: 

“Evet mukaddes kavga başlamıştır. Fakat şimdilik bu kavganın mal-

zemesi, vurucu silahlara, fiili davranışlara intikal etmemiştir. Şimdi-

lik bu kavganın malzemesi fikirdir, ruhtur, iman birliğidir. Kısaca 

müşterek cihad ruhudur, Milli şuur uyanıklığıdır. Fakat günün birin-

de bu iman yoksunu, hayâsız güruh topyekün fiili bir harekete, çıl-

gınca bir saldırıya cüret planlarını gerçekleştirmek hevesine düştük-

leri anda, muhafazakâr millet evlatları polisinin yanında, kahraman 

asil ordusunun yanında, ipleri Kremlindeki efendilerinin elinde bulu-

nan bu Allahsız kukla Moskof uşaklarına hadlerini bildirecek, milli 

imanın manevi kalesinde eriyip yok olacaklardır.”79 

Fedai, olgusal olarak Batı emperyalizmine karşı olduğundan batılı 
devletlerle olan ilişkilere de mesafeli yaklaşmaktaydı. Fakat, Türkiye’nin 
komünizmle mücadelede, Sovyetler Birliği’ne karşı Batı bloğunun liderli-
ğini yapan Amerika ile zorunlu bir işbirliği ve dayanışma içinde olması 
gerektiğini savunmaktaydı. Dergide Amerika için “kıymetli müttefikimiz”, 
“dost Amerika” tabirleri kullanılıyor ve Amerika’nın komünizmle müca-
delesi takdir ediliyordu. Dergide, Amerika başkanlarından John F. Ken-
nedy’nin bir suikasta kurban gitmesi üzerine kaleme alınan ifadeler 
Amerikan dostluğunun sıcak ifadelerini taşımaktaydı: 
                                                           
77 “Bursa Olayları”, Fedai, D. 1, S. 25, s. 12-13, Ağustos 1965. 
78 Kemal Fedai Coşkuner, “TRT, Devlet İçinde Devlet midir?”, Fedai, D. 1, S. 22, s. 10-12, 
Mayıs 1965. 
79 “Mukaddes Kavga”, Fedai, D. 2, S. 44, s. 3, Ocak 1969. 
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“Bir komünist kurşunu neticesinde MR. Kennedy’nin üfulu ile beşeriyet 

en mümtaz evladını kaybetmiştir. Bu matem, dost Amerikan milletinin 

olduğu kadar hür dünyanın büyük Türk milletinin de matemidir. Mille-

timiz tarihin hiçbir devresinde yabancı bir devlet adamına bu derece iç-

ten üzülmemiştir. Dost Amerika, hür dünya başın sağ olsun!”80 

Fedai’nin önde gelenlerinden Osman Yüksel Serdengeçti, Türkiye’nin 
komünizmle mücadelede yetersiz kalacağını, bu nedenle Amerika ile si-
yasi, askeri ve iktisadi ilişkiler kurmak zorunda olduğunu vurgulamak-
taydı. Amerika ile olan ilişkileri eleştirenlere de şiddetle karşı çıkan Ser-
dengeçti, Amerikan düşmanlığının beraberinde getireceği boşluğun Rus-
ya tarafından doldurulacağı ve Türkiye’nin Rus istilasına açılacağı uyarı-
sında bulunmaktaydı.81 Fakat Serdengeçti’ye göre, Türk-Amerikan ilişki-
leri eşit şartlar dâhilinde seyretmeli ve beraberinde bir Amerikan kültür 
emperyalizmine dönüşmemeliydi.82 

Coşkuner, Serdengeçti gibi, Türkiye’nin Amerika’yla yakınlaşmasını 
zorunlu görmekte fakat Türk-Amerikan ilişkilerinin sadece askeri ve ikti-
sadi alanla sınırlı kalmasını kültürel alana yansımaması gerektiğini sa-
vunmaktaydı.83 Coşkuner, solcu gençliğin Türkiye’de bulunan Amerikan 
altıncı filosuna yönelik eylemlerine karşı çıkmakta ve bunun “rejimi de-
ğiştirmek, Türkiye’yi Rusya’nın kucağına itmek” olarak nitelemekteydi: 
“Altıncı Filoyu darıltıp göndermek çok kolay, fakat tekrar geri getirmek 
zordur. Ufuklara bakmaktan gözlerimiz kararsa da… Amerika ile askeri 
işbirliği devam etmeli, ancak memleketin bir kültür emperyalizmi altına 
girmemesi için azami gayret gösterilmelidir.”84 

Fedai, Komünizmle mücadelede Türkiye’nin ABD ile işbirliğini kaçı-
nılmaz görürken, komünist bloğun liderliği yapan Sovyetler Birliği ile 
ilişkilerin her alanda mesafeli olması gerektiğini savunmaktaydı. Coşku-
ner, İnönü Hükümeti’nin 5 Kasım 1964 tarihinde Sovyetler Birliği ile im-
zalanan Türk-Sovyet Kültür Antlaşması’na85 bu bağlamda şiddetle karşı 
çıkmaktaydı. Bu antlaşmanın ülkeyi kültürel yönden çökerteceğini savu-
nan Coşkuner, antlaşmayı Rusya’ya tanınan bir “kapitülasyon” olarak 
nitelemekte ve; 

“Düşününüz ki bugün bir kültür anlaşması imzalıyoruz., hem de ki-

minle, bir İslam memleketiyle değil, ezeli düşmanımız Rusya ile. Bu 
                                                           
80 “Büyük Acı”, Fedai, D. 1, S. 5, s. 2, Aralık 1963. 
81 Osman Yüksel Serdengeçti, “Amerika Düşmanlığı”, Fedai, D. 1, S. 23, s. 3, Haziran 1965. 
82 Osman Yüksel Serdengeçti, “Kültür Emperyalizmi”, Fedai, D. 1, S. 1, s. 12, Ağustos 1963. 
83 Kemal Fedai Coşkuner, “Amerika İle Olan İttifakımızın Bir Sınırı Olmalıdır”, Fedai, D. 1, 
S. 36, s. 3-22, Kasım 1966. 
84 Kemal Fedai Coşkuner, “Kızılların Rejimi Değiştirme Gayretleri”, Fedai, D. 2, S. 45, s. 3-
14, Şubat 1969. 
85 “Türk-Sovyet Kültür Anlaşması”, Milliyet, 6 Kasım 1964. 
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belge, imzalanırken kalem tutan parmaklar titremedi mi acaba? diye-

ceğiz. Nerede!.. Kalbi mühürlenenlerin parmaklarından mı şifa bekle-

yeceğiz? Kalem tutan parmaklar o belgeyi imzalarken diğer elin par-

makları şerefle votka kadehini kaldırıyordu. Ey garip millet, bağrı ya-

nık Anadolum. Sen hüsranına ağla.”86 

diyerek duyduğu hayal kırıklığını dile getirmekteydi. Coşkuner’e göre her 
Türk, çocuğuna “Moskof düşmanlığı” aşılamanın ecdadından kalan bir 
vasiyet olduğunu unutmamalıdır. Komünizm düşmanlığı üzerine millet-
çe geniş bir kampanya başlatılması gerektiğini vurgulayan Coşkuner, 
böylelikle ülkede yaygınlaşacak komünist aleyhtarı faaliyetlerle Türk-
Sovyet Kültür Anlaşması’nın uygulama alanının ortadan kaldırılabilece-
ğini savunmaktaydı.87 Senatör Bozcalı da, Türkiye’nin, kültürü ile her 
bakımdan zıt olan ve komünist rejimle idare olunan Rusya ile böyle bir 
anlaşma imzalayamayacağını vurgulayarak, Rusya’nın kültürel faaliyet 
maskesi altında paravan olarak kullanacağı bu anlaşmayla komünizmi 
Türkiye’de yaymaya çalışacağını iddia etmekteydi.88 

Türkiye’de sağ ve sol örgütler arasında yaşanan ideolojik kavgalar 
1970’lerin sonunda kanlı olaylara dönüşmüştür. Fedai, böylesi bir kao-
sun yarattığı ortamda, yaklaşık 9 yıllık bir suskunluk döneminden sonra 
1979 Ocağı’nda yeniden yayımlanmaya başlamıştır. Coşkuner derginin 
III. devreye başlama nedenini; 

“Fedainin yeniden çıkmasını belki düşünüyor değildim. Fakat her ya-

nından ateş tutmuş son bağımsız vatanımın, bin yıllık İslam ülkesi 

Anadolu’mun, temelinde elli milyon şüheda yatan yurdumun şu elim 

manzarası karşısında; üzerinde Moskof köpekleri hora teperken ben 

nasıl durayım. Buna vicdanım nasıl müsamaha ederdi? Hayatım ba-

hasına da olsa Fedai’yi artık çıkarmaya mecburdum.” 

şeklinde açıklayarak komünizmle mücadeleye kaldığı yerden devam et-
miştir. Bu dönem Fedai’de, komünist militanlar tarafından öldürülen ül-
kücü gençlerin fotoğrafları yayımlanmış ve “Allah’a and olsun, sizlerin 
sizler gibi yüzlercesinin kanları yerde kalmayacak, o kanların hesabı so-
rulacaktır. Bunu sormayan gelecek iktidarların da hesabı sorulacaktır” 
denilerek komünistlerle mücadelede intikam yeminleri edilmiştir.89 

Türkçülük ve Türk Dünyası 

Komünizm aleyhtarlığından sonra Fedai’nin kimliğini oluşturan en 
vurgulu temalardan biri de Türkçülük idi. Dergi, milliyetçilikle Türkçü-
                                                           
86 Kemal Fedai Coşkuner, “Moskova Kültür Anlaşması”, Fedai, D. 1, S. 17, s. 2-5, Aralık 1964. 
87 Aynı yer. 
88 Ömer Lütfi Bozcalı, “Rusya ile Kültür Anlaşması Olur mu?”, Fedai, D. 1, S. 19, s. 12-13, 
Şubat 1965. 
89 “Kan, Ateş ve Zulüm”, Fedai, D. 3, S. 1, s. 9, Ocak 1979. 
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lüğü ayrılmaz bir bütün olarak görmekte, bir Türk milliyetçisinin aynı 
zamanda bir Türkçü olması gerektiğini savunmaktaydı.90 

Dergiye göre Türkçülük ideali, İslamiyet’le bütünleştiğinde bir anlam 
kazanabilirdi. Coşkuner, “Tanrı dağı kadar Türk, Hira dağı kadar Müslü-
man” vecizesinin bütün Türklerin değişmez parolası olması gerektiğini 
savunmaktaydı. Ona göre Türkçülük beden, İslamiyet’se o bedenin ru-
huydu. Beden ruhsuz ruh da bedensiz yaşayamazdı. Tarihte İslamiyet’i 
kabul etmeyip de kimliğini koruyabilen bir Türk kavminin olmaması bu-
nun en tipik kanıtıydı.91 

Fedai’nin din temelli Türkçülük anlayışı, ırkı temel alan diğer Türkçü 
görüşlerle zaman zaman çatışma yaşamasına neden olmuştur. Orkun 
dergisinin, Fedai yazarlarından Enver Tuncalp’ın yazılarında kullandığı 
Arapça tabirleri hicv eden ve sonradan Yeni İstiklal gazetesinde de ya-
yımlanan “Enver Tuncalp Günaydın” başlıklı manzume Fedai’de tepki 
görmüştür. Yazıya cevap veren Tuncalp, Orkun’un “dine ve dindarlara 
çatan” üslubundan rahatsızlığını dile getirmiş ve; 

“Orkuncu önderler içinde, namazla, niyazla alakası olmayan, ibadet-

le meşgul bulunmayan kimseler bulunabilir. Ama dindarları kınayan, 

Türkçe ezan taraftarı kimseleri, davanın düşmanı telakki ederiz. Mil-

liyetçilik sahasını kısır bir anlayışla inhisar altına almak bir nevi sa-

botajdır. Biz bu anlayışı red ederiz.” 

diyerek sert bir uyarı yapmıştır.92 Orkun’un yayın politikasına bir tepki 
de kendi yazarı Hatipoğlu Turan Yayla’dan gelmiştir. Yayla, Fedai’ye gön-
derdiği açık mektupta, yazarı bulunduğu Orkun’u “imanlı Türk milliyetçi-
leri” ile uğraşmakla, Atsız ve kardeşi Necdet Sancar’ı kullanmakla ve 
“yüzlerce topun yıkamadığı sağcılık kalesini içerden darbelemekle” suçla-
mıştır.93 

Fedai’nin Orkun’a tepkisi Coşkuner’in Atsız’a gönderdiği ve Fedai’de 
yayımlanan açık mektubunda zirveye çıkmıştır. Coşkuner mektubunda, 
Atsız’ın kurucusu olduğu Orkun dergisinin İslamiyet’i dışlayarak ırk te-
melinde yayın yapan politikasına tepki göstermiş ve birçok hususta At-
sız’ın dikkatini çekmiştir. Coşkuner, Orkun’un İslamiyet’i “Arapçılık” ola-
rak nitelendirmesine, Ali Fuat Başgil ve Nurettin Topçu gibi milliyetçi 
muhafazakâr kalemlerin İslami kimliğini eleştirerek onların Türklüğünü 
inkar etmesini şiddetle eleştirmiştir. Coşkuner, Orkun’un milliyetçilikle 
Türkçülüğü ayırdığını, mukaddesatçı dergileri “gerici” olarak suçladığını 
ve Müslümanları Nurcu, ümmetçi, sağcı, gerici vs gibi kamplara bölerek 
                                                           
90 “Yolumuz”, Fedai, D. 1, S. 1, s. 2, Ağustos 1963. 
91 Kemal Fedai Coşkuner, “Atsız Bege Açık Mektup”, Fedai, D. 1, S. 10, s. 10-13, Mayıs 1964. 
92 Enver Tuncalp, “Orkun-Allahtan Korkun”, Fedai, D. 1, S. 9, s. 8-9, Nisan 1964. 
93 “Sayın Hatipoğlu Turan Yayla’nın Fedai’ye Mektubu…”, Fedai, D. 1, S. 9, s. 13, Nisan 
1964. 
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milliyetçi cephede bölünmelere yol açtığını iddia etmiştir. Ayrıca, dergi-
nin bu yönüyle farkında olmadan komünistlerle aynı safta yer aldığını 
ileri sürmüştür. Coşkuner, Orkun’un Türklerin gerçek dini olarak gördü-
ğü Şamanizm inancını da “abes” olarak nitelemiş ve “henüz bu arkadaş-
larımızdan ümidimizi tamamen kesmiş ve kendilerini Türkçü cepheden 
‘pabuç fırlatır gibi’ tasfiye etmiş değiliz. İşte bu ümitle aradaki mesafenin 
birleşmez şekilde tamamen açılmaması için son sözümüzü söylemeyece-
ğiz. İnşallah mecbur etmezler” sözüyle dergiye sert bir uyarı göndermiştir.94 

Fedai’ye göre, güçlü bir Türkiye’nin inşası için Türk gençliğinde İslam 
ahlakıyla müzeyyen bir “yüce Turan ülküsü” yaratılmalı ve gençliğe Türk-
lük bilinci aşılanmalıydı. Gençliğe Türklük bilinci içinde verilecek milli 
bir şuurla esir Türk illerinin duyduğu ıstırap hissettirilmeli, böylelikle 
emperyalizme karşı ülkede manevi bir kalkan oluşturulmalıydı. “Yüce 
Turan ülküsü” Türk ırkından olmanın getirdiği zorunlu bir refleksti: 

“Evet ben Türküm. Yeryüzünün en üstün ırkı olduğunu ilan eden 

kahbe Yahudi’den daha alçak değilim. Gönlümüzdeki Turan ideali 

nabzımda çarpan kanın asaleti icabıdır. Türk olanların, Türklüğünün 

gururunu duyanların kalbinde Turan ülküsü ezelidir. Fıtri bir duygu-

dur. Sökülüp atılamaz. Zira o bizim karakterimiz, şahsiyetimiz, ziyne-

timizdir.”95 

Fedai’nin Türkçülük anlayışında Türk Dünyasının varlığı önemli bir 
yer işgal etmiştir. Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan Kıbrıs Soru-
nu, Fedai’nin Türkiye dışındaki Türkler bağlamında ilgilendiği en temel 
mesele olmuştur. Dergi, 1963’ten itibaren adadaki Rumlarla Türkler ara-
sında meydana gelen çatışmaları ve EOKA ajanlarının yaptığı Türk katli-
amlarını düzenli olarak okuyucularına aktarmıştır. Fedai, çatışmaların 
başlamasından itibaren Türk askerinin adaya müdahale ederek Türkle-
rin güvenliğini sağlaması gerektiğini savunmuştur. 

Dergi, Nisan 1964 tarihli 9. sayı kapağında EOKA militanları tarafın-
dan öldürülen bir Türk çocuğunun fotoğrafını vererek yaptığı kınamada; 
“Şanlı ordum! Dağılan ocakların, çiğnenen şereflerin, namusların, bunca 
ahların, katliamların intikamını alacak mısın? Yoksa bu garip millet deli 
divane olup dövünmeğe devam mı edecekler?” diyerek Türk ordusunu 
adaya müdahaleye çağırmıştır.96 Kıbrıs Sorunu’nu değerlendiren Serden-
geçti, Rumların yaptığı Türk katliamlarına işaret ederek “Yeşil ada çok-
tandır Kızıl Ada oldu” diyordu. Halk Partisi hükümetlerini Türkiye dışın-
daki Türkler konusunda lakayt olmakla suçlayan Serdengeçti, mevcut 
                                                           
94 Kemal Fedai Coşkuner, “Atsız Bege Açık Mektup”, Fedai, D. 1, S. 10, s. 10-13, Mayıs 
1964. 
95 Kemal Fedai Coşkuner, “İslam Ahlakıyla Müzeyyen Yüce Turan Ülküsü”, Fedai, D. 2, S. 
46, s. 3-21, Mart 1969. 
96 Fedai, D. 1, S. 9, Ön kapak, Nisan 1964. 
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İnönü hükümetini de Kıbrıs sorununda pasif olmakla eleştiriyor ve ada-
ya olası bir Türk müdahalesini şiddetle tavsiye ediyordu.97 Kıbrıs Soru-
nu’nu yakından takip eden Coşkuner, Başbakan İsmet İnönü’ye “Bir ka-
saba papazının karşısında, milli haysiyet ve perestişimizi rencide edenler-
den elbette sorulacak hesabımız vardır.” başlığıyla yayımladığı açık mek-
tupta, İnönü’nün Lozan Konferansı’nda ve yakın tarihte işlediği “hatala-
rı” saydıktan sonra, İnönü’yü Kıbrıs’a uluslararası anlaşmaların verdiği 
müdahale hakkını kullanmamakla eleştirmiş ve kendisini “içerde cesur 
dışarıda korkak” olmakla suçlamıştır.98 

Sovyetler Birliği ve Çin gibi sosyalist ülkelerin boyunduruğunda esa-
ret hayatı yaşayan Türklerin bağımsızlık mücadelesi derginin ilgi odağı 
durumundaydı. Dergi; 

“Bu gün Afrika’nın iptidai kabilelerinin hürriyet içinde yaşamalarını 

nasıl tabii görüyorsak üç bin senelik mazisi olan şerefli bir milletin 

çocuklarının istiklallerine kavuşacakları günü de hasretle bekleme-

miz, kültürel münasebetlerimizi yaşatmamız kadar tabii bir şey ola-

maz. Milli ruh, milli duygu bunu gerektirir.”99 

diyerek bu konudaki hassasiyetini ortaya koyuyordu. Bu nedenle, Tür-
kistan ve Kırım’daki Türklerin verdiği bağımsızlık mücadelesi dergi ya-
zarlarından Cengiz Turanlı’nın kaleminden “Dış Türkler” köşesinde dü-
zenli olarak okuyucuya aktarılmaktaydı. 

Fedai’ye göre, “Türkiye dışındaki Türkler meselelerini ülküden ziyade 
milletler arasındaki hak, hukuk, hürriyet ve istiklal gibi mefhumlarda ara-
mak, onların davalarına merhem olmağa çalışmak” gerekliydi. Dış Türk-
ler tabirinin Türkiye dışındaki tüm Türkleri kapsadığını vurgulayan der-
giye göre, Osmanlı mirası dışında kalan Türkistan, Kırım, Kafkasya, 
Azerbaycan Türkleri diğerlerinden ayrı bir öneme sahipti. Çünkü bunlar 
“komünist Moskof ve Çin’in” esareti altındaydı.100 

Kemal Fedai Coşkuner, Türk milletine yönelik olarak yayımladığı be-
yannamede “ulu Türk” illerinin hak etmediği bir istila altında olduğu ve 
ülkede bir ümitsizlik havasının estiği kanaatindeydi. Coşkuner’in şu söz-
leri Fedai’nin buna duyduğu üzüntüye tercüman olmaktaydı: 

“Sana yıldızlar selam verir, aylar ışık tutar, güneşler baş eğerdi. 

Çünkü sen ulu bir ırkın evladı idin. Heyhat bak, bu gün kemikleri in-

leyenler senin ecdadın, Şimdi yerlerinde kızıl baykuşlar öten Boz-
                                                           
97 Osman Yüksel Serdengeçti, “Kıbrıs Üzerine”, Fedai, D. 1, S. 9, s. 4-5, Nisan 1964. 
98 Kemal Fedai Coşkuner, “İsmet Paşa’ya Açık Mektup”, Fedai, D. 1, S. 13-14, s. 12-13, 
Ağustos-Eylül 1964. Coşkuner’in Kıbrıs konusunda İnönü’yü eleştirdiği başka bir yazısı için 
bkz. Kemal Fedai Coşkuner, “Kabus Olmaktan İleri Geçemiyen Bir Azınlık İktidarının Artık 
Başımızda Yeri Yoktur”, D. 1, S. 15, s. 10, Ekim 1964. 
99 “Yolumuz”, Fedai, D. 1, S. 1, s. 2, Ağustos 1963. 
100 Hızır Beg Gayretullah, “Turancılık ve Dış Türkler”, Fedai, D. 1, S. 9, s. 5, Nisan 1964. 
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kurtları gitmiş dertli vatanlar senin ülkelerin. Şu içli içli ağlayan se-

nin türkülerin. Yanık yanık söyleyen senin şarkıların. Onların içli içli 

yanışları, yanık yanık deyişleri üç asırdır yüzü gülmeyen bir milletin 

hazin kaderinin terennümüdür.”101 

Fedai yazarları, Türk hükümetlerini esaret altında bulunan Türklere 
kayıtsız kalmakla suçlamaktaydı. Coşkuner, Türk hükümetlerini “Sovyet 
zulmünde” yaşayan milyonlarca soydaş Türk’e karşı ilgisiz kalmakla 
eleştiriyor ve İnönü hükümetini “hürriyetin alemdarı” ve “dostumuz” de-
diği ABD tarafından 1959 yılında kurulan ve Temmuz ayının 3. haftasın-
da deruhte edilen “Esir Milletler Haftası”nı kabul etmeye davet ediyordu. 
Ayrıca, Sovyetler Birliği’ndeki Türkler hakkında bilgi toplamak için Hari-
ciye Vekâletine bağlı bir “Dış Türkler Dairesi” kurulması gerektiğini öğüt-
lemekteydi.102 Ziyaeddin Babakurban, “Bizim istediğimiz politika dünya-
nın neresinde olursa olsun Türk soyu ile ilgilenmektir” diyerek, Türkiye is-
ter ilgi göstersin ister göstermesin günün birinde Sovyetler Birliği’nin çö-
züleceğini ve toprakları üzerinde bağımsız Türk devletlerinin kurulacağı-
nı, o zaman Türkiye’nin utanç duymaması için bu Türklerin sorunlarıyla 
hiç olmazsa manen ilgilenmesi gerektiğini savunmaktaydı.103 Serdengeç-
ti, İsmet İnönü’yü hedef aldığı bir yazıda, CHP hükümetlerini Türkiye dı-
şındaki Türklere karşı duyarsız olmakla, üstelik soydaşlarına destek ve-
ren Türkiye’deki Türklere de ırkçı-Turancı yaftası vurmakla suçlamak-
taydı.104 

Fedai, Türklere paralel olarak Müslümanlara da ilgi duymuş, özellikle 
Pakistan Müslümanlarının yaşadığı sorunları değişik kaynaklardan oku-
yucuya aktarmıştır. Bunlardan birinde, Pakistanlı bir okur dergiye gön-
derdiği mektupta, Pakistan’ın Hindistan’dan ayrılmasından sonra Hin-
distan’da kalan Müslümanların sorunlarına dikkat çekmekte, bunların 
maruz kaldıkları baskı, zulüm ve asimilasyonu vurgulanmaktaydı. Mek-
tupta, Türk hükümetinden yardım istenmekte ve Türk milletinin Hint 
Müslümanlarına karşı duyarlı olması gerektiği savunulmaktaydı. Aksi 
takdirde, Hindistan’ın Müslümanlar için “ikinci bir İspanya olacağı” uya-
rısı yapılmaktaydı.105 

Mektup, Hindistan ve Pakistan’ın Türkiye basın ataşeleri arasında 
polemiğe neden olmuştur. Hindistan’ın Türkiye basın ataşesi J.T. Kalku-
ren, Fedai’ye gönderdiği yazıda, mektupta öne sürülen haberleri “asılsız” 
                                                           
101 Kemal Fedai Coşkuner, “Millete Beyanname”, Fedai, D. 1, S. 16, s. 10-11, Kasım 1964. 
102 Kemal Fedai Coşkuner, “İnsanlara Hürriyet, Milletlere İstiklal”, Fedai, D. 1, S. 1, s. 10-
11, Ağustos 1963. 
103 Ziyaeddin Babakurban, “Orta Asya Türkleri İle İlişki Kurmalıyız”, Fedai, D. 1, S. 37, 
Aralık 1966. 
104 Osman Yüksel Serdengeçti, “Kıbrıs Üzerine”, Fedai, D. 1, S. 9, s. 4-5, Nisan 1964. 
105 Mohammed Sami’ullah, “Hindistan İkinci Bir İspanya’mı?”, Fedai, D. 2, S. 24, s. 9, Tem-
muz 1965. 
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olarak nitelendirmiş ve amacın “Türkiye ile Hindistan arasında gelişen 
dostluğu baltalamak” olduğunu ileri sürmüştür. Hindistan’ın Türkiye gi-
bi laik bir ülke olduğunu belirten ataşe, Hindistan’ın din ve ırk farkı gö-
zetmeksizin bütün vatandaşlarını eşit muameleye tabi tuttuğunu fakat 
Pakistan’ın, siyasetini “dini nefret ve taassup” üzerine kurduğunu iddia 
etmiştir.106 Buna cevap veren Pakistan’ın Türkiye basın ataşesi Şerif-El Ha-
san, Pakistan’ın bir din devleti olduğu iddiasını reddetmiş ve Pakistan ana-
yasasının ırk ve din tefriki yapmaksızın bütün vatandaşlara eşit haklar ta-
nıdığını savunmuştur. Şerif-El Hasan, “tarafsız basın mensuplarına” da-
yandırdığı iddiasında, Hindistan sathında çok sayıda cami, türbe ve mezar-
lığın tahrip edildiğini ve Müslümanların göçe zorlandığını iddia etmiştir.107 

Fedai, Müslüman bir ülke olarak Türkiye’nin, İslam dünyasıyla güçlü 
ilişkiler kurması ve İslam dünyasının sorunlarına eğilmesi gerektiğini sa-
vunmaktaydı. İsmail Hekimoğlu, Keşmirli Müslümanların Hintlilerle yap-
tığı mücadeleyi konu edinen yazısında, Pakistan halkı için mevlit okut-
manın, konferans vermenin yetersiz olduğunu vurgulayarak, “Pakistan! 
Seninle oturup ağlamak isterdim, seninle taşıp çağlamak isterdim, kanımı 
kanına katmak isterdim, davanda yekpare olmak isterdim.”108 diyerek Pa-
kistan halkına destek veriyordu. Serdengeçti, Türkiye’nin körü körüne 
batıya yöneldiğini fakat geniş Arap ve İslam âlemini ihmal ettiğini iddia 
ederek, devlet idarecilerini İslam düşmanı olmakla fakat Yahudilik ve Hı-
ristiyanlık hayranı olmakla suçlamaktaydı. Serdengeçti’ye göre, Türkiye 
tarihi ve dini bağlarla bağlı olduğu İslam dünyasıyla iktisadi bir bütünleş-
meye girmeli, onunla karşılıklı işbirliği ve dostluk ilişkisi kurmalıydı.109 

Yahudi Aleyhtarlığı 

Fedai’nin yayın politikasının dikkat çeken yönlerinden birisi de dergi-
ye hâkim olan Yahudi aleyhtarı tema olmuştur. Fedai, Yahudileri Türki-
ye’de ve dünyada meydana gelen birçok olumsuz olayla ilişkilendirmekte 
ve onları dünyanın “fesat” kaynağı olarak göstermekteydi. Yaşamını Ya-
hudilik ve Masonlukla mücadeleye adayan Cevat Rifat Atilhan, derginin 
henüz ilk sayısında Yahudiliği ve emrinde çalıştığını iddia ettiği Farma-
sonluğu, İslamiyet’in ve Türklüğün amansız düşmanları olarak tanıt-
makta, Osmanlı İmparatorluğun yıkılmasında, 31 Mart Olayı’nın patlak 
vermesinde ve Filistin topraklarında İsrail devletinin kurulmasında Ya-
hudileri sorumlu tutmaktaydı.110 
                                                           
106 “Hindistan Basın Ataşesi Cevap Verdi”, Fedai, D. 1, S. 25, s. 6-7, Ağustos 1963. 
107 “Pakistan Basın Ataşesi, Hint Basın Ataşesine Gerekli Cevabı Verdi”, Fedai, D. 1, S. 26, 
s. 4-5, Eylül 1965. 
108 İsmail Hekimoğlu, “Pakistan Müslümanlarının İslamiyet Uğrundaki Kahramanlık ve Fe-
dakârlığı”, Fedai, D. 1, S. 30, s. 18, Nisan 1966. 
109 Osman Yüksel Serdengeçti, “Doğuya Doğru”, Fedai, D. 1, S. 27, s. 3, Ocak 1966. 
110 Cevat Rifat Atilhan, “Memleketimizi Tehdit Eden Kurtlar”, Fedai, D. 1, S. 1, s. 3, Ağus-
tos 1963. 
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Fedai, Kur’an-ı Kerim ayetlerini referans gösterdiği bir yazıda Yahudi-
leri eleştirmekte ve onları “lanetlenmiş bir kavim” olarak değerlendirmek-
teydi.111 Dergiye göre Yahudiler, bütün devletlerde köşe başlarını tut-
makta, o ülkeyi kendi zihniyetine göre şekillendirmekte ve meydana ge-
len bütün kanlı ihtilallerde başrol almaktaydı.112 General Netcheolo-
don’ûn kaleminden naklen verilen bilgilere göre, Rusya’da meydana ge-
len ihtilal de Yahudiler tarafından yapılmıştı ve Yahudilerin “dünya hâki-
miyeti” ülküsüne hizmet etmekteydi.113 Dönemin Trabzon senatörü Yu-
suf Demirağ, Komünizmin ideologları olan Karl Marks ve Engels’in ve 
Rusya’da komünist ihtilali gerçekleştiren Lenin, Troçki ve Stalin’in Yahu-
di kökenlerine binaen komünizmin Yahudi eseri olduğunu iddia etmek-
teydi.114 Fedai’nin Ocak 1965 tarihli 18. sayısının kapak resminde ta-
nımlanan Yahudi imgesi, küre üzerinde bir ayağı İsrail topraklarında di-
ğer ayağı Rusya üzerinde duran bir canavar şeklinde betimleniyor ve 
hakkında “Komünizmin Öncüsü ve Beşeriyetin Baş Belası” diye yazılıyor-
du.115 

Dergiye göre, Yahudiler Türkiye’de ticari hayatı ellerinde tutmakta ve 
35 milyonluk Türk insanı 35 binlik Yahudi’nin iktisadi esareti altında 
sömürülmekteydi.116 Derginin resmi dediği istatistiklere göre, Türkiye’de 
ithalatın % 64’ü, ihracatın % 53’ü, montaj sanayinin % 79’u, iç ticaretin 
% 33’ü, banka mevduatlarının % 30’u, bankaların iş adamlarına açtığı 
kredinin % 69’u Yahudilerin ellerinde bulunmaktaydı.117 

Fedai’nin Yahudi aleyhtarı tutumu kimi zaman İsrail karşıtlığı şeklin-
de tezahür etmekteydi. 1967 Arap-İsrail savaşının Araplar aleyhine so-
nuçlanması ve İsrail’in Ortadoğu’da uyguladığı emperyalist politika Fe-
dai’nin İsrail karşıtı söylemini sertleştirmiştir. Coşkuner’in dergide sergi-
lediği İsrail aleyhtarı yazıları “halkımızı Yahudiler aleyhinde kin ve adave-
te tahrik edici mahiyette görüldüğü”nden İstanbul Savcılığınca hakkında 
dava açılmıştır.118 Coşkuner, bu davadan beraat etmiştir. Ancak, beraat 
kararı Temyiz tarafından bozulmuş ve 25 Mayıs 1969 tarihinde İstanbul 
Toplu Basın Mahkemesi’nde yeniden dava açılmıştır.119 Fakat davanın 
sonucuna dair bir bilgiye rastlanmamıştır. 
                                                           
111 Hüseyin Avni Güngörmez, “İslam’ı ve Türklüğü Daima Arkadan Hançerlemeğe Çalışan 
Büyük Tehlikelerden Siyonizm ve Farmasonluk”, Fedai, D. 2, S. 45, s. 9, Şubat 1969. 
112 “Bir Yahudi”, Fedai, D. 2, S. 43, s. 22, Aralık 1968. 
113 General Netcheolodon, “Yahudiler ve Rus İhtilali”, Fedai, D. 2, S. 47, s. 16-21, Nisan 
1969. 
114 Yusuf Demirağ, “Dünyayı Tehdit Eden Kızıl ve Sarı Tehlike”, Fedai, D. 1, S. 30, s. 9, Ni-
san 1966. 
115 Bkz. Fedai, D. 1, S. 18, ön kapak, Ocak 1965. 
116 “Bir Yahudi”, Fedai, D. 2, S. 43, s. 22, Aralık 1968. 
117 “Türkiye’de Yahudiler”, Fedai, D. 2, S. 47, s. 20, Nisan 1969. 
118 “Kemal Fedai’nin Yahudi Davası”, Fedai, D. 2, S. 41, s. 5, Nisan 1968. 
119 “Temyizin Bozduğu Yahudi Davası Yeniden Tazelendi”, Fedai, D. 2, S. 46, s. 2, Mart 1969. 
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Dergi, Şubat 1969 tarihli 45. sayısının kapağında, II. Abdülhamit, Ce-
vat Rifat Atilhan ve Hitler’in fotoğraflarını kullanarak bu kişilerin Yahu-
dilerle mücadelesine dikkat çekmiş ve kendileri için “Tarihin kaydettiği 
üç büyük Yahudi düşmanı” diyerek mücadelelerini gururla yad etmiş-
tir.120 Yine, Mart 1969 tarihli 46. sayısının kapağında kullandığı resim-
de, Yahudiliği, merkezi İsrail’de olan ve kollarında “Farmasonluk, komü-
nizm, emperyalizm, kapitalizm, küfür, her türlü şirk, müstehcen neşriyat 
ve ahlaksızlık” yazan bir ahtapota benzeterek hakkında “Beşeriyetin baş 
belası, Dünya Yahudiliği=Siyonizm” ve “Bütün felaketlerin anası, Arzın 
üzerindeki bu musibet yok olmadıkça dünyaya huzur yoktur” diyerek Ya-
hudiliğe tepki göstermiştir.121 Yahudi ırkını hedef alan tepkiler dergide ya-
yımlanan şiirlere de yansımış, özellikle emekli bir albay olan Enver Tunç-
alp, Yahudilerin Türk ve İslam dünyasına verdiği zararları konu edinen ve 
onlarla savaşı terennüm eden duygusal şiirler kaleme almıştır.122 

Mescid-i Aksa’nın 1969 yılında bir Avustralyalı turist tarafından ya-
kılması123 derginin Yahudi aleyhtarlığını zirveye çıkarmıştır. Yangından 
Yahudileri sorumlu tutan dergi, yaptığı açıklamada; 

“Böyle mi olmalıydı? Canevimiz demek olan ulular ulusu mabet yanı-

yor. Bunu Kur’an-ı Azimüşşan’ın lanetlediği bir kavim yakıyor. İslam 

alemi uyuyor. Hani kıyam hani feveran. Nerede o Yavuzlar? Nerde o 

Eyyubiler? Nerede o İslam’ın şanlı kumandanları? Dokuz asır evvel 

Kudüs’ü elimizden kurtarmak için ayaklanan Haçlı Avrupa kadarda 

mı olamadık. Bizler böyle mi olmalıydık? Kudüs yoluna dökülmüş 

milyonluk ordular nerede? Hicaptan ağlayınız ey milyonlar! Sizler o 

ataların o ulu ruhların torunları olamazsınız.”124 

diyerek olaydan duyduğu derin üzüntüyü dile getirmiştir. Bu dönemde 
Türkiye Siyonizm’le Mücadele Cemiyet’i Başkanı bulunan Coşkuner de 
yayımladığı bildiride; 

“Artık yeter! 

İnsanlığın küstah ve melun kavminin sabrımızı taşıran azgınlıklarına 

daha ne vakte kadar tahammül edeceğiz? 

Alem-i İslam dolayısıyla Müslüman milletimizin kalpgahına yönelti-

len, bütün Müslümanları can evinden vuran bu şen’i alçakça suikast 

karşılıksız kalmamalıdır. İslam’ın mukaddes Mescid-ül Aksa’sını ya-

kan ve yerine Salamon’un tapınağını inşa etmek isteyen Yahudilerin 
                                                           
120 Fedai, D. 2, S. 45, ön kapak, Şubat 1969. 
121 Fedai, D. 2, S. 46, ön kapak, Mart 1969. 
122 Bu şiirlerden bazıları için bkz. Enver Tunçalp, “Yahudilere Ölüm”, Fedai, D. 2, S. 44, s. 
16, Ocak 1969; “Yahudi”, Fedai, D. 2, S. 44, s. 16, Ocak 1969; “Yahudi ile Savaş”, Fedai, D. 
2, S. 45, s. 5, Şubat 1969; “Gizli Kuvvet”, Fedai, D. 2, S. 45, s. 5, Şubat 1969. 
123 “Kudüs’te Araplarla İsrail Polisi Çatıştı”, Milliyet, 23 Ağustos 1969. 
124 “Mescid-i Aksa ve Uyanan İslam Dünyası”, Fedai, D. 2, S. 50, s. 17, Ekim 1969. 
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bu asırlık hülyalarına artık sert bir ihtarla dur denilmelidir. Bu alçak-

ça taarruz altında sırıtan mana açıkça İslam’a kasıttır.” 

diyerek Müslümanları uyarmıştır.125 
Fedai, Mescid-i Aksa’nın yakılmasından sonra Milli Türk Talebe Birli-

ği’nin aldığı “Yahudiye lanet ve ebedi boykot haftası”nı tebrik etmiş, İsra-
il’e askeri ve lojistik destek sağlayan ABD’ye de “Böyle bir millete lanet ol-
sun. Eğer benim varlığım senin ayakta kalmanla kaim olacaksa, haysiyet-
siz yaşamaktan şerefle ölmeyi tercih ederim” diyerek komünizmle müca-
delede takdir ettiği ABD’yi ilk kez sert bir şekilde eleştirmiştir.126 Dergi 
Türkiye Cumhuriyeti’nin Filistin politikasını da eleştirmiş, Mescid-i Aksa 
ve Kudüs’ün geleceği için Rabat’ta yapılan İslam Zirve Konferansı’na 
Türkiye’nin bakan düzeyinde İhsan Sabri Çağlayangil’i görevlendirmesini 
“ciddiyetsizlik” olarak yorumlamıştır.127 

Farmasonluk 

Fedai’nin Yahudi aleyhtarı politikasına paralel olarak yürüttüğü ya-
yın ilkelerinden biri de Mason karşıtlığıydı. Dergi, yayın politikasını açık-
ladığı ilk sayısında “kökü dışarıda olan bir cereyan” olarak vurguladığı 
Farmasonluğun Türk milletine asırlardan beri zarar verdiğini ileri sür-
müş ve “Komünizmin nasıl karşısında isek, komünizm kadar İslamiyet’e 
ve Türklüğe cephe alan Farmasonluğun da öylece karşısındayız” diyerek 
Masonlara uyarıda bulunmuştur. Dergi, yaşamını masonlarla mücadele-
ye vakfeden Cevat Rifat Atilhan’la işbirliğinde olacağını ve Masonların if-
şasında kendisinden her türlü bilgi sağlanacağını vurgulamaktaydı.128 

Fedai, Masonluğu Yahudilikle özdeşleştirmekte ve Masonları da Ya-
hudilerin Siyonist emellerine hizmet eden birer “maşa” olarak değerlen-
dirmekteydi. Dergiye göre Yahudiler, Siyonizm’le Mescid-i Aksa’yı yıkıp 
yerine Salamon mabedini inşa ederek burayı bütün insanlığın Yahudili-
ğe tapacağı bir kıble haline getirme mücadelesindeydi. Mason locaları da 
bu hususta, “Yahudi erkânı harbiyesinin birer istihbarat merkezi” duru-
mundaydı ve “her mason bilerek veya bilmeyerek Yahudi’nin arzı mevud 
fikirlerine yardım eden bir robot”129 rolünü üstlenmişti. Masonluğun, ri-
tüellerinde kullandığı İbranice kavram ve dualar Masonların Yahudi em-
peryalizmine hizmet ettiğinin en büyük göstergesiydi.130 Masonluk aleyh-
tarı yazılarıyla bilinen Raif Ogan, “Yahudilik ile Masonluk o derece karış-
                                                           
125 “El Fetih”, Milliyet, 25 Ağustos 1969. Ayrıca bkz. “Türkiye Komünizmle Mücadele Derne-
ği’nin Bildirisi”, Fedai, D. 2, S. 50, s. 17, Ekim 1969. 
126 “Yahudiye Lanet Olsun”, Fedai, D. 2, S. 50, s. 17, Ekim 1969. 
127 “İslam Zirve Konferansı”, Fedai, D. 2, S. 50, s. 17, Ekim 1969. 
128 “Yolumuz”, Fedai, D. 1, S. 1, s. 2, Ağustos 1963. 
129 Hüseyin Avni Güngörmez, “Dünya İnsanlığının En Büyük Tehlikesi Siyonizm ve Farma-
sonluk”, Fedai, D. 2, S. 44, s. 6-15, Ocak 1969. 
130 “Farmasonluk”, Fedai, D. 1, S. 17, s. 7, Aralık 1964. 
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mıştır ki, ikisini birbirinden ayırmak cidden zordur.” paradoksunu belirte-
rek, Masonluğu, nüfuzlu devlet adamları ve “dünya haritası üzerinde hu-
dut tayin eden” diplomatlarıyla birlikte “Yahudiliğin tarihi arz-ı mevud ha-
yaline hizmet eden bir dünya imparatorluğu”na benzetmekteydi.131 

Türkiye’de Mason aleyhtarı yorumlarda Masonluğun Yahudiliğe hiz-
met ettiği iddiaları sıklıkla ileri sürülen temalardan olmuştur. Özellikle, 
milliyetçi muhafazakâr kesimlerde yaygın olan bu iddialar, Masonların 
ritüellerinde yer alan bazı kavram ve kişi adlarının İbranice olması, birer 
töresel ders olarak aktarılan alegorik öykülerin Tevrat’tan esinlenerek 
anlatılmasıydı.132 

Fedai’nin Masonluğu olumsuz bir imge olarak algılamasının nedenle-
rinden biri de kuruma atfettiği dinsizlik suçlamasıydı. Dergi, değişik Ma-
sonik kaynaklara dayandırdığı iddiasında Masonluğun, din karşıtı oldu-
ğuna ve dünyada dinsizliği yaymaya çalıştığına dair çok sayıda “ifşaat” 
yazıları yayımlamıştır.133 Fedai’ye göre, İlahi dinleri tanımayan ve İslam 
dinini yıkmaya çalışan Masonluğun, “Türkiye’de laikliğin dinsizlik ve din 
düşmanlığı gibi uygulanmasında” büyük etkisi vardı. Dergi, Türk insanı-
nın milli ve manevi mukaddesatına çok zarar verdiğini düşündüğü “Av-
rupa taklitçiliği”nin de Masonlar tarafından ülkeye yayıldığı kanaatindey-
di.134 

Türkiye’de kamuoyunun özellikle milliyetçi muhafazakâr kesiminde, 
Masonlar, Türk-İslam dünyasında meydana gelen birçok olumsuz olayın 
yaratıcıları olarak gösterilmiştir. Özellikle, Osmanlı İmparatorluğu’nun 
dağılma dönemiyle ilişkilendirilen hâkim söyleme göre, İttihat ve Terakki 
Cemiyeti’nin kuruluşu, 31 Mart Olayı ve Osmanlı İmparatorluğunun yı-
kılışı Yahudiliğin emri doğrultusunda Siyonizm ve Masonluk tarafından 
gerçekleştirilmişti. Bu temalar, özellikle Ziya Uygur ve Cevat Rifat Atil-
han gibi sicilli Yahudi aleyhtarlarının kaleminden Fedai’de okuyucuya 
aktarılmıştır.135 

Fedai, Masonluğun Türk siyasetinde nüfuzlu bir güç olduğunu ve 
Masonların sahip oldukları otoriteyle ülkenin kaderine hükmettiğini id-
dia etmekteydi. Fedai’nin siyasette sergilediği Masonluk polemiği, özel-
likle AP lideri Süleyman Demirel ve hükümetinde yer alan bazı Mason 
milletvekilleri üzerinden yürümüştür. 
                                                           
131 M. Raif Ogan, “Dünya İmparatorluğu Masonluk”, Fedai, D. 1, S. 38, s. 11-22, Ocak 
1967. 
132 Murat Özgen Ayfer, Masonluk Nedir ve Nasıldır?, Pentagram, s. 300, İstanbul 2007. 
133 Bunlardan bazıları için bkz. “Farmasonluktan Korkunç İbret Levhaları”, Fedai, D. 1, S. 
2, s. 4, Eylül 1963; “Masonluğa Dinsizlik Değildir Diyen Bedbahtlar Bunlara Ne Buyurur-
lar?”, Fedai, D. 1, S. 3, s. 14, Ekim 1963. 
134 Kadircan Kaflı, “Yakın Tarihimizde Türkiye’de Farmasonluk Faaliyetleri”, Fedai, D. 1, S. 
32, s. 8-21, Haziran 1966. 
135 “Farmasonluk ve Siyonizm”, Fedai, D. 1, S. 18, s. 15, Ocak 1965; Cevat Rifat Atilhan, 
“İktidar Hastalığı ve Son Havadisler”, Fedai, D. 1, S. 18, s. 3-7, Ocak 1965.  
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Fedai, 1965’te iktidara gelen AP’yi Mason nüfuzunda kalmakla ve ül-
kenin milliyetçi-muhafazakâr kesimlerine karşı tavır almakla suçlamak-
taydı. Başbakan Süleyman Demirel’in seçimler öncesinde Karadeniz ge-
zisinde söylediği “Komünizmin ve faşizmin karşısındayız”136 sözlerine tep-
ki gösteren dergi, Demirel’in bu sözlerini “Komünizmin ve Farmasonluğun 
karşısındayız” şeklinde düzeltmesi gerektiğini vurgulayarak Demirel’i 
Masonlarla mücadeleye devam etmekteydi.137 

Dergi, bir mason kitabına dayanarak yaptığı ifşa haberinde Demirel’in 
Bilgi Locası’na kayıtlı bir Mason olduğunu öne sürmüştür.138 Fedai’nin 
Başbakan Süleyman Demirel’i Mason olmakla ve AP’yi de Mason nüfu-
zunda kalmakla suçlaması hükümette tepkiyle karşılanmış ve Coşkuner 
bu hususta uyarılmıştır. Tepkilere cevap veren Coşkuner, dergideki yazı-
ların objektif olduğunu ve Demirel’in bir “tabu” olmadığını vurgulamıştır. 
Demirel hakkında, “son günlerdeki müspet konuşma ve davranışlarına 
bakacak olursak, böyle bir insanın Mason localarından istifa etmiş veya 
irtibatını kesmiş olması mümkün ve akla yakın bir ihtimaldir.” diyen Coş-
kuner, Demirel’in Mason olsun ya da olmasın “Cenab-ı Hak” diyen bir 
başvekil olarak “küfür yobazlarına karşı” yine de müdafaa edilmesi ge-
rektiğini savunmuştur.139 

Ancak, Fedai’nin Demirel’e muhalefeti şiddetini artırarak devam et-
miştir. Dergi, Ekim 1966 tarihli 35. sayısının kapak resminde, elinde 
gönye ve pergel remizleri bulunan bir masonun yularından tuttuğu bir 
atı aydınlıktan karanlığa doğru çektiği bir resim betimlenmiş ve altında 
yer verdiği; “Bir küfür dalgasıdır, sarmakta İslamı kaç koldan/Gitme kıra-
tım!.. Sonu zulmete giden bu yoldan” beytiyle Masonluğunu vurguladığı 
Demirel’in AP’yi karanlığa sürüklediğine dikkat çekmiştir.140 

Fedai’nin Mason aleyhtarı tutumu, Osman Yüksel Serdengeçti’nin 
AP’den ihraç edilmesiyle birlikte zirveye çıkmıştır. Serdengeçti’yi kapağı-
na taşıyan Fedai, ihraç haberini “Kırıldı fakat eğilmedi” klişesiyle vermiş, 
ihraç olayının nedenlerine ve oluşan tepkilere geniş yer ayırmıştır. Coş-
kuner, Serdengeçti’nin ihracını AP içindeki Masonların nüfuzuna bağla-
mış ve asıl hedefin Serdengeçti’nin şahsında yargılanan “Türk-İslam Milli-
yetçiliği” olduğunu iddia etmiştir.141 Fedai, 1969 seçimleri öncesinde AP’-
yi tamamen gözden çıkarmış ve partinin desteklenmemesi yönünde açık-
ça tavır koymuştur. Dergi, 35. sayısının kapağında kullandığı figüre 50. 
                                                           
136 “Demirel ise ‘Komünizm ve Faşizmin Defterimizde Yeri Yok’ dedi”, Milliyet, 29 Haziran 
1965. 
137 “Fedai’nin Objektifinden”, Fedai, D. 1, S. 24, s. 17, Temmuz 1965. 
138 “Türk Masonları”, Fedai, D. 1, S. 28, s. 19, Şubat 1966. 
139 Kemal Fedai Coşkuner, “Fedai Sadece Hak ve Hakikatin Emrindedir”, Fedai, S. 29, s. 2, 
Mart 1966. 
140 Fedai, D. 1, S. 35, ön kapak, Ekim 1966. 
141 Kemal Fedai Coşkuner, “Destanlaşan Adam: Serdengeçti”, Fedai, D. 1, S. 39, s. 12-13, 
Şubat 1967. 
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sayısında da yer vermiş ve AP için “…Sağ duyuya kulaklılarını kapadı ve 
malum akıbete sürüklendi. Kendisini iktidara getiren milletine tam bir iha-
net içerisinde bir masonu kendisine serdar yaptı. Artık ona acımıyoruz.” 
ifadelerini kullanmıştır.142 

Din ve Laiklik 

Fedai, Türk milliyetçiliğini mukaddesatçılıkla ayrılmaz bir bütün ola-
rak görmüş ve derginin yayımlanma gayesini bu iki değerin “imansızlar 
cephesi”ne karşı müdafaa olarak belirlemiştir. Bu ülkü, Fedai’nin Türk 
milliyetçiliği kadar manevi değerler noktasında da hassas bir dengede 
olacağını ve İslam’ın muhalifleri olarak gördüğü kuvvetlerle mücadele 
halinde olacağını göstermiştir. Nitekim daha önce ayrıntıları verildiği 
üzere, dergi din düşmanı olarak gördüğü komünizm, masonluk ve Yahu-
dilikle mücadele halinde olmuş ve İslam’ın savunuculuğunu yapmıştır. 

Fedai, Türk milletinin Tanzimat’la başlayan garp “mukallitçiliği” nede-
niyle bir kültür kapitülasyonuna maruz kaldığını ve zamanla benliğini 
kaybettiğini iddia etmekteydi. Dergiye göre, Müslüman bir milletin İslami 
yaşam noktasında şuursuz ve tepkisiz bir yaşam sürmesi ve “ashabı kehf” 
uykusuna yatmışçasına tepkisizleşmesi bunun tipik kanıtı durumunday-
dı. Dergi, “Ey Türk, Titre ve Kendine Dön” feveranıyla milleti uyanmaya da-
vet etmekteydi.143 

Fedai’ye göre, Türkiye’de laikliğin “dinsizlik” olarak algılanmasının 
nedeni de bağnaz bir garp taklitçiliğinin sonucuydu. Dergi, dini özgür-
lükler bakımından CHP’nin tek parti dönemini “karanlık” bir devir olarak 
görmekte, laikliğin bu dönemde din aleyhtarlığı manasında kullanıldığını 
ve dindarların üzerinde büyük baskılar kurulduğunu iddia etmekteydi. 
Coşkuner’e göre, 

“Durum o kadar feci idi ki; bu tek parti saltanatı, bu haliyle bir on 

beş sene daha devam etseydi birçok yerlerde namaz kıldıracak, ce-

naze yıkayacak hoca bulunmayacaktı. Çünkü CHP idaresi laikliği 

anayasa dışı kabul etmiş, onu gerçek manasının tam aksine din 

aleyhtarlığı şeklinde benimsemiş ve öyle yürütmüştü.”144 

Dergiye göre, laikliğin bir gereği olarak yapılan irtica ile mücadelede 
sistemli ve kasıtlı olarak dine ve din adamlarına saldırılmaktaydı. Dergi, 
bu bağlamda, Halide Edip Adıvar’ın aynı adlı romanından sinemaya 
uyarlanan “Vurun Kahpeye” adlı filme tepki göstermiş, bunun sadece di-
ni ve din adamlarını hedef aldığını ileri sürerek, din adamlarının özellikle 
                                                           
142 Fedai, D. 2, S. 50, ön kapak, Ekim 1969. 
143 Kemal Fedai Coşkuner, “Ey Türk, Titre ve Kendine Dön”, Fedai, D. 1, S. 4, s. 2-18, Ka-
sım 1963. 
144 Kemal Fedai Coşkuner, “AP İktidarının Sahip Çıktığı Laiklik”, Fedai, D. 1, S. 38, s. 12, 
Ocak 1967. 
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Milli Mücadele’de gösterdiği fedakarlık ve kahramanlıklara dikkat çekmiş 
ve bu hususta Çelik Alay kumandanı Şükrü Hoca ile ordu müftüsü Hoca 
Esat Efendi’nin çalışmalarını örnek göstermiştir.145 

Fedai, hükümetlerin laiklik uygulamalarında ikircikli bir tutum sergi-
lediklerini, laikliğin sadece devletin gayrimüslim unsurlarına “din ve vic-
dan” özgürlüğü getirdiğini fakat Müslümanların dini faaliyetlerini ciddi 
anlamda sınırladığını iddia etmekteydi. Dergi, Sebilürreşad’tan iktibas 
ettiği bir yazıda, hükümetin Türkiye’de bulunan Hıristiyan mirasına sa-
hip çıkmasını ve buraları restore ederek turizme açmasını eleştirmiş, 
Anadolu’nun günün birinde Hıristiyan misyonerlerin istilasına uğrayaca-
ğını ve Hıristiyanlığın Anadolu’da giderek yayılacağını ileri sürmüştür.146 

Siyasilerin laiklik prensibini “din aleyhinde” kullandığını iddia eden 
Fedai, buna bir çözüm olarak Başbakanlığa bağlı olan Diyanet İşleri 
Başkanlığı’nın özerk hale getirilerek kurumun siyasetin etkisinden kur-
tulabileceğini öngörmekteydi. Hıristiyan ülkelerde Papa’nın kardinaller 
tarafından seçilirken Türkiye’de diyanet işleri başkanının bir memur gibi 
tayin edilmesini laikliğe aykırı gören dergi, “Mademki Anayasanın 2. ve 
19. maddelerine göre laikiz, vicdan ve kanaat hürriyetine sahibiz. O tak-
dirde Diyanet İşlerinin Başvekâlete bağlı kalması bu düzene riayet etme-
mektir. Kanun bu cepheden büyük bir manevi boşluk arz etmektedir.” di-
yerek Diyanetin özerkliğini savunmuştur.147 

Fedai’nin laiklik polemiğinde Patrikhane ve Ayasofya iki önemli tartış-
ma figürü olmuştur. Ahmet Kabaklı, Lozan Antlaşması’nda Ermeni ve 
Ortodoks patrikhaneleri ile Hahambaşılığın kaldırılmazken İslam hilafe-
tinin kaldırılmasını büyük bir hata olarak nitelemiştir. Kabaklı, Patrik-
haneyi her fırsatta Türkler aleyhinde çalışmakla, dokunulmazlık iddia 
etmekle ve Bizans’ın halefi gibi davranmakla suçlamış ve hükümet yetki-
lilerinin dikkatini çekmiştir.148 Coşkuner de, “Türklüğe ve İslamiyet’e sui-
kast şebekesinin beyni” olarak nitelediği Patrikhane’nin “megali idea” yo-
lunda faaliyetlerine serbestçe devam ederken, İstanbul’un fethinin remzi 
olarak gördüğü Ayasofya’nın ibadete kapatılmasını eleştirmiş ve Ayasof-
ya’nın ibadete açılması için fethin her yıl dönümünde kamuoyu oluştur-
maya çalışmıştır.149 Coşkuner’e göre, “Ayasofya Türk milletinin hüküm-
ranlık davasıdır, istiklali davasıdır, şahsiyeti davasıdır. Artık o alelade bir 
yapı olmaktan çıkmış, şahsı manevisi, temsil kabiliyeti olan milletimizin, 
alemi İslam’ın bir sembolü olmuştur.”150 
                                                           
145 “Vurun Kahpeye mi Vurun İslamiyet’e mi?”, Fedai, D. 1, S. 17, s. 5, Aralık 1964. 
146 “İslam Türk Tarihinde Misli Görülmemiş Facia”, Fedai, D. 1, S. 6, s. 12, Ocak 1964. 
147 Kemal Fedai Coşkuner, “Memleketin İki Temel Müessesesi Maarif ve Diyanet”, Fedai, S. 
24, s. 10, Temmuz 1965. 
148 Ahmet Kabaklı, “Patrikhane”, Fedai, D. 1, S. 23, s. 11, Haziran 1965. 
149 Kemal Fedai Coşkuner, “Ağlıyan Ayasofya değil, Ayasofya’nın Şahsında Müslüman Türk 
Milletidir”, Fedai, D. 1, S. 11, s. 10-12, Haziran 1964. 
150 Kemal Fedai Coşkuner, “Ayasofyasız Fetih”, Fedai, D. 1, S. 31, s. 3, Mayıs 1966. 

180



CELİL BOZKURT / KEMAL FEDAİ COŞKUNER VE FEDAİ DERGİSİ 31 

1963 yılında yapılan Cumhuriyetin 40. yıldönümü törenlerinde Kay-
seri Lisesi öğrencilerinin taşıdığı “İslam ümmetindeniz”, “Türklük kanımız 
İslamlık imanımızdır” yazılı dövizler Türk basınında bir irtica polemiği 
başlatmıştır. Özellikle Dünya gazetesi, gelişen duruma tepki göstermiş, 
olayı kınayan farklı sendika ve sivil toplum örgütlerinin laiklik ve Ata-
türkçülük vurgusu taşıyan “irtica” uyarılarına yer vermiştir.151 Gazetenin 
sahibi ve başyazarı Falih Rıfkı Atay, lise müdürünü “kara cahil” olarak 
nitelemiş ve “Milli Eğitim bütün kadrolarını Atatürkçülük ve devrimcilik 
düşmanı kara milliyetçilerden bir gün önce temizlemeğe bakmalıdır.” diye-
rek müdüre tepki göstermiştir.152 Diğer taraftan Dünya’da yayımlanan 
yazı ve resimleri ihbar kabul eden Kayseri Savcılığı lise müdürü Mehmet 
Ateşoğlu hakkında soruşturma açmış; ayrıca iki milli eğitim bakanlık 
müfettişi de idari yönden soruşturmayla görevlendirilmiştir.153 Olaya tep-
kisini sürdüren Atay, “ırkçılık”, “irtica” ve Türk Yurdu dergisini “kara 
kuvvetler koalisyonu” olarak nitelemiş, bu koalisyonun bir parçası olarak 
gördüğü Fedai hakkında da “Bu kara kuvvetler koalisyonunun İzmir’de 
çıkan bir dergisi Vahdetinin Volkanından farksızdır.” açıklamasını yap-
mıştır.154 

Suçlamalara cevap veren Coşkuner, Atay’ı Vatan gazetesi sahibi Ah-
met Emin Yalman’la birlikte “memleketin kaderinde, her devrin müfteri ve 
tezvirat makinesi olarak yer tutan iki kart politikacı” olarak tanımlamış ve 
Atay hakkında uzun bir eleştiri yayımlamıştır. Atay’ı ülkede sık sık “irti-
ca” yaygarası yaparak milliyetçi mukaddesatçı kişileri hedef göstermekle 
suçlayan Coşkuner, “Size karışan yok. İsterseniz farmason, isterseniz Se-
betay Sevi’nin isterseniz misyoner taifesinin, cesaretiniz kâfi geliyorsa 
Marksın ve Lenin’in ümmetindeniz diye bağırın. Ama Türk milletinin mu-
kaddesatına dil uzatmayın, kanuna saygı hissimizi lütfen zedelemeyin.” 
diyerek kendisini uyarmıştır.155 Fedai de, irtica olayının basına yansıma-
sından sonra bazı kişi ve kuruluşların Ateşoğlu’na gönderdiği tebrik telg-
raflarını yayımlanarak okul müdürüne destek vermiştir.156 

Fedai, din karşıtı cereyanlara karşı mücadelede İslami cemaatlerle 
dayanışmayı ve işbirliğini kaçınılmaz görmekteydi. Bu bağlamda, özellik-
le Nurculuk hareketiyle dayanışmada olan dergi, hareketin kurucusu 
Sait Nursi’yi “büyük İslam mütefekkiri” olarak nitelemiş157 ve Nursi’nin 
                                                           
151 “Laikliğe Aykırı Dövizler Büyük Tepkiler Yarattı”, Dünya, 7 Kasım 1963. 
152 Falih Rıfkı Atay, “Öğretmen Değil, Kara Cahil!”, Dünya, 7 Kasım 1963. 
153 “Kayseri Olayında Lise Müdürü Sorumlu Görüldü”, Dünya, 9 Kasım 1963. 
154 Falih Rıfkı Atay, “Kara Kuvvetler Koalisyonu”, Dünya, 13 Kasım 1963. 
155 Kemal Fedai Coşkuner, “Mahut Falih Rıfkı’nın Dergimiz Hakkındaki Hezeyanlarına Ce-
vabımız”, Fedai, D. 1, S. 5, s. 6-17, Aralık 1963. 
156 “Kayseri Olayları Veya Mahut Basının Hezeyanları”, Fedai, D. 1, S. 5, s. 7-8, Aralık 
1963. 
157 “Sait Nursi ve Kitapları”, Fedai, D. 1, S. 3, s. 16, Ekim 1963. 
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mücadelesine ve yazılarına sayfalarında geniş yer ayırmıştır. Beraat eden 
Nurculuk davaları ve bunlara dair resmi belgeler Fedai’de yayımlanmış 
ve devam eden davalarda yargılanan Nurculara tam destek verilmiştir. 
Nurculuk hakkında açılan “irtica” davalarına da tepki gösteren dergi, 
Nurcuların tutuklanmasına tepki göstermiş ve Nurculuğun bir tarikat 
veya dini bir reform hareketi olmadığını savunmuştur. Dergi, Nurculuğu, 
“akla ilme istinad ederek dini konuları inceleyen ve ikna ve ihtiyara hitap 
eden İslami bir sistem” olarak tanımlamış ve irtica ile ilgisinin olmadığını 
vurgulamıştır.158 Nurculuğa verilen bu destek kimi zaman dergi hakkın-
da “irtica” suçlamasıyla dava açılmasına neden olmuştur.159 

Fedai, Nurculuk hareketiyle Türk milliyetçiliğini bağdaştırma gayre-
tindeydi. Dergi, Sait Nursi ve Nurculuğun Türkçülüğe uzak olmadığını ve 
Nursi’nin Türk dostu bir Kürt olduğunu savunmaktaydı. Dergide, Nursi’-
nin Türklere karşı kullandığı övgü dolu sözlere yer verilmekte ve Risale-i 
Nur öğretisinin milliyetçiliğe aykırı olmadığı vurgulanmaktaydı.160 Fakat, 
Nurculuk hareketinin Fedai’nin muhalifi olduğu AP’yi desteklemesi ve gi-
derek milliyetçi cepheye tavır alması dergiyi Nurculuğa karşıt bir çizgiye 
getirmiştir. Fedai, 1969 seçimlerinden hemen önce yayımladığı imzasız 
bir makalede, ilk kez Nurculuk hareketini eleştirmiş, başlarında Bekir 
Berk, Salih Özcan ve Mustafa Polat gibi önde gelen liderlerin bulunduğu 
Nurcuları, AP’den “menfaatlenmekle” ve maruz kaldıkları büyük baskıla-
ra rağmen ironik olarak gidip AP’li Masonlara oy vermekle suçlamıştır.161 
Dergi daha sonra Coşkuner’in kaleminden Nurculuk hareketine kap-
samlı bir eleştiri getirerek birçok konuda Nurcuları tenkit etmiştir. Özel-
likle, Nurcuların milliyet fikrini dışlamalarına tepki gösteren Coşkuner, 
Nurcuları, Said Nursi’yi peygamberleştirmekle, camiası dışındaki Müslü-
manlara kayıtsız kalmakla ve Nursi’nin öğretisine aykırı olarak aktif si-
yasete girmekle suçlamıştır.162 

Fedai’nin Nurculuğa yönelttiği suçlamalara karşı eski milliyetçilerden 
ve Said Nursi’nin avukatı olan Bekir Berk’ten mahkeme yoluyla bir tek-
zip gelmiştir. Berk, metni Fedai’de aynen yayımlanan tekzibinde, iddiala-
rı “hilafı hakikat” olarak nitelemiş ve isim vermeden AP’den milletvekili 
adayı olan fakat seçilemeyen Coşkuner’i adı geçen partiye tavır almakla 
suçlamıştır.163 Fedai’nin Nurculuk eleştirisi zamanla daha da sertleşmiş-
                                                           
158 Enver Tuncalp, “Nurculuk Dini Bir Öğretim Metodudur”, Fedai, D. 1, S. 34, s. 9, Eylül 
1966. 
159 Bu davalar için bkz. “Fedai Mahkemede Hüryol Kapatıldı”, Fedai, D. 1, S. 4, s. 16, Ka-
sım 1963; “Fedai’nin Mahkemeleri”, Fedai, D. 1, S. 22, s. 13, Mayıs 1965; “Nurculuktan Ye-
ni Dava”, Fedai, D. 1, S. 29, s. 23. 
160 “Said Nursi’de Türklük Sevgisi”, Fedai, D. 1, S. 13-14, s. 15, Ağustos-Eylül 1964 ve 
“Nurdan Demetler”, Fedai, D. 1, S. 7, s. 6, Şubat 1964. 
161 “Nurcular”, Fedai, D. 2, S. 50, s. 15-16, Ekim 1969. 
162 Kemal Fedai Coşkuner, “Türkiye’de Nurculuk”, Fedai, D. 2, S. 51, s. 3-5, Kasım 1969. 
163 Bekir Berk, “Fedai Adlı Dergiye Cevap”, Fedai, D. 2, S. 52, s. 15-16, Aralık 1969. 
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tir. Nurcuları, Türkçülüğü ve milliyetçiliği İslamiyet’e aykırı görerek bun-
lara cephe almakla suçlayan dergi “…gazetelerinin seksen yerinde Arap 
kelimesi geçer. O zıt değil. Amma Türk kelimesi geçerse o zıt öyle mi ?” di-
yerek Nurcuların çelişkisine dikkat çekmiştir. Dergi, “Nurculuk, Türk mil-
liyetçiliği için bir tehlike olmağa başlamıştır. Ve bundan böyle bu cereya-
nın karşısındayız” diyerek Nurculukla ilgili son hükmünü vermiştir.164 

Sonuç 

Yaşamını komünizmle mücadeleye adayan Kemal Fedai Coşkuner, 
Türk milliyetçiliğinin yakın dönemde yetiştirdiği önemli mücadele adam-
larından biri olmuştur. Bir ilkokul öğretmeni olan Coşkuner, meslek ha-
yatında ortaya koyduğu keskin Türkçü ve komünist aleyhtarı fikirleriyle 
dikkat çekmiş, çoğu zaman fikirlerinden dolayı resmi makamların taki-
batına uğramıştır. Meslek hayatında aldığı değişik yaptırımlara rağmen 
mücadelesini sürdüren Coşkuner, kararlı ve tavizsiz tutumuyla hafıza-
larda yer etmiştir. 

Milliyetçi bakış ve komünist aleyhtarlığı Coşkuner’in fikri yaşamını 
belirleyen en önemli unsurlar olmuştur. Coşkuner, Türkiye’yi her alanda 
tehdit ettiğine inandığı komünizmle mücadelenin ancak İslam ve milli-
yetçilik temelinde yapılabileceğini savunmaktaydı. Bundan dolayı, birçok 
milliyetçi kuruluşun kurucuları ve idarecileri arasında yer almış, bura-
larda önemli görevler üstlenmiştir. 

Coşkuner’e göre, Türk siyaseti İslam ve Türkçülük temelinde şekillen-
meli ve Türkiye’yi tehdit eden cereyanlara karşı milliyetçi bir müdafaa 
hattı oluşturulmalıydı. Bu görev de, ancak milliyetçi muhafazakâr ka-
rakterli partilerle mümkün olabilirdi. Coşkuner, bu hassasiyetle DP ile 
başlayan siyasi çizgisini AP ve CMKP ile sürdürmüş nihayet MHP’de ka-
rar kılmıştır. 

Coşkuner, komünizm karşıtlığına paralel olarak geliştirdiği Yahudi ve 
Mason aleyhtarı fikirleriyle de temayüz etmiş, birçok sorunun kaynağı 
olarak gördüğü Siyonizm’e cephe almıştır. Uzun yıllar Türkiye Siyonizm’-
le Mücadele Cemiyeti’nin başkanlığını yürütmesi ve Fedai’de düzenli ola-
rak takip ettiği Yahudi aleyhtarı kampanya Coşkuner’in Siyonizm’le mü-
cadeledeki kararlılığını ortaya koymuştur. Coşkuner, komünizm ve ma-
sonluk gibi “insanlık düşmanı” gördüğü cereyanların Siyonizm tarafın-
dan üretildiğine hükmetmiş, Yahudilerin bunları “dünya hakimiyeti”ne 
giden yolda milletlerin aleyhine kullandıklarını iddia etmiştir. Bu yargı, 
dönemin birçok milliyetçi muhafazakâr aydınında görülen Yahudi aleyh-
tarı bakışla paralellik arz etmektedir. 

Coşkuner, milliyetçilik tanımında Türkçülükle İslam’ı bağdaştırmış, 
İslam’ın ülkücü hareketin ayrılmaz bir parçası olduğunu savunmuştur. 
                                                           
164 “Nurculuk”, Fedai, D. 2, S. 55, s. 14, Temmuz 1970. 
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Bu yönüyle, milliyetçilikte Türk ırkını temel alan ve dini dışarıda tutan 
Hüseyin Nihal Atsız grubundan belirgin şekilde ayrılmıştır. Coşkuner, 
Türk milliyetçiliğinin bir ideologu olarak gördüğü ve büyük hürmet bes-
lediği Atsız’ı, İslam’ın yerine Şamanlığı yerleştirmekle ve milliyetçi din-
darlara karşı tavır almakla eleştirmiştir. Bu farklılık, 1945’ten sonra 
Türk milliyetçiliğinde görülen bölünmelerin de önemli sebeplerinden biri 
olmuştur. 

Coşkuner’in Fedai dergisi, komünist aleyhtarlığını bayraklaştırmış, 
din ve milliyet düşmanı gördüğü komünizmin taşıdığı yıkıcı faaliyetlere 
dikkat çekmiştir. Komünizmin panzehirinin İslam olduğuna inanan der-
gi, ülkedeki dini faaliyetlerin desteklenmesini ve Türk insanında İslami 
bir şuur yaratılması gerektiğini ileri sürmüştür. 

Dergi ayrıca, komünizmle mücadelede yetersiz kalan Türkiye’nin, 
Sovyet yayılmasına karşı zorunlu olarak ABD ile siyasi ve iktisadi işbirli-
ğine girmesi gerektiğini savunmuştur. Bu bakış, batıyı İslam dünyası 
için tehlikeli bir emperyalist olarak gören dergi için ironik bir tutum ola-
rak değerlendirebilir. 

Fedai, komünizm karşıtlığının yanı sıra, Türkçü-Turancı ve İslamcı 
yayın politikasıyla dikkat çekmiştir. 

Dergi, Türkiye dışındaki Türklerle ilgilenmeyi Türkçülüğün de bir ge-
reği olarak görmüş, özellikle Sovyetler Birliği ve Çin esareti altında yaşa-
yan Türklerin mücadelesiyle ilgili düzenli bilgiler vermiştir. Ayrıca, Tür-
kiye dışındaki Türklere paralel olarak, İslam ülkelerindeki Müslümanla-
ra ve sorunlarına dikkat çekmiş, Türk hükümetlerini din kardeşliği bağ-
lamında İslam dünyasıyla ilgilenmeye davet etmiştir. 

Dergide yayımlanan yabancı Müslüman okurların ve resmi yetkililerin 
mektupları, dergi yöneticilerinin ülke dışındaki İslami teşkilatlarla bağ-
lantılı olduğunu göstermektedir. 

Derginin, yayın politikasının ayırıcı vasıflarından biri de sergilediği 
Yahudi ve Mason aleyhtarı tutum olmuştur. Dergi, dünyada ve Türki-
ye’de gerçekleşen birçok olumsuz olayda Yahudileri ve onun kontrolün-
de gördüğü Siyonizm ve Masonluk gibi “şer” güçleri sorumlu görmüş-
tür.  

Dergiye göre Yahudiler; Siyonizm ve Masonluk gibi zararlı cereyanları 
kullanarak insanlığa hükmetme hedefindeydiler. Bundan dolayı, İslam’-
da “lanetlenmiş” bir kavim olan Yahudilerle her alanda mücadele etmek 
bir Müslüman’ın kutsal vazifesiydi. 

Coşkuner’in mütevazı öğretmen maaşıyla yayımladığı Fedai, maddi 
sorunlar içinde yaşamış ve yayımını düzensiz aralıklarla da olsa 64 sayı-
ya kadar sürdürmüştür. 

Polemikçi söylemiyle dikkat çeken ve çok yönlü bir politika güden 
dergi, milliyetçi camianın 1960’larda yayımladığı önemli kaynaklardan 
biri olmuştur. 
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ŞEYHÜLİSLÂM YAHYÂ DİVÂNI’NDA SU 

Okt. Mahmut GİDER* 

Öz 

16. yüzyılın ikinci, 17. yüzyılın ilk yarısında yaşayan Şeyhülislâm 

Yahyâ, Divân edebiyatının önemli şairlerinden biridir. Bu çalışmada şai-

rin Divânı’nda geçen su ve suyla ilgili unsurlar tahlil edilmiştir. Önce ana-

sır-ı erba’a ve su hakkında genel bilgiler verilmiş, daha sonra suyla ilgili 

teşbih, mecaz, inanış ve tasavvurlar açıklanmıştır. Böylece Şeyhülislâm 

Yahyâ’nın duygu ve düşünce dünyasıyla dönemin sosyal hayatının anla-

şılmasına katkı sağlanmıştır. 

Anahtar kelimeler: Şeyhülislâm Yahyâ, Tahlil, Anâsır-ı Erba’a, Su. 

Abstract 

The Water Concept in the Divan of Şeyhülislâm Yahyâ 

Şeyhülislâm Yahyâ, who have living in the second half of the 16th 

and first half of the 17th. century, is one of the most important poets of 

the Divan literature. In this study, water and the corresponding elements, 

which are included in Divan of Şeyhülislâm Yahyâ, have analyzed. 

Firstly, general information about anâsır-i erba’a and water is given, and 

then water-related simile, metaphor, beliefs and notions are explained. 

Thus, not only did it contribute to Şeyhülislâm Yahyâ’s understanding of 

the world of feelings and thoughts but also contributed to the understand-

ding of the social life of the period. 

Key words: Şeyhülislâm Yahyâ, Analysis, Anâsır-ı Erba’a, Water. 

XVII. yüzyıl, Osmanlı İmparatorluğu için siyasî, sosyal ve ekonomik 
açıdan sıkıntılı geçse bile Türk edebiyatının yükselişinin devam ettiği bir 
yüzyıldır. Kasidede Nef’î; gazelde Şeyhülislâm Yahyâ, Nâ’ilî ve Neşâtî gibi 
şâirler önemli eserler vermişlerdir. Bu şâirlerin etkileri sonraki yüzyıllar-
                                                           
* Bingöl Üniversitesi Genç Meslek Yüksek Okulu Türk Dili Okutmanı, mahmutgider@mynet.com  
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da da devam etmiştir. XVII. yüzyılın ikinci yarısı, yetişen şâirler ve veri-
len eserler noktasında önceki dönemlere göre daha verimsiz olsa bile bu 
dönemde yaşayan Nâbî, yazdığı hikemî şiirlerle Divan edebiyatına yeni 
bir soluk getirmiştir. 

16. yüzyılın ikinci, 17. yüzyılın ilk yarısında yaşayan Şeyhülislâm Yah-
yâ, Divân edebiyatının önemli şâirlerindendir. Babası Şeyhülislâm Zeke-
riyyâ Efendi’nin de etkisiyle iyi bir öğrenim görmüştür. Müderris olarak 
çalışan Şeyhülislâm Yahyâ, mesleğindeki başarılardan dolayı şeyhülislâm-
lığa kadar yükselmiştir. Gerek kişiliği gerekse şiirdeki ustalığından dolayı 
dönemin şâir ve yöneticileri tarafından takdirle karşılanmıştır. 

Şeyhülislâm Yahyâ, “İrtikâbın kanun gibi geçerli olduğu bir asırda 
uzak görüşlülüğü, hukuk ilmi, ilim adamlığı ve şâirlik gibi kabiliyetlerinin 
yanında herkesin takdir ettiği nazik ve nezih bir insandı.”1 Dönemin padi-
şahı IV. Murad’ın nazarında yüksek bir itibara sahip olan şâir, Bağdat ve 
Revan seferlerine katılmış, padişah için iki kaside yazmıştır. İlkeli duru-
şuyla dönemin ulemâ ve ümerâsıyla bazı konularda fikir ayrılığına düş-
müş, yaşanan tartışmalardan dolayı görevinden azledilmiştir. 

Bir gazel şâiri olan Şeyhülislâm Yahyâ, “Divân Şiiri’nin de bir geleneği 
olarak kendisini umumiyetle âşık olarak tanıtır. Âşıklığı melankolik değil-
dir. Fuzûlî gibi platonik aşk sahibi, bağrı yanık bir âşık da değildir. Aşkı, 
şiiriyeti artıracak estetik bir malzeme hâline getirerek eserine aksettirir.”2 

Şeyhülislâm Yahyâ, dinî ve tasavvufî kelimelere yer vermiş; ancak bu keli-
meleri tasavvufî ve dinî mahiyette kullanmayı amaç edinmemiştir. Bu durum: 

“…kelimelere karşı bir reaksiyonu veya olumsuz düşüncesinden kay-

naklanmıyordu. Zaten olumsuz olarak kullandığı mescit ve diğer züh-

dî kelimelerin de özüne veya mahiyetine değil, bunların zâhir boyu-

tundaki imajlarına karşı bir tavır sergilemektedir. Zira ibadetten dinin 

kastettiği anlam onun zahir boyutu değil, daha çok batın boyutudur.”3 

Konu bakımından şiirleri çoğunlukla aşk, doğa ve rindliğe dairdir. Şey-
hülislâm olmasına rağmen rindane şiirler yazması, şâiri bazı tartışmaların 
odak noktası hâline getirmiştir. Şiirlerinde riyakârlığıyla müsemmâ olan 
ham sofuya karşı samimi, alçakgönüllü, hoşgörülü rind tipini yüceltmiştir: 

Mescidde riyâ-pîşeler itsün ko riyâyı 
Meyhâneye gel ne riyâ var ne mürâyî (G. 432/1)4 dizeleri şâirin rind 

ve zâhid tiplerine yaklaşımını gösterir. 
                                                           
1 E. Wilkinson Gibb, Osmanlı Şiir Tarihi, (Terc.: Ali Çavusoğlu), Akçağ Yay., s. 195, C. III, 
Ankara 1998. 
2 Abdullah Eren, Şeyhülislâm Yahyâ Divânı Tahlili, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Doktora Tezi, s. 2, Erzurum 2004. 
3 Ali Yıldırım, “Taşlıcalı Yahyâ ile Şeyhülislâm Yahyâ Divânlarında Zühdî ve Harâbâtî Keli-
melerin Kullanımı”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C. 17, S. 2, s. 84, Elazığ 2007. 
4 Makalede kullanılan beyitler Dr. Hasan Kavruk’un hazırladığı “Şeyhülislâm Yahyâ Divânı 
Tenkitli Metin (2001)” adlı eserden alınmıştır. 
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Sade, coşkulu ve akıcı üslubu ile mahallîleşme sürecine giren Türkçe-
ye önemli katkılar sağlamıştır. “Bâkî ve Nedim’le birlikte Osmanlı şiirinde 
tekâmül zincirini muhafaza etmiştir.”5  

“Bir edebiyat ne kadar soyut ve ne kadar kuralcı olursa olsun, mutlaka 
yaşadığı dönemin hayatını yansıtır, toplumun ruhunu taşır. Şair, farkında 
olsa da olmasa da zamanın etkisinde kalır.”6 Şüyhülislam Yahya’nın da 
şiirleri gerek konu gerekse üslup bakımından mahallî unsurlarla yüklü-
dür. “Divânında Edirne, İstanbul ile ilgili şiirleri, İstanbul’un güzelliklerin-
den, özelliklerinden ve At meydanından bahseden, bayramları tasvir eden 
beyitleri onun çevreden kopuk bir şâir olmadığının kanıtıdır.”7 

Şeyhülislâm Yahyâ’nın elde bulunan en önemli eseri İbnülemin Mah-
mud Kemal İnal tarafından 1918’de yayımlanan “Divân”ıdır. Şeyhülislâm 
Yahyâ, Muhsin Kayseri’nin “Ferâiz” eserini şerh; İbn-i Kemal’in “Nigâris-
tân”ını tercüme etmiştir.8 

Eski Türk Edebiyatı Tarihi araştırmacıları tarafından lâ-dînî (profan) 
şiirinin temsilcilerinden biri olarak gösterilen Şeyhülislâm Yahyâ’nın 
“Sâkî-nâme” mesnevisi, üslup bakımından klasik; ancak mana bakımın-
dan tasavvufîdir. “Kaside-i Bürde Tahmisi” ve “Fetavâ-yı Yahyâ” şâirin 
diğer iki eseridir.9 

Anâsır-ı Erba’a (Dört Unsur) 

Arapça bir terkip olan “anâsır-ı erba’a” dört unsur demektir. Anâsır, 
unsur kelimesinin çoğulu olup “asıl, kök, soy; şeref ve asalet”10 “eleman, 
madde”11 gibi anlamlarda kullanılır. Anâsır-ı erba’a, varlık âleminde nes-
nelerin asılları olarak bilinen su, toprak, hava ve ateşi karşılar. 

Felsefî bir terim olan anâsır-ı erba’a, Antik Yunan felsefesinden İslam 
felsefesine geçmiştir. İslam felsefesinde kâinatı yoktan var etme (kula gö-
re) düşüncesi kabul edilirken; Antik Yunan felsefesinde: “Tanrı kâinatı 
yoktan var etmiş değildir; aksine o, kendisi gibi ezeli olan ilk maddeye sa-
dece şekil verip onu düzene sokmuştur.”12 düşüncesi kabul edilir. 

Varlık ve doğa felsefesinin önemli tartışmalarından biri de evrenin ana/ 
ilk maddesini belirlemeye yöneliktir. İnsanları böyle bir arayışa, tartışma-
ya ve hatta “felsefe yapmaya iten şey ‘hayret’ olmuştur.”13 Bu hayret, doğa 
                                                           
5 A.A. Şentürk ve A. Kartal, Eski Türk Edebiyatı Tarihi, Dergâh Yayınları, s. 258, İstanbul, 2011. 
6 Sabahattin Küçük, “Bâkî’nin Şiirlerinde Sosyal Hayatın İzleri”, Türk Dünyası Araştırmala-
rı Dergisi, Sayı: 59, s. 153-166, Nisan 1989. 
7 Hasan Kavruk, Şeyhülislâm Yahyâ Divânı Tenkitli Metin, MEB Yay., s. XXVI, Ankara 2001. 
8 Mine Mengi, Eski Türk Edebiyatı Tarihi, Akçağ Yayınları, S. 205, Ankara 2008. 
9 Hasan Kavruk, Şeyhülislâm Yahyâ Divânı Tenkitli Metin, MEB Yay., s. XXXI, Ankara 2001. 
10 H. Bekir Karlıağa, “Anâsır-ı Erba’a”, TDV İslâm Ansiklopedisi, C. 3, s. 149, İstanbul 1991. 
11 Mehmet Kanar, Osmanlıca Sözlük, Deniz Kitabevi, s. 585, İstanbul 2000. 
12 H. Bekir Karlıağa, “Anâsır-ı Erba’a”, TDV İslâm Ansiklopedisi, C. 3, s. 149, İstanbul 1991. 
13 H. Bekir Karlıağa, “Anâsır-ı Erba’a”, TDV İslâm Ansiklopedisi, C. 3, s. 149, İstanbul 1991. 
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karşısında duyulan hayranlık, şaşkınlık ve acziyyetin sonucudur. Yunan 
filozofları, doğayı anlama ve anlamlandırmaya çalışırken “doğayla ilgili so-
ruların cevabının yine doğanın kendi içinde aranması gerektiğini düşün-
müşlerdir. Bir başka deyişle, bu filozoflar doğada bir çokluk olduğunu göz-
lemişler ve bu çokluğu bir birliğe bağlı olarak açıklamaya çalışmışlardır.”14 

Varlıkların kaynağı/ilk maddesini bulma konusunda muhtelif düşün-
celer ileri sürülmüştür. Grek düşüncesinde: “Arkhe diye ifade edilen bu 
ilk madde; Thales’e göre su, Anaximenes’e göre hava, Herakleitos’a göre 
ateştir. Empedokles ise bunlardan her birini arkhe olarak kabul etme yeri-
ne, toprakla birlikte dördünün kâinatın ana maddesini teşkil ettiğini söyle-
miştir.”15 Eflâtun tarafından da benimsenen dört unsur düşüncesi, Aris-
to tarafından geliştirilerek hâkim düşünce hâline getirilmiştir. 

Dünya ve hayatın kaynağı konusunda ileri sürülen düşünceler, Müs-
lüman filozoflar tarafından benimsense de tartışmalara konu olmuştur. 
Fârâbî, Kındî, İbn-i Sînâ, İbn-i Arabî gibi Müslüman filozoflar, dört un-
surla yetinmeyerek onlara esir (ether) unsurunu da eklemişlerdir. “Esir 
maddesi, beşinci öğe olarak var edilmişti ve bu dört öğenin içini dolduran 
üç madde mevcuttu: civa, tuz ve kükürt.”16 

Batılı filozoflardan birçok noktada farklı düşünen Müslüman filozoflar, 
sudûr ve tecellî meselelerinin açıklanmasında anâsır-ı erba’ayı illet olarak 
görürler. Fârâbî, bu âlemin İlâhî iradenin bir tecellisi olarak dört unsurun 
birbiriyle karışımı, bileşimi veya çözülmesinden meydana geldiğini, söyler. 

İslam tasavvufuna göre Allah, önce Hz. Muhammed’i onun nurundan da di-
ğer varlıkları yaratmıştır. “Levlâke Levlâk Lemâ Halâktu’l Eflâk”17 hadis-i kudsî-
si, âlemin Hz. Peygamber’in yüzü suyu hürmetine yaratıldığının delilidir. Yaratı-
lan ilk varlığa/Nur-ı Muhammedîye “akl-ı küll”18, “akl-ı evvel”19 denilmiştir. 

Allah, vahdet mertebesinde gizli bir hazine iken tanınmayı ve bilinme-
yi istemesinden dolayı yaratılan bütün varlıklardan önce “yokluğun sır-
rından pırıl pırıl yeşil cevheri vücuda getirmiştir.”20 

“Tasavvufa göre dört unsurun, göklerle birleşmesinden üç çocuk, can-
sızlar (cemâdât), bitkiler (nebâdât), canlılar (hayvanat) doğar. İnsan, canlı-
ların en üstünü, varlık âleminin özüdür. Dokuz gök insanların babası, dört 
unsur da anası durumundadır.”21 
                                                           
14 Ahmet Arslan, Aristoteles Metafizik I, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, s. 88, İzmir 1985. 
15 H. Bekir Karlıağa, “Anâsır-ı Erba’a”, TDV İslâm Ansiklopedisi, C. 3, s. 149, İstanbul 1991. 
16 İskender Pala, Dört Güzeller -Toprak, Su, Hava, Ateş-, Kapı Yay., s. 2, İstanbul 2010. 
17 İsmail Bin Muhammedu’l-Acluni-İmam Rezzin, Keşfu’l-Hafa ve Nuzulu’l-İlbas, Daru’l-Ki-
tabu’l-İlmiye, C. II, Beyrut 1997.  
18 Kaplan Üstüner, Divân Şiirinde Tasavvuf, Birleşik Yayınları, s. 38, Ankara 2007. 
19 Süleyman Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, Kabalcı Yayınları, s. 33, İstanbul 2005. 
20 İbrahim Hakki (Erzurumlu), Marifetnâme, (Sad.: M. Fuad Başar), Alem Yayınları, s. 15, 
İstanbul 2006. 
21 İskender Pala, Ansiklopedik Divân Şiiri Sözlüğü, Akçağ Yayınları, s. 137, Ankara 1995; 
Ekrem Artun, Dini-Tasavvufi Halk Edebiyatı, Kitâbevi Yayınları, s. 139, İstanbul 2010. 
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İslam tasavvufunda âlem-i ervâh, aslî vatan olarak düşünülürken; anâ-
sır âlemi “madde hayatı ve gurbet”22 olarak düşünülür. Ruhun âlem-i er-
vahtan âlemi berzâha olan seyr ü sülûkunun bir güzergâhı da anâsır âle-
midir. Anâsır âlemi, ruhun/salikin cemalu’llaha ulaşma noktasındaki mü-
cadelesinde mâsivayı karşılar, kesret âlemi olması hasebiyle salikin müca-
delesini zorlaştırır. Bu âlem, mecazî âlem olarak da düşünülür. “El-mecâzu 
kantaratü’l-hakika”23 sözü çerçevesinde bu durum değerlendirildiğinde 
anâsır âleminin, hakikate ulaşmada bir aracı görevi gördüğü söylenebilir. 

Tasavvufta nefsin dört mertebesi dört unsura teşbih edilir: “Nefs-i em-
mare, ateşe; nefs-i levvâme, havaya; nefs-i mülhime, suya; nefs-i mutmai-
ne, toprağa benzetilir.”24 

Anâsır-ı erba’a, gerek modern edebiyatta gerekse klasik Türk Edebi-
yatı’nda sıkça kullanılmıştır. Varlıkların özü olarak bilinen bu unsurla-
rın tabiatları birbirlerinden ayrı olup farklı özellikler taşır. Âlemin kayna-
ğı olan bu unsurların (ateş, su, hava, toprak) insanların karakterlerini 
de etkilediklerine inanılır. “Buna göre ateşin tabiatı sıcaklık, suyun yaş-
lık, havanın soğukluk, toprağın kuruluktur.”25 

İnsan ile tabiat arasında köprü işlevi gören bu unsurlar, gerçek anlam-
da kullanıldıklarında kâinatı ifade etse bile; Divân edebiyatında daha çok 
teşbih, tenasüp, teşhis, telmih, mecaz vd. sanatlarla farklı anlamlarda kul-
lanılmışlardır. Divân edebiyatında; aşığın gözyaşı, suya; aşkının yakıcılığı 
ateşe; kavuşma arzusu ve hevası, havaya; faniliği, toprağa teşbih edilir. 

Anâsır-ı Erba’a, Divân edebiyatında peygamberlerin yaşadıkları ve özdeş-
leştikleri olaylara telmihte bulunmak için de kullanılır: “Toprak söz konusu 
olunca Âdem26; ateş söz konusu olunca İbrahim27; hava / rüzgâr söz konusu 
olunca Süleyman28; su söz konusu olunca da Nuh29 peygamber akla gelir.”30 

Divân edebiyatında birçok şâirin kullandığı bu unsurlar, Şeyhülislâm 
Yahyâ tarafından da kullanılmıştır. Şeyhülislâm Yahyâ, dört unsuru ay-
nı beyitte iki kez kullanmıştır. Madde âleminin ana unsurları olarak gör-
düğü bu dört unsuru dört renkli bir elbiseye benzetir. Ma’na âlemine 
yükselebilmek için bu elbiseden kurtulmak gerektiğini belirtir. 
                                                           
22 Ali Nihat Tarlan, Fuzûlî Divânı Şerhi, Akçağ Yayınları, s. 119, Ankara 2009. 
23 “Mecaz hakikatin köprüsüdür.” Mevlana Halid (Bağdadi), Divân Tercümesi, (Terc. Süley-
man Kuku), s. 14, Damra Yayınları, İstanbul 2010. 
24 Hasan Aktaş, Çağdaş Türk Şiirinde Kozmik Âlem, Yort Savul Yay., s. 271, Edirne 2008. 
25 İskender Pala, Ansiklopedik Divân Şiiri Sözlüğü, Akçağ Yayınları, s. 37, Ankara 1995. 
26 “Sana buyurduğumda, secde etmekten seni alıkoyan nedir?” dedi. “Ben ondan üstünüm: 
Beni ateşten, onu çamurda yarattın.” dedi. (Kur’ân-ı Kerim, 7/12). 
27 Biz dedik: “Ey ateş! İbrahim’e soğuk ve güvenli ol!” (Kur’ân-ı Kerim, 21/69). 
28 Ve Süleyman’a gelince rüzgâr onun emrindeydi, onun emriyle kutsal kıldığımız yere ka-
yıp giderdi -ve biz her şeyi biliriz.- (Kur’ân-ı Kerim, 21/81). 
29 Biz de göğün kapılarını, sel gibi boşalan bir suyla açtık, yeryüzünden kaynaklar fışkırt-
tık; her iki su, daha önce belirlenen bir buyruk üzere birleşti. (Kur’ân-ı Kerim, 54/11-12). 
30 Hasan Aktaş, Çağdaş Türk Şiirinde Kozmik Âlem, Yort Savul Yay., s. 271, Edirne 2008. 

195



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 6 

Olup köhne bu câme-i çâr-reng 
Çıkarmak görindi anı bî-direng     (S. 10/58) 
Şâir, anâsır âleminin maddi bir unsuru olan ayak toprağı gibi hakir 

yaratıldığını, âşıklığın emareleri olan aşk hevası, arzu ateşi ve gözyaşı ile 
değer kazandığını belirtir. Kişiyi varlık âleminde yücelten duygunun aşk 
olduğunu düşünür. 

Hevâ-yı `aşk u nâr-ı şevk u âb-ı çeşmün olmasa 
Kim âdem dir senün gibi ayak topragına     (G. 6/5) 
Anâsır-ı Erba’a, eski Türk şiirinde sıkça kullanıldığı gibi modern Türk 

Şiiri’nde de kullanılır. Modern Türk Şiiri’nin sembol isimlerinden İsmet 
Özel, “Amentü” şiirinde anâsır-ı erba’ayı: “Hayat / Dört şeyle kâimdir, 
derdi babam / Su ve ateş ve toprak / Ve rüzgar.”31 dizeleriyle varlığında 
müşahhaslaştırarak, mahiyetine uygun bir biçimde kullanır. 

Su 

Anâsır-ı erba’adan biri olan su, canlıların hayatlarını idame ettirebil-
meleri için vazgeçilmez maddelerin başında gelir. Su, yaklaşık olarak 
“yeryüzünün %70’ni”; “insan vücudunun %65-75’ini”32 oluşturur. 

İnsan ve kâinat için bu kadar önemli olan bu varlığın etkisi, sadece 
biyolojik olarak değil; sanatsal, sosyal, kültürel ve hatta siyasal (su sa-
vaşları) alanda da hissedilir. Hayatın kaynağı olarak bilinen su, önemin-
den dolayı tarihin ilk dönemlerinden bugüne kadar insanın duygu ve dü-
şünce dünyasının şekillenmesinde önemli bir rol üstlenmiştir. 

Yaratılış mitlerinde su, hayatın kaynağı, ilk maddesi olarak düşünü-
lür. Bütün gizil ve evrensel güçlerin sembolü olarak su, evrenin metria 
primasını simgeler.33 

Türk kültüründe suya verilen önem, başta mitolojiyi etkilemiş ve ya-
ratılış destanlarında kendini göstermiştir. Değişik Türk boylarına ait bir-
çok yaratılış destanında, suyun gücü ve değeri vurgulanmış, dünyada 
var olan her şeyin sudan yaratıldığı ifade edilmiştir.34 

Türk mitolojisinde su, gücü ve varlık âlemine olan katkısından dolayı 
yüceltilmiş ve kutsanmıştır. Korkut Ata, “Suya ecel gelmez.”35 ifadesiyle 
suyun ölümsüzlüğüne dikkat çeker. Bu durum Tanrı’nın ölümsüzlüğü 
çerçevesinde düşünüldüğünde suya Tanrısal bir değer kattığı anlaşılır. 

Mısır, İran, Hint, Yunan ve diğer milletlerin mitolojisinde de yaratılı-
şın kaynağı olarak su düşünülür. 
                                                           
31 Hasan Aktaş, İsmet Özel’in Amentüsü, Birey Yay., s. 18, İstanbul 2000. 
32 Bilim ve Teknik Dergisi (Haz.: BDT Araştırma ve Yazı Grubu), TÜBİTAK Yay., s. 3, 8, An-
kara 2005. 
33 Titus Burckhardt, Aklın Aynası Geleneksel Bilim ve Kutsal Sanat Üzerine Denemeler, İn-
san Yayınları, s. 140, İstanbul 1994. 
34 Birol Azar, Türabî Divânı İnceleme-Metin, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Doktora Tezi, Elazığ 2005. 
35 İskender Pala, “Su”, TDV. İslâm Ansiklopedisi, C. 3, s. 442, İstanbul 1991.	
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“Babil kalıntılarından elde edilen belgelerde, çok eski devirlerde evre-

nin yoğun bir su kütlesi hâlinde bulunduğu, zamanla tanrıların birbi-

ri ardına var olmaya başladıkları, akıl ve bilgeliğin gereği önemli icat-

lara imza atılıp yaratıcılıklar sergiledikleri ve sonunda en güçlü tanrı-

nın yeryüzünü yarattığı, ardından onun emriyle yeryüzünde şiddetli 

bir tufan koptuğu, karaların sulardan ayrıldığı, işlerin yoluna girdiği, 

yer ve gök suları arasında sınırların belirlendiği”36 

söylenir. 
İslam’ın su telakkisi hakkında Kur’ân-ı Kerim’e bakıldığında, Allah’ın 

önce yeri ve göğü sonra bütün canlıları sudan yaratığı görülür. İslam 
kozmolojisi hakkında bilgi veren ve “su”yun varlık âlemi için ne kadar 
önemli bir madde olduğunu anlatan aşağıdaki iki ayet, canlılar âleminin 
kaynağıyla ilgili tartışmalara da açıklık getirir: “O inkarcılar, gökler ve yer 
yapışıkken onları ayırdığımızı ve bütün canlıları sudan yarattığımızı gör-
mediler mi?”37 “Ve Allah her canlıyı sudan yarattı.”38 

İslam, “Hidayet, doğru yol, temizlik, kalp safiyeti, selamet”39 anlamla-
rında kullanıldığı için mânâ itibariyle “su” ile özdeşleştirilmiştir. Suyun 
Arapça karşılığı olan “mâ” kelimesi, Kur’an-ı Kerim’de altmış ayette ge-
çer.40 Bu durum, İslam’ın suya verdiği ehemmiyetin göstergesidir. Müs-
lümanlar için temizlik aracı, bereket kaynağı, canlılar âleminin özü ola-
rak bilinen su, birçok inanış, telakki ve düşünceyle İslam kültür ve me-
deniyetinde kullanılmıştır. 

İslam tarihine bakıldığında suyun, birçok peygamberin nübüvvet ve 
hayat mücadelesinde yardımcı bir unsur olarak karşılandığı görülür. Su, 
Hz. İbrahim’e selamet, Hz. İsmail’e zemzem, Hz. Nuh ile Hz. Musa’ya 
kurtuluş vesilesi, Hızır ve İlyas (a.s.)’a âb-ı hayat, Hz. Muhammed’e ise 
nübüvvet mucizesi olmuştur. 

Su, hem yapıcı hem yıkıcı olması hasebiyle tasavvufta çift kutuplu 
olarak değerlendirilir. Temizlik aracı, rahmet ve hayat kaynağı anlamla-
rıyla Allah’ın “Cemâl”; dünya ve ahirette ceza aracı olarak kullanılması 
yönüyle de “Celâl” sıfatını karşılar. 

Doğal çevre ve sosyal hayat için yaşamsal bir kaynak olan su, Türk 
kültür ve edebiyatına ilham kaynağı olan unsurlardan biridir. Saflığın, 
rahmetin simgesi olan su, kutsal bir varlık olarak görülür. Destan, halk 
hikâyeleri, efsane gibi türlere; deyim, atasözü ve birçok inanışa konu 
olan su motifi, Türk edebiyatında farklı telakkilerle birçok şâir ve yazar 
tarafından kullanılmıştır. 
                                                           
36 Nimet Yıldırım, Fars Mitolojisi Sözlüğü, Kabalcı Yayınları, s. 26, 2008. 
37 Kur’ân-ı Kerim, 21:30. 
38 Kur’ân-ı Kerim, 24:45. 
39 Haluk İpekten, Nâilî Hayatı, Sanatı, Eserleri, Akçağ Yayınları, s. 113, Ankara 1999. 
40 H. Mehmet Günay, “Su”, TDV İslâm Ansiklopedisi, C. 37, s. 432, İstanbul 1991. 
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Divân şiirinde su daha çok hayat bağışlayıcılık (âb-ı hayat), berraklık, 
temizleyicilik, akıcılık, rahmet, gözyaşı, sevgilinin dudağı ve gönlü gibi 
özellik ve teşbihlerle kullanılır. 

“Âb-ı hayat”, Divân şâirlerinin suyla ilgili olarak en çok kullandıkları 
mazmundur. “Sevgili, sevgilinin dudağı, vuslat, fenafillah, aşk, şarap, 
ilim, mürşit, söz, şiir, eser, kalem ve daha birçok mananın benzetildiği un-
sur olmuştur.”41 

Divân şiirinde su denildiğinde akla gelen ilk eser “Su Kasidesi”dir. 
“Su Kasidesi” Fuzûlî tarafından Hz. Peygamber için yazılmış bir naattır. 
Hz. Peygamber, bu şiirde bazı hususiyetlerinden dolayı suya teşbih edil-
miştir. Ali Nihat Tarlan, “Kâinatın sebeb-i hayatı”42, İskender Pala ise 
kâinata “Rahmet olması”43 hasebiyle onun suya teşbih edildiğini söyler. 

Türk edebiyatında, Hz. Peygamber ile su arasında kurulan teşbih ve 
mecazlar, geçmişte işlendiği gibi günümüzde de işlenmektedir. Modern 
Türk şâirlerinden Nurullah Genç, “Yağmur” şiirinde Hz. Peygamber’i 
âlemlere/kainata rahmet olması hasebiyle yağmura benzetir. 

1. Şeyhülislâm Yahyâ Divânı’nda Su ve İlgili Unsurlar 

1.1. Su (Âb, Zülâl) ve İlgili Tasavvurlar 

Şeyhülislâm Yahyâ Divânı’nda su; âb-âsâ, âb-ı âteş-fürûz, âb-ı çeşm, 
âb-ı Edrene, âb-ı hayât, âb-ı hayvan, âb-ı Hızr, âb-ı letâfet-zâ, âb-ı lutf, 
âb-ı musaffâ, âb-ı rahmet, âb-ı revân, ab-ı revân-ı hançer-i hûn-rîz-i yâr, 
aks-i dürr-i âb-dâr, âlem-i âb, âteş-i âb-sûz, be-âb-ı rûy-ı muti`, dürr-i 
hoş-âb-âsâ, gül-âb, gül-âb-ı Edrene, mest-i âb-ı tâk, mürîd-i âb-ı revân, 
pür-âb, pür-gird-âb, seyl-âb, seyl-âb-ı aşk, seyl-âb-ı mey, şâd-âb, teşne-i 
âb-ı zülâl, tîg-i âb-dâr, reşk-i zülâl, zülâl-i la`l, zülâl-i şi`r-i ter gibi ter-
kiplerde kullanılır. Şâir, su unsurunu; aşk, gönül, gözyaşı, şarap, yüz, 
kirpik, dudak, gölge, âlem, şâir/şiir, söz, inci, ok, ateş, mürid, rahmet, 
lütuf, letafet, güzellik, cennet, Kevser gibi tasavvurlarda kullanır. 

1.1.1. Gönül, Aşk 

Gönül, aşk duygusunun neşv ü nemâ bulduğu yerdir. Âşıkların gönlü 
su gibi saf ve temizdir. Gönüllerin sevgiliye meyletmesi ile suyun akıcılığı 
arasında benzerlik ilgisi kurulmuştur. Su, nasıl ki tabiata canlılık katı-
yorsa gönül de aşk duygusunun barınağı olması hasebiyle âşıklara yaşa-
ma gücü verir. Aşk barınağı olan gönül, aynı zamanda dert ve elem yeri-
dir. Sevgilinin aşığa olan kayıtsızlığı aşığın gönlünü parçalar, yara bere 
içinde bırakır. Şâir, bu durumu “şûrîde gönül, dil-i meyyâl, dil-i şeydâ” 
terkipleriyle anlatır. Sevgiliye ulaşabilmek için tevazu içinde, gerekirse 
                                                           
41 Zülfi Güler, Divân Şiirinde Âb-ı Hayat, Özserhat Yayınları, s. 16, Elazığ 2007. 
42 Ali Nihat Tarlan, Fuzûlî Divânı Şerhi, Akçağ Yayınları, s. 136, Ankara 2009. 
43 İskender Pala, Su Kasidesi, Kapı Yayınları, s. 4, İstanbul 2004. 
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sürünerek mücadele etmek gerekir. Suyun coşkulu bir biçimde akması, 
önüne set vurulamaması özelliğiyle; gönüllerin parçalanma pahasına 
sevgiliye meyletmesi arasında ilgi kurulmuştur. 

Su gibi pâyuna şûrîde gönüller akdı 
Korkarın dâmenün ey serv-i dil-ârâ ter olur     (G. 76/3) 

Şöyle eyler lutfı kim âdem hicâbından erir 
Akmasun mı su gibi yâre dil-i meyyâlimüz     (G. 149/3) 

Görüp çîn-i cebînin su gibi akdı dil-i şeydâ 
Letâfet virdi kasr-ı hüsne ol selsâl-i rûh-efzâ     (Mü. 1) 

1.1.2. Âb-ı Hayat, Şâir-Şiir 

İnsanoğlu, tarihin her döneminde geçici ve kısa olan hayatına çare 
bulup ölümsüzlüğe kavuşma arzusuyla yaşamıştır. Âb-ı hayat düşüncesi 
bu arzunun bir neticesi olarak ortaya çıkmıştır. “Karanlıklar ülkesinde 
bulunduğuna ve içenlere ya da (içinde) yıkananlara ölümsüzlük kazandır-
dığına inanılan efsanevi su”44 âb-ı hayattır. Hayat verme, canlılık katma 
ve diriltme özellikleriyle birçok mitoloji, efsane, destan ve inanışta yer 
alır. İslamiyet’in kabulünden sonra Arap, Fars ve Türk edebiyatlarında 
âb-ı hayatla ilgili kavramlar yoğun bir biçimde kullanılmaya başlanmış-
tır. Dünya saltanatının peşinde olan, İskender-i Zülkarneyn’in âb-ı haya-
ta ulaşamadığı; ancak Hz. İlyas ile Hızır’ın âb-ı hayatı içerek ölümsüzlü-
ğe kavuştukları inancı yaygındır. 

Tasavvufa göre manevi feyz, ilahî bilgi olarak da bilinen âb-ı hayata 
(Hızır ve İlyas (a.s.) gibi) nefsini bilen, gönül Ka’besi’ni masivadan arındı-
ranlar ulaşabilir. “Tenine ve nefsine mahkûm olan kişi, İskender gibi ten 
karanlığında yolunu kaybeder, hayat pınarına ulaşamaz.”45 

Şâir, özgünlüğünü anlatırken şiirini hayat bağışlayan bir söz olarak 
telakki eder, bu şekilde şiir vadisindeki diğer şâirlerden üstün olduğunu 
belirtir. Kendisini Hızır, sözünün gücünü ise âb-ı hayat olarak görür. Şii-
rin âb-ı hayat olarak düşünülmesi, aynı zamanda taklit ve zorlama ile 
değil; ilham ile yazıldığının bir göstergesidir. Âb-ı hayat içenlere ölüm-
süzlük kazandırdığı için şâir, şiiriyle ebediyen yaşayacağını, (müteşâirler 
gibi) unutulmayacağını anlatır. 

Herkese nutk-ı revân-bahş virilmez Yahyâ 
Himmet-i Hızr gerek kim buluna âb-ı hayât     (G. 26/5) 

Şâir, sevgilinin ağzını Hızır çeşmesine; sözlerini âb-ı hayata teşbih 
ederek, sevgilinin saçları ile âb-ı hayatın bulunduğu yer olan zülumat 
ülkesi arasında ilgi kurar. Hızır İskender olayına telmihte bulunur. Saç-
                                                           
44 Nimet Yıldırım, Fars Mitolojisi Sözlüğü, Kabalcı Yayınları, s. 34, 2008. 
45 Nimet Yıldırım, Fars Mitolojisi Sözlüğü, Kabalcı Yayınları, s. 39, 2008. 
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lar dağınık olduğunda sevgilinin güzelliğini/ağzını setreylediği için kâfir 
olarak düşünülür. Âb-ı hayat, vahdet/cemalullah olarak düşünülürse 
zülumat ülkesi kesret veya masiva olarak düşünülebilir. 

Şîrîn dehânun dil-berâ ser-çeşme-i cân kendidür 
Cânlar bagışlar sözlerün kim âb-ı hayvân kendidür     (G. 64/1) 
Âşık-ı bî-çâreye gelmiş ecel midür hattun 
Yâhud ol âb-ı hayâta cây olan zulmet midür     (S. 128/4) 

1.1.3. Dudak 

Divân şiirinde üzerinde en fazla durulan güzellik unsurlarından biri 
dudaktır. Dudak, rengi, biçimi, güzelliği, ayva tüyleriyle çevrili oluşu ve 
vuslat aracı olarak düşünüldüğü için Divân şâirleri tarafından sıkça kul-
lanılmıştır. Can bağışlama özelliğiyle âb-ı hayata; lezzetiyle Kevser’e ben-
zetilir. Şâir, sevgilinin dudaklarını âb-ı hayat çeşmesine; ağız suyunu 
cennet suyuna benzetir. 

Buldı lebin emenler hep `ömr-i câvidânî 
Virdi nişâne la`li Yahyâ cinân suyundan     (G. 299/5) 

1.1.4. Mürid 

Divân’ında tasavvufa fazla yer vermeyen Şeyhülislâm Yahyâ, aşağıda-
ki beyitte tasavvufî imgeler kullanmıştır. Bâkî’nin: “Eşcâr-ı bâğ hırka-i 
tecrîde girdiler / Bâd-ı hazân çemende el aldı çenârdan”46 beytiyle konu 
bakımından benzerlik arz eden bu beyit, Baki’nin Şeyhülislâm Yahyâ 
üzerindeki etkisini anlatması bakımından önemlidir. 

Mürşid, müridi yanlış yoldan alıkoyup ona doğru yolu gösteren tasav-
vufî bir tiptir. Müridin fenafillaha olan yolculuğu ancak mürşidin him-
metiyle gerçekleşebilir. Tasavvufa göre mürid, seyr ü sülûkunu tamam-
ladığında mürşid kendisine el verir. “El verme” eylemi icazet olarak dü-
şünülür. Bu durum müridin şeyhliğe terfi ettiğini gösterir. Çınar ağacı, 
mürşitten el aldığına göre “şeyh” tipinin benzetilenidir. Müridin seyr ü 
sülûku ile suyun çınar ağacına ulaşması arasında benzerlik ilgisi kurul-
muştur. Kutsallık ve temizliğin sembolü olan suyun “akıcılığıyla” vasıf-
landırılması, müridin bu kutsal yolculuktaki şevk ve ihlasına bir gönder-
medir. Tabiatta canlılığın sağlanabilmesi için su ne kadar elzem bir ihti-
yaç ise müridin olgunlaşmasında mürşid o kadar önemlidir. 

Çenâre mürşid-i bâd-ı bahâr el virdi 
Mürîd-i âb-ı revâna çenâr el virdi     (G. 450/1) 

1.1.5. Ateş 

Su ve ateş, tezat durumlar için kullanılsa bile yapılarında aynı ele-
mentler (hidrojen-oksijen) vardır. Farklılıkları taşıdıkları elementlerin de-
                                                           
46 Sabahattin Küçük, Bâkî Divânı Tenkitli Basım, s. 238, Ankara 1994. 
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ğerleriyle alakalıdır. Suyun ateş olarak görülmesi tahripkârlığından; bir-
likte kullanılmaları “Varlıktaki hikmeti ve zıtlığı sorgulamada ön plana çı-
kan anlayıştandır.”47 

Aşk, denildiğinde akla gelen ilk unsur ateştir. Yakıcı olması hasebiyle 
doğal çevrede oluşturduğu tahribatla gönülde oluşan acılar arasında ilgi 
kurulmuştur. “Ateş, bir bakıma şâirlerin iç dünyalarında yaşadıkları dal-
galanmaların dışa vurumu olarak da kabul edilir.”48 

Aşk acısının büyüklüğünü anlatan şâir, gözlerinden akan damlaları 
(gözyaşı), ateş kıvılcımlarına; aşk muhabbetinin suyunu da ateşe benze-
tir. Şâir, ilgili unsurları birlikte kullanarak tenasüp, benzerlik ilgisi oluş-
turarak teşbih, zıt durumları birlikte işleyerek tezat, bir durumu oldu-
ğundan daha büyük göstererek abartama sanatına başvurmuştur. 

Her katre gözimde bir şererdür pür-sûz 
Gülzâr-ı mahabbetün suyı âteş imiş     (R. 1/2) 

1.1.6. Suyla İlgili Deyimler 

Dili dönemin diğer şâirlerine göre daha sade olan Şeyhülislâm Yahyâ, 
deyim, atasözü ve halk söyleyişlerine sıkça başvurmuştur. Şiirinin etki-
leyiciliğiyle herkesi kendisine özendirdiğini anlatmak için “ağzının suyu 
akmak”; sevgilinin aşığa karşı gerçekçi ve samimi olmama durumunu 
“saman altında su yürütmek” deyimleri ile ifade etmiştir. 

Çeşme-i hayvânun agzı suyın akıtsun sözün 
Hızr işitsün anı Yahyâ her zamân reşk eylesün     (G. 284/5) 
Sarı saman altında su yürütmede mâhir 
Hakkâ ki hazân faslı da kallâş-ı cihândur     (G. 83/4) 

1.2. Deniz (Bahr, Ummân, Deryâ, Yem, Kulzüm, Girdâb, Mevc, 
Lücce) ve İlgili Tasavvurlar 

Büyük su kütlesi olarak bilinen deniz, genellikle uçsuz bucaksız gö-
rüntüsü, içinden kıymetli madenlerin çıkarılması, derinliği, dalgalanışı 
vb. özellikleriyle aşığın duygu ve düşünce dünyası ile ilişkilendirilerek 
Divân şiirinde kullanılır. 

Şeyhülislâm Yahyâ Divânı’nda deniz; bahr-ı aşk, bahr-i dil, bahr-i fi-
râvân, bahr-i irfân, bahr-i le’âl-i ma’rifet, bahr-ı muhîtvâr, belâgat bahri, 
deryâ-yı ahdar-ı çemen, deryâ-dil, deryâ dür-nisâr, deryâ-yı gussa, der-
yâ-yı mahabbet, deryâ-misâl havz, emvâc-ı deryâ-yı gam-ı dünyâ, gird-
âb-ı ‘aşk, gird-âb-ı gam, gird-âb-ı yem-ı hayâl, kulzüm-i zehhâr, lücce-i 
âlâm, mecma’u’l-bahreyn, melâhat bahri, mevc-hîz, mevc-i hûn-ı dil, 
mevc-rîz, sa’y ü cid bahri, ummân-ı ‘aşk, yem-i ahzar-misâl gibi terkip-
                                                           
47 Ali Yıldırım, Eski Türk Edebiyatı Manzum Metin İncelemesi-II Ders Notları, 2012. 
48 Şener Demirel, “Ateş Redifli İki Matla Beytinin Karşılaştırmalı Tahlil Denemesi”, Fırat Üni-
versitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C. 10, S. 47, Elazığ 2000. 
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lerde kullanılmıştır. Şâir, deniz ve ilgili unsurlarını; gönül, kanlı gönül, 
âşık, aşk, yüz güzelliği, gayret, irfan, belâğât, marifet incileri, muhabbet, 
kararsızlık, saç, gam/elem, belâ, tufân, helâk, hayal, çimenlik gibi tasav-
vurlarda kullanmıştır. 

1.2.1. Aşk, Gam 

Deniz ve aşk arasında birçok açıdan ilgi kurulur. Aşk; sıkıntı, elemle 
dolu olması ve büyüklüğü itibariyle denize teşbih edilir. “Bî-çâre dil” ter-
kibiyle aşka müptela olan âşık anlatılır. Dert ve elem yurdu olan aşka 
düşene sahil-i selamet yoktur. Aşka tutulan insanın çaresizliği ile denize 
düşenin çaresizliği arasında benzerlik kurulmuştur. 

“Gird-âb” suların döndüğü çukurlaştığı yerdir. Yönleri birbirine ters 
olan bu akıntıya kapılan insan için kurtuluş zordur. Sevgilinin kıvrımlı 
saçlarına benzetilen girdap, aşığın sevgiliye kavuşmak için yaşadığı sı-
kıntıları karşılar. Tasavvufta saç kesret, yüz vahdettir. Vahdete kavuş-
manın yolu sevgili dışındaki her şeyi terk etmekten geçer. Aşığın aşka/ 
menzile ulaşmak için kesret olarak bilinen zülfe tutulmasıyla “Denize dü-
şen yılana sarılır.” atasözü arasında benzerlik söz konusudur. 

Bahr-ı aşkun bir kenârın bulmadı bî-çâre dil 
Düşdi bir gird-âba ol zülf-ı ham-ender-ham gibi     (G. 407/4) 

Yahyâ dili ol zülf-i girih-gîre ki virdim 
Gird-âb-ı gam u lücce-i âlâma düşürdüm     (G. 239/5) 

1.2.2. Şâir/Şiir, Marifet, İnci 

Divân edebiyatında inci, genellikle sevgilinin dişleri, aşığın gözyaşı, 
şâirin şiiri için benzetilen olarak kullanılır. Değerli bir maden olan inci, 
inanışa göre; 

“Sadef denilen hayvanın karnında oluşur. Nisan mevsiminde sahile 

çıkan sadef, midye gibi yapısıyla kapakçığını açarmış. O sırada kar-

nına düşen Nisan yağmurunun damlasını yutup denize dönermiş. 

Denizdeki tuzlu su ortamında bu saf yağmur tanesi, hayvana bir ız-

dırap verince sadef, bunun acısından kurtulmak için bir sıvı salgılar-

mış. Bir müddet sonra bu sıvının hükmü geçince sadef, tekrar sıvı 

salgılarmış. Bu sıvılar katılaşarak birbiri üzerine yapışır ve böylece 

inciyi oluştururmuş.”49 

Şâir, şiirlerini anlam bakımından değerli gördüğü için inciye, üslup 
bakımından güzel ve etkili gördüğü için inci dizisine, şâirliğini de irfan 
denizine benzetir. Kendisini (kâinatın sırlarını bilen bir) “ârif” olarak gö-
ren şâir, şiirinin vehbî olduğunu bundan dolayı diğer şâirlerden üstün 
olduğunu düşünür; zira Divân şiirinde ariflik âlimlikten üstün tutul-
                                                           
49 İskender Pala, Ansiklopedik Divân Şiiri Sözlüğü, Akçağ Yayınları, s. 154, Ankara 1995. 
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muştur. Şâirlerin, şiirlerini methetmeleri bir geleneğin sonucudur. Şiiri, 
inci saçan bir derya olarak görmek aynı zamanda bir mübalağadır. 

Le’âl-i nazmını kim görse dir ol bahr-i irfânun 
Ne mümkindür ola mânendi deryâ dür-nisâr olsa     (G. 361/6) 

Şimdi ey Yahyâ benüm bahr-i le’âl-i ma’rifet 
Sözlerüm gûşında mengûş olmayan bilmez beni     (G. 446/5) 

1.2.3. Gözyaşı 

Âşık, ayrılığın verdiği büyük acıdan dolayı sürekli ağlar. Akan gözyaş-
ları, aşığın elemini anlatan emareler olarak adeta bir deniz oluşturur. Bu 
durum aşk eleminin büyüklüğünü gösterir. Aşığın acılarından teşekkül 
eden gözyaşı denizi, sakin ve dingin olduğu için sevgiliye bir seyran-gâh 
olur, onu huzura kavuşturur. 

Çeşmüme gel ey hayâl-i dost seyr it eşkümi 
Bir müferrih gûşedür gel anda deryâ seyrine     (G. 371/2) 

1.2.4. Âşık, Gönül 

Şâir, “yedi derya” ibaresiyle yeryüzündeki bütün suları kasteder. Es-
kiler, o devrin coğrafya bilgisine göre yeryüzünde yedi büyük denizin var 
olduğunu düşünürler. Bu denizler, “heft-deryâ, heft-muhit” terkibiyle 
kullanılırlar. Bunlar: 1. Çin Denizi (Hint Okyanusu), 2. Mâvik Denizi (At-
las Okyanusu), 3. Rum Denizi (Akdeniz), 4. Karadeniz, 5. Taberiyye De-
nizi (Kızıl Deniz), 6. Jürjan Denizi (Hazar Denizi), 7. Fars Denizi (Basra 
Körfezi)’dir.50 

Şâir, aşk şarabına susayan ağız ve gönüller, yedi denizin suyunu içse 
bile susuzluğunu gideremeyeceğini, gönüllerindeki ateşin söndürülmeye-
ceğini belirtir. Bu ifade her ne kadar mübalağalı görünse bile ifadede 
gerçeklik payı vardır. Çünkü deniz suyu tuzlu ve acı olduğu için susuz-
luğu gideremediği gibi arttırır; gönül yangını ise hissî olduğu için su ile 
söndürülemez. 

Dil-i şeydâ egerçi zerre-i nâ-çîzdür ammâ 
Derûnında olan sûzı söyindürmez yedi deryâ     (G. 5/3) 

Ne denlü içerse o humdan eger 
Yedi bahr ile kanmayan teşneler     (S. 1/26) 

1.2.5. Tufan, Helak 

Dalga, deniz ve göl gibi geniş sularda rüzgârın esmesi ile yükselip al-
çalan su kütlesidir. Divân şiirinde genellikle aşığın sevgiliye; salikin ce-
malu’llaha ulaşmasını engelleyen unsura teşbih edilir. 
                                                           
50 İsa Sarı, Gazi Üniversitesi Eski Türk Edebiyatı-II Ders Notları, s. 13, Ankara 2007. 
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Şâir, deniz dalgalarını tahrip etme, boğma ve batırma özellikleriyle 
kullanmıştır. Genellikle olumsuz özellikleriyle şiire konu olan dalga, 
farklı imgeler çağrıştırmaktadır. “Kûh-sâr, tûfân-ı belâ” terkipleriyle Nuh 
Tufanı’na; “Kûh-ken, Kûh-sâr ve mevc-i helâk” sıfatlarıyla Ferhâd u Şirin 
hikâyesine telmih için kullanılmıştır. 

Hak saklaya tûfân-ı belâ olmaya peydâ 
Kûhsâr olur kûh-kenün mevc-i helâk     (Mü. 14) 

1.2.6. Çimenlik 

Çimenlik, yeşil bir deniz olarak tasavvur edilmiştir. Şâir, rüzgâr esti-
ğinde çimenin sallanmasını deniz dalgasına benzetir. Böyle bir deniz de 
kadeh kayığı ile çevreyi temaşa etmek kişiye büyük bir zevk verir. 

Mevc urur yatur çemen cânâ yem-i ahzar-misâl 
Faslıdur seyr-i kenârun zevrak-ı sahbâyile     (G. 327/4) 

1.3. Akarsu (Cûy, Cûybâr, Enhâr) ve İlgili Tasavvurlar 

Divân şâirleri tarafından sıkça kullanılan unsurlardan biri olan akar-
suya, Şeyhülislâm Yahyâ da büyük bir ilgi göstermiştir. “Cûybâr-ı aşk, 
cûy-bâr-ı ferah, cûybâr-ı vâdî-i hicrân, cûybâr-ı vasl, cûy-ı eşk, cûy-ı gül, 
cûy-ı irâdet, cûy-ı revân, cûy-ı sirişk, leb-i cûy, leb-i cûybâr, kenâr-ı cûy, 
fitne-cûy, seyl-i eşk, tabîb-i cûy” terkipleriyle kullandığı akarsuyu; gözya-
şı, aşk, gönül, dudak, fitne, söz, istek, huzur, tespih, vuslat, tabip gibi 
tasavvurlarda kullanır. 

1.3.1. Gözyaşı 

Aşığın gözyaşları, çokluğu ve akıcılığı itibariyle ırmağa teşbih edilmiş-
tir. Aşk ve acıların emaresi olan gözyaşı ırmağı, sel olup akmaktadır. Sel 
suyu, taşkınlığı ve yüksek debisiyle önüne çıkan her şeyi sürükleyip gö-
türür. Sel suyunun tabiatta oluşturduğu tahribatla aşkın gönülde oluş-
turduğu yara bere arasında ilgi kurulmuştur. Gözyaşının ırmak gibi ak-
ması aynı zamanda bir mübalağadır. 

Cûy-ı eşküm başdan aşdı ‘aşkum efzûn olalı 
Deştde seyl-âb ile tugyân iden sular gibi     (G. 406/2) 

Belâ vâdîlerinde seyl-i eşküm çaglasun aksun 
Başın ol taşdan taşa dögen enhâr dinlensün     (G. 276/6) 

1.3.2. Tabib 

Akarsuyun bahar mevsiminde tabiattaki canlanmaya sağladığı katkı 
ile hastalara şifa aracı olan tabib arasında benzerlik ilgisi kurulmuştur. 
Şifa ve hayat kaynağı olarak bilinen su, gül bahçesinin taze fidanlarına 
nilüfer şarabı içirerek onların canlılığını sağlar. 
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Nihâl-i tâze-i gülşen çiçek çıkardı meger 
Tabîb-i cûy içürdi şarâb-ı nîlüfer     (Mü. 39) 

1.3.3. Dudak 

Şâir, dudağı vuslat aracı olması hasebiyle kullanır. Gönlüne seslenen 
şâir, (su gibi) hayat kaynağı olan dudaklardan vazgeçmemesi gerektiğini 
belirtir. Sevgiliyi bir fidan/gül olarak tasavvur eder. Fidan boyunun oluş-
turduğu gölgeden bile faydalanabilmek âşık için büyük bir lütuftur. Âşık, 
sevgiliye kavuşmanın imkansız olduğunu bildiği için etrafından ayrılmaya-
rak kurbiyyeti sağlamak ve bu şekilde vuslat umudunu korumak ister. 

Sâye-endâz ol leb-i cûya gel ey nahl-i revân 
Pâyuna yüz sürmege âb-ı musaffâ teşne-leb     (G. 20/2) 

Bûs u kenârdan nola geçdünse ey gönül 
Geçme kenâr-ı bâg u leb-i cûybârdan     (G. 254/2) 

1.3.4. Gönül 

Şâir, sevgiliyi servi; parçalanmış gönlünü ise karasız bir akarsu gibi 
düşünür. Su, servi ağacının toprağına yüz sürebildiği için bu teşbih ya-
pılır. Sevgilinin hercai olması, başka gönüllere meyilli olması aşığı üzer. 
Âşık sevgiliden daima vefâ bekler; ancak bu vefayı görmeyince ona ka-
vuşmak veya yakın olmak için su gibi karasız/hercai olmayı düşünür. 

Kenâr-ı cûyda bir servi kenâr itmek ümîdiyle 
Akarsular gibi şûrîde diller bî-karâr olsa     (G. 361/3) 

1.3.5. Tespih 

Şâir, çınar ağacının ayak toprağına akan nehirleri şeyhin elindeki tes-
pihe benzetir. Bu benzerlik biçimseldir. Çınar, sevgili/şeyh; akarsu ise 
tespih/mürid için benzetilendir. 

Destine subha alup mânend-i şeyh ‘âbid 
Enhârı ayagına yine çenâr akıtdı     (G. 389/4) 

1.4. Bulut (Ebr, Sehâb, Gamâm) ve İlgili Tasavvurlar 

Bulut, Divân şiirinde sevgilinin veya methedilen kişinin lutfu, şefkati, 
kahrı ve tabiatı canlandırma özellikleriyle kullanılır. Şeyhülislâm Yahyâ’-
nın itibar ettiği, tabii unsurlardandır. “Dâye-i ebrveş, ebr-i bahâr, ebr-i 
cû, ebr-i dil, ebr-i nev-bahâr, ebr-i nîsânî, feyz-i ebr-i lutf-ı Yezdânî, sehâb-ı 
lutf”, terkiplerinde; Allah’ın lütfu, gözyaşı, sevgilinin saçı, dadı, gönül ve 
âşıkla gibi tasavvurlarda kullanılmıştır. 

1.4.1. Lutf 

Şâir, bahar mevsiminin tasvirini yaparken “bulut”u, Allah’ın varlık âle-
mine ikram mahiyetinde verdiği nimetlere benzetir. Bulut, yağmurun oluş-
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masını sağladığı için insan ve tabiata bir lütuf kaynağıdır. Baharın gelişiyle 
yağan yağmurlar, çimenlerde tazelik, havalarda hoşluk oluşturur. Bütün 
bunlar Allah’ın insan ve doğal çevreye verdiği lutf ve ihsanla alakalıdır. 

İrişdi yine Yahyâ feyz-i ebr-i lutf-ı Yezdânî 
Tarâvet var çemenlerde letâfet var hevâlarda     (G. 349/5) 

1.4.2. Âşık 

Âşık, gam ve kederle dolu olduğu için gözlerinden gözyaşı eksik olmaz. 
Bulut ve ağlama arasında kurduğu hayalle gözlerini buluta; gözyaşlarını 
da yağmura benzetir. Bu şekilde dert ve eleminin büyüklüğünü anlatır. 

Lutf eyle gel gam-hâneyi reşk-i gülistân idelüm 
Ben ebrveş aglayayum sen gül gibi ey gonce gül     (G. 220/4) 

Gelür mi ‘aynına nergislerün çemende nazar kıl 
Bu denlü eşk-i firâvân ki var sehâb gözinde     (G. 347/5) 

1.4.3. Dâye (Dadı) 

Bahar bulutunun (koruyucu olması hasebiyle) gonca üzerindeki etkisi 
ile dadının çocuk üzerindeki etkisi arasında benzerlik ilgisi kurulur. Şâ-
ir, goncanın müstehzi olmasının nedenini bahar bulutunun kendisine 
öğrettiklerine bağlar. 

Gonce tıflı bülbülün feryâdına gülse nola 
Dâye-i ebr-i bahârî anı tannâz ögredür     (G. 94/2) 

1.4.4. Bulutla İlgili Deyimler 

Şâir, mecazî olarak “Küçük şeylerden alınmak” anlamına gelen “Bulut-
tan nem kapmak” deyimini tazelik ve ıslaklık ile ilgili durumları anlatır-
ken kullanır. 

Ey gönül aglama gül sünbül-i hoş-bûyından 
Ebrden nem kapar ol zülf-i semensâ ter olur     (G. 76/2) 

Bulutdan nem kapar gâyetde terdür 
Giyâh-ı huşk-ı sahrâ-yı mahabbet     (Kt. 19/2) 

1.5. Yağmur (Baran) ve İlgili Tasavvurlar 

Divân şiirinde daha çok “bârân” sözcüğüyle ifade edilen yağmur, ge-
nellikle bahar ve bulut sözcükleriyle birlikte kullanılır. Maddi ve manevi 
unsurlarla ilgili farklı tasavvurlara konu olur. Daha çok bereket, rahmet, 
aşığın gözyaşları, sevgilinin gamze oklarının benzetileni olarak kullanılır. 
Şeyhülislâm Yahyâ Divânı’nda ise yağmur; rahmet ve bereketin kaynağı 
olması, gözyaşlarının benzetileni ve şükür duası inanışıyla ilgili tasav-
vurlarda kullanılmıştır. 

206



MAHMUT GİDER / ŞEYHÜLİSLÂM YAHYÂ DİVÂNI’NDA SU 17 

1.5.1. Şükür Duası İnancı 

Müslüman toplumların bir inanışı olan yağmur duası, yağmurun yağ-
dırılması için yapılan niyaz ve hareketlerdir. “Der-Şükr-i Bârân” isimli 
kıt’ada şâir, yağmur yağdığı için yapılan “şükür dua”sından bahseder. 
Yağmur; bolluk, bereket ve cömertlik kaynağı olduğu için hem tabiat 
hem de insan için vazgeçilmez bir nimettir. Uzun süre yağmaması insan-
oğlu için büyük bir felakettir. Böyle bir felaket için Müslümanlar duaya 
çıktıkları gibi yağdıktan sonra da şükür duasına da çıkarlar. 

Cenâb-ı Hazret-i Bârî’den isteyüp bârân 
Hezar minnet ü yüz şükr ana ki itdi nüzûl     (Kt. 27/1) 

Ne denlü mücrim isek nâ-ümîd olmayalum 
Bu şehr içinde dahı var imiş du’âsı kabûl     (Kt. 27/1) 

1.5.2. Ok, Bela 

Genel olarak olumlu özellikleriyle kullanılan yağmur, sevgiliye ulaşma 
noktasında verilen mücadelede engelleyici bir unsur olarak da görülür. 

Kuyun dileyen tîr-i belâdan hazer itmez 
Ikdâm olınur menzile bârâna bakılmaz     (G. 141/3) 

1.5.3. Gözyaşı 

Sevgilinin saçları (siyahlığı itibariyle) buluta; gözyaşları vuslat aracı 
olması hasebiyle yağmur damlalarına benzetilir. 

Havf eylerin ki ter düşire hâk-i râhını 
Zülfün sehâbı şevkine bârân olan yaşum     (G. 251/4) 

1.6. Jale ( Şebnem), Damla (Katre) ve İlgili Tasavvurlar 

“Katre” genel anlamda damla sözcüğünü; “şebnem” ise bahar mevsi-
minde bitkilerin üzerinde oluşan su damlacığını karşılar. Bu unsurlar, Di-
vân şiirinde genellikle gözyaşı ve güzellik unsurlarından inciye benzetilir. 

Şeyhülislâm Yahyâ, katre ve şebnemi bazı beyitlerde birlikte kullan-
mıştır. “Hâlet-i şeb-nem, katre-i eşk, katre-i kemîne, katre-i nâ-çîz” gibi 
terkiplerde; gözyaşı, gönül, inci, kadeh, ateş kıvılcımı, girdab gibi tasav-
vurlarda kullanmıştır. 

1.6.1. İnci 

Şâir, gözyaşlarını değerli bir maden olan inciye benzetir. Gözyaşlarını 
kan damlalarıyla birlikte kullanarak yaşadığı büyük acıyı anlatır. Kan 
arasında gözyaşlarının belli olması onların kıymetiyle alakalıdır. Mercan-
dan yapılmış tespih taneleri ile inci, kıymet noktasında mukayese edildi-
ğinde aralarında ne kadar fark varsa aşığın gözyaşları ile akan kan ara-
sında o kadar fark vardır. 
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Her katre-i eşküm ki akar kan arasında 
Lü’lü’ gibidür subha-i mercân arasında     (G. 308/1) 

1.6.2. Gözyaşı 

Şebnem birçok beyitte gonca ve gülün üzerinde oluşuna göre teşbih 
ve mecazlara konu olur. Şebnem ile gözyaşı, asıllarının su olması ve şe-
kil bakımından birbirlerine benzemelerinden dolayı ilişkilendirilirler. 
Gonca, sevgili için benzetilen olarak düşünülmüştür. Sevgiliye kavuşa-
mayacağını bilen âşık goncaya düşen şebnemi gözyaşı olarak tasavvur 
ederek vuslat ümidini sağlamış olur. Şâir, goncanın üzerinde oluşan un-
surun şebnem olduğunu bilmesine rağmen, bilmemezlikten gelerek teca-
hül-i arif sanatı yapmış olur. 

Katre-i eşküm midür şeb-nem düşince gonceye 
Çâk ider cismin dil-i âşık gibi pür-sûz olur     (G. 133/2) 

Katre katre göz yaşın dök dîde-i pür-nem gibi 
Gönlüne gir ey gönül ol goncenün şeb-nem gibi     (G. 420/1) 

1.6.3. Girdab 

Aşk acısının büyüklüğünü anlatan şâir, kıvrımlı saçların sevgiliye/ce-
male kavuşmayı engellediği için gözlerinin yaşla dolduğunu, akan göz-
yaşlarının her bir damlasının denizdeki girdaba dönüştüğünü belirtir. 
“Katre”nin “gird-âb” olarak düşünülmesi yaşadığı acının büyüklüğüyle 
alakalıdır. Beyitte mübalağa sanatı yapılmıştır: 

Zülf-i pür-çînün gamından dîde kim pür âb olur 
Her ne bahre kim düşerse katresi gird-âb olur     (G. 59/1) 

1.6.4. Değersizlik 

Şâir, gönlünü tevazudan dolayı değersiz bir damlaya benzetir. Tevazu-
nun insanı yücelttiğini, amacına ulaştırdığı için değerli kıldığını belirtir; zi-
ra kibir ile dünya ve ukba’ vuslatının imkansızlığı herkesin malumudur. 
Şâir, su ile ilgili unsurları kullanarak tenasüp sanatına başvurmuştur. 

Bahr isen de katre-i nâ-çîz göster kendini 
Gönline gir ey gönül ol goncenün şeb-nem gibi     (G. 407/2) 

Katre-i nâ-çîzden kemter tutanlar kendüyi 
Katreyi deryâ idüp deryâyı ‘ummân eyledi     (G. 396/3)  

1.7. Buz ve İlgili Tasavvurlar 

Suyun donmuş hâli olan buz, mevsimlerin değişmesiyle tabiatta ya-
şanan değişimi anlatmak için kullanılmıştır. Savaş tasavvuru içinde işle-
nen buz, kış mevsiminin askerlerine benzetilmiştir. Soğukluğun devlet 
gibi görülen hükümranlığı, ilkbaharın gelişiyle çözülen buz parçaları gibi 
darmadağın olur. 
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Devlet-i sermâ ki buz üstündedür bulur şikest 
Hüsrev-i nev-rûz ider cünd-i şitâyı târ-mâr     (G. 105/4) 

1.8. Buhar ve İlgili Tasavvurlar 

Buhar, sıcaklığın etkisiyle sıvı veya katıların geçtikleri gaz hâlidir. Divân 
şiirinde, aşkın etkisiyle aşığın geçirdiği değişimlere konu olur. Şâir, tasavvuf-
ta ilahî aşk olarak bilinen şarabın içilmesiyle, Allah’ın aşıklarına olan feyiz ve 
bereketin ortaya çıktığını söyler. Bu feyzin en küçük yansıması olan buharın; 
bolluk veya bereket bakımından bahar yağmuru kadar çok olduğunu belirtir. 

O humdan olup feyz-i Hak âşikâr 
Buhârı olur anun ebr-i bahâr     (S. 10/30) 

Sonuç 

17. yüzyılın âlim-şâirlerinden biri olarak bilinen Şeyhülislam Yahyâ, 
Divân Edebiyatı’nın en önemli şâirlerinden biridir. Şiirleri, mânâ bakı-
mından Divân Edebiyatı geleneği içinde farklılık arz etmese de üslûbun-
daki doğallık, sadelik ve akıcılık şairin özgünlüğünü ortaya koyar. Özel-
likle gazel türünde gösterdiği başarı ile Baki ve Nedim arasında köprü iş-
levi görür. Bu durum, Gibb’in: “Yahyâ’nın şiirini klasik devre ile geçiş 
devresi arasındaki bir bağ olarak görebiliriz.”51 düşüncesini doğrular. 

Bu çalışmada; Şeyhülislam Yahyâ Divânı’nda anâsır-ı erba’adan “su” un-
surunu incelemeye çalıştık. Şeyhülislâm Yahyâ, söz sanatlarını, mana derin-
liklerini amaçlamadan su ve ilgili unsurlarını; aşk, âşık, gönül, dudak, âb-ı 
hayat, rahmet, bereket, inci, şiir, şâir, mürit, tespih, gam, ateş, tufan, bela, 
ok, asker, ma’rifet, tabip, dadı, çimenlik vb. tasavvurlarda kullanmıştır. 

Su ve ilgili unsurları, tabiatla ilgili durumları anlatmak için kullandı-
ğında şiirindeki doğallık ve gerçekçilik, şâirin iyi bir tasvir gücüne sahip 
olduğunu gösterir. Âşık ve sevgiliyle ilgili durumları anlatmak için kullan-
dığında ise, gerçekçilikten uzaklaşır, yaptığı teşbih, mecaz ve soyutlama-
larla şiir türündeki derinlik ve özgünlüğünü ortaya koyar. Şeyhülislâm 
Yahyâ Divânı’nda su unsurunun yoğun bir biçimde işlenmesi, her ne ka-
dar Divân şiiri geleneğinin bir sonucu olarak düşünülse bile bu unsurun, 
şâirin sosyal ve düşünsel hayatının önemli bir parçası olduğunu gösterir. 
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URARTU MADENCİLİĞİNİN KÖKENLERİ 

Arş. Gör. Sırrı TİRYAKİ* 

Öz 

M.Ö. 9.-6. asırlar arasında başta Doğu Anadolu Bölgesi olmak üzere, 

Transkafkasya ve Kuzeybatı İran gibi çok geniş gibi bir coğrafi bölgede 

egemenliğini sürdüren Urartu krallığı aynı zamanda Anadolu ve Eski Ön 

Asya Dünyası’nın en önemli politik gücüydü. Doğu Anadolu Bölgesi’nde 

bulunan maden yataklarının işletilmesi Urartu krallığı döneminde de de-

vam etmektedir. Urartu madenciliğinin bu kadar ilerlemesinde krallığın 

kurulduğu coğrafyanın madencilik açısından son derece zengin olması ve 

bölgedeki madencilik faaliyetlerinin kökeninin kalkolitik döneme kadar 

gitmesinin çok önemli etkisi olmuştur. 

Anahtar kelimeler: Doğu Anadolu, Kalkolitik Dönem, Urartu Krallığı, 

Madencilik. 

Abstract 

The Roots of the Urarturian Mining 

The Urartian Kingdom prevailing in a very large area, such as Trans-

caucasia and Northwest Persia including Estearn Anatolia region, during 

9th and 6th B.C. was also the most significant political power of Anatolia 

and old Asia Minor world. The Urartians first mined the mineral deposits, 

which are highly available in Eastern Anatolia Region, in large amounts. 

The main reasons of region’s being rich in mine deposits and because of 

the mining facilities, which date back to the chalcolithic age. 

Key words: Eastern Anatolia, Chalcolithic Age, Urartian Kingdom, 

Mining. 

M.Ö. 9.-6. yüzyıllar arasında çekirdeğini Van Gölü çevresinin oluştur-
duğu Urartu Krallığı, Nairi ve Uruadri adlı feodal beylikler birliğinden 
                                                           
* Bingöl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, sirri_tiryaki@hotmail.com 
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merkezi otoriteye geçişiyle birlikte kuruluşunu tamamlamıştır. Krallığın 
sınırları; kuzeyde Transkafkasya, doğuda kuzeybatı İran içlerine, batıda 
Fırat Irmağı’na, güneyde de Güneydoğu Toroslara kadar yayılmıştır. 

Bugünkü Türkiye yüzölçümünün yarısı kadar büyüklükte bir coğrafi 
bölgede egemenliğini sürdüren Urartu devletinin kurulduğu coğrafyanın 
zengin maden yataklarına sahip olması ve kendisinden önce bu maden-
lerin işletilmesi konusunda bir hazırlık sürecinin yaşanmış olması, kral-
lığı Anadolu ve Önasya dünyasının önemli bir madenci toplumu haline 
getirmiştir. 

Doğu Anadolu bölgesinde zengin olarak bulunan bakır, demir, kur-
şun, gümüş ve altın yatakları Urartu Krallığı döneminde önemli oranda 
işletilmiştir. Urartu’nun kuruluşuyla birlikte bölgedeki madencilik faali-
yetlerinde önemli artışlar olmuştur.1 

Kökeni Kalkolitik döneme kadar götürebileceğimiz bölgedeki madenci-
lik faaliyetlerinin, Urartu’nun kuruluşuyla birlikte devam ettiğini düşün-
mekteyiz. Urartu döneminde yapılan binlerce tunç alet ve demir silahın, 
bölgedeki metal endüstrisinin çok önceden var olmasının bir kanıtı oldu-
ğunu ve Urartu madenciliğinin de bu geleneğin bir devamı şeklinde geliş-
tiğini düşünmekteyiz.2 

Urartu’nun kuruluşuyla birlikte onun hâkimiyetindeki Doğu Anado-
lu, Transkafkasya ve kuzeybatı İran bölgelerinde büyük ekonomik geliş-
meler yaşanmış ve bu ekonomik gelişmelerin Urartu’nun madencilik ala-
nındaki başarısına ve bu bölgeler arasındaki maden ticaretine bağlı ol-
muştur.3 

Zaten günümüzde genel kanı Krallığın M.Ö. 9. yüzyıldan itibaren Ya-
kındoğu siyasetinde söz sahibi olabilmesi, metalürjideki ve demir ma-
denciliğindeki başarısına bağlamaktadır.4 Haliyle Urartu’nun askeri se-
ferlerini gerçekleştirmesinde ve ülkenin savunmasında önemli rol üstle-
nen kalelerin, ekonominin temelini oluşturan tarımın gerekleri olan ba-
raj, sulama kanalı, bağ ve bahçelerin inşasındaki başarının demir alet ve 
silahlara bağlı olduğunu düşünmek mümkündür.5 

Nitekim Çavuştepe, Kayalıdere, Armavir-Blur, Bastam, Toprakkale, 
Karmir-Blur ve son yıllarda kazılan Ayanis gibi Urartu kalelerinden sayı-
sız demir buluntu ele geçirilmiş olması bunu teyid etmiştir.6 Özellikle 
M.Ö. 7. yüzyıldan itibaren demirden yapılan eşya ve silahların sayısı ola-
                                                           
1 Oktay Belli, One Deposits and Mining in the Eastern Anatolia in the Urartıon period: Silver, 
Copper and Iran, Urartu A Metal Working Center in the First Millennium B.C.E., s. 27-28, 1983. 
2 Oktay Belli, a.g.e., s. 27. 
3 Ralf-B. Wortke, Urartu A Metal Working Center in the Fisrt Millennium B.C.E., s. 323, Pro-
duction of Iran Artıfacts, 1972. 
4 Altan Çilingiroğlu, Urartu Krallığı Tarihi ve Sanatı, Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı, s. 107, İz-
mir 1997. 
5 Altan Çilingiroğlu, a.g.e., s. 107. 
6 Altan Çilingiroğlu, a.g.e., s. 108. 
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bildiğince artmış, çoğu kez demir ve tunç bir arada kullanılarak kazan, 
kazan kapakları, kılıç, sadak, ok ve mızrak uçları, kalkan veya miğferler, 
kapı kolları ve tutamakları, kapı sürgüleri, kartal başlı veya kabartmalı 
çiviler gibi malzemeler üretilmiştir.7 

Örneğin Ayanis kalesinde yapılan kazılarda payeli salonun sadece bir 
köşesinde bir kazı sezonu içinde 150’den fazla demir mızrak ucunun bu-
lunması, demirin Urartu’daki kullanım yoğunluğu ile ilgili fikir vermek-
tedir.8 

Urartu’nun kurulduğu ana coğrafya olan Van Gölü Havzası ve civa-
rındaki bölgelerde zengin demir yataklarının varlığı son yıllarda yörede 
yapılan araştırmalar ile ortaya çıkarılmıştır. Özellikle Urartu’nun ana ya-
yılımının batısında bulunan Bingöl, Tunceli, Elazığ ve Malatya gibi kent-
lerin yanı sıra Divriği, Erzincan ve Erzurum gibi bölgelerde saptanan es-
ki demir ocakları Urartu dönemindeki yoğun metal kullanımının kanıtla-
rı olmalıdır.9 

Urartu’da madenden üretilen eşyalar10 içinde en çok ele geçenler ba-
kır veya tunçtan üretilen eserler olduğu görülmüştür.11 Ancak tunç veya 
bakır eşyalar doğal tahribata karşı demire oranla daha dayanıklı olduk-
larından, kazılarda daha bol bulunmuşlar ve kazıcıların dikkatini daha 
fazla çekmişlerdir. Bakır veya tunç işlenmesi, şekillendirilmesi ve üzerine 
yazı yazılması daha kolay olduğundan çeşitli sanat eserlerinde, süsleme 
elemanlarında veya birçok adak eşyasında Urartulu ustalar tarafından 
tercih edilmiştir.12 Yukarıda bahsettiğimiz gibi demir, bakır ve tunç’un 
Urartu Sanatı’nın farklı dallarında yaygın olarak kullanıldığı, çeşitli kazı-
lardan çıkan birçok eşya ile kanıtlanmıştır.13 

Urartu madenciliğinin bu kadar ilerlemesinde krallığın kurulduğu ve 
yayıldığı bölgelerde zengin olarak bulunan gümüş, kurşun, bakır ve de-
mir madenlerinin kalkolitik dönemden itibaren işlenmeye başlanmış ol-
masının muhakkak ki çok önemli katkıları olmuştur. 

Genellikle süs eşyaları veya süsleme elemanlarının yapımında kulla-
nılan altın ve birçok eşyanın üretildiği gümüşe ait bilgilerde Urartu yazılı 
kaynaklarında verilmiştir.14 
                                                           
7 Altan Çilingiroğlu, a.g.e., s. 108. 
8 Altan Çilingiroğlu, a.g.e., s. 108. 
9 Altan Çilingiroğlu, a.g.e., s. 108. 
10 Altan Çilingiroğlu, Urartu ve Kuzey Suriye Siyasal ve Kültürel İlişkiler, Ege Üniversitesi 
Basımevi, S. 37, İzmir 1984. 
11 B.B. Piotrovskii, Urartu: The Kingdom of Van and its Art, s. 63, Londra 1967. 
12 Mirjo Salvini, Urartu Tarihi ve Kültürü, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, s. 184-185, İstanbul 
2006; Bkz. geniş bilgi için (Ali Cengiz Üstüner, “Tunç Çağında Anadolu’da Bir Aydınlık III”, 
Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Sayı: 202, S. 3-8, Ekim 2003. 
13 M.N. Van Loon, Urartion, Art: Distinctive Traits in the Light of New Excavations, s. 148, İs-
tanbul 1996. 
14 Oktay Belli, Urartu Takıları, Türkiye Turing ve Otomobilciler Kurumu, s. 118-120, İstan-
bul 2010. 
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Urartu Krallığı’nın kurulduğu coğrafyadaki madencilik izleri kalkolitik 
döneme kadar inmektedir. Gerek Urartu öncesi, bölgedeki madencilik 
faaliyetleri hakkında fikir edinmemiz ve gerekse de Urartu madenciliği-
nin köken problemini daha iyi anlayabilmemiz için krallığın kurulduğu 
ve yayıldığı coğrafyalardaki metalcilik faaliyetlerini ayrıntılarıyla ele al-
mamız gerekmektedir. 

Urartu madenciliğinin kökenini incelerken elbette ki Urartu’nun yayı-
lım alanları arasında yer alan bölgelerin madenciliğini ele almamız ge-
rekmektedir. Bu amaçla da Urartu’nun yayılım alanları arasında yer 
alan Anadolu, Güney Kafkaslar ve Kuzeybatı İran bölgelerini başlıklar 
halinde ele alınmaktadır. Bunlar: 

I. ANADOLU 

1. Malatya - Elazığ Bölgesi: 

1.1. Tepecik Höyük/Marakaz Tepe: Elazığ il sınırları içinde yer alan 
Tepecik/Marakaz Tepe yerleşim yeri madencilik faaliyetleri açısından 
önemli veriler sağlayan yerleşim yerlerinden biridir. Tepecik Höyük’te ele 
geçen buluntular ilk kalkolitik dönemden itibaren bakır eritilmesinin bi-
lindiği ve bu çağın sonuna doğru kurşun üretimine de başlandığını gös-
termektedir.15 

Höyüğün batı kısmındaki Uruk dönemi kompleksinin içinde ele geçen 
çok sayıda bakır cürufundan; buradaki bazı ocakların bu işlem için kulla-
nılmış olduğu yorumu getirilmektedir. Son Kalkolitik Çağ’a geldiğimizde ise 
artık metalürji uzmanlaşmış bir zanaat kolu olarak ortaya çıkmaktadır.16 

1.2. Norşuntepe: Norşuntepe’nin çevredeki diğer yerleşme yerlerin-
den ayrılan en önemli yönü; yöredeki ilk gelişkin madenciliğin izlerini 
belgeleyen önemli bir buluntuyu bünyesinde taşımasıdır. Son Kalkolitik 
Çağ’ın 10. tabakasındaki bir mekânda bakır filizi ve cürufu; onun üstün-
deki 9. tabakada cüruf atıklı çukurlar; bakır filizi ve döküm nesneleri bu 
tabakalarda yoğun madencilik yapıldığını ortaya koymaktadır. Bütün bu 
örnekler bize kalkolitik dönem maden işçiliği konusunda önemli bilgiler 
vermektedir.17 

Norşuntepe yerleşim yerinde İlk Tunç Çağı’na geldiğimizde ise bölge-
deki madencilik faaliyetleri daha da yoğunluk kazanmıştır. 26. yapı ka-
tında görülmeye başlayan potalar; 21. yapı katından itibaren çoğalmış-
tır. 25. yapı katında arsenli bakır işçiliğinin yapıldığına dair kanıtlar ele 
geçmiştir. 21. yapı katında bir izabe fırını bulunmuştur. 
                                                           
15 Ufuk Esin, “Tepecik Kazısı, 1970”, Keban Projesi 1970 Çalışmaları, ODTÜ Keban Projesi 
Yayınları, Seri: 1, No: 3, s. 137-149, Ankara 1972. 
16 Ufuk Esin, “Tepecik Kazısı, 1974”, Keban Projesi 1974-1975 Çalışmaları, ODTÜ Keban 
Projesi Yayınları, Seri: 1, No: 7, s. 71-93, Ankara 1980. 
17 H. Hauptman, “Norşuntepe Kazıları 1972”, Keban Projesi 1972 Çalışmaları, ODTÜ Keban 
Projesi Yayınları, s. 41-59, Ankara 1976. 
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Norşuntepe’nin ilk Tunç Çağı iskâncılarının yerleşmede döküm yaptık-
ları bazı kalıpların bulunuşu ile kesinleşmiştir.18 Buna örnek olarak 20. 
yapı katında tek odalı bir evin içinde iki parçalı kokil kalıp gösterilebilmiş-
tir. Ahşap direkli evler evresi olarak tanımlanan 21-14. yapı katlarında 
tunç buluntuların sayısı yukarı doğru artmıştır. Yine yüzükler, fiyonk baş-
lı iğneler ve çift sarmal başlı iğne gibi tunç buluntular görülmüştür.19 

1.3. Korucutepe: Malatya-Elazığ Bölgesi’nin Altınova merkezli yerle-
şim grubunun üçüncü önemli “anahtar yerleşimi” olan Korucutepe böl-
gedeki diğer yerleşim yerleri gibi Keban Barajı kurtarma kazıları kapsa-
mında kazısı yapılmış önemli bir yerleşim yeridir. 

Korucutepe Geç Kalkolitik dönemin ilgi çekici buluntusu, zengin me-
zar hediyeleri içeren üç adet mezardır. Mezarlardan ikisi yetişkine ait ve 
tuğla yapılıdır. Diğerleri ise bir çocuğa ait ve küp mezardan oluşmakta-
dır. Yetişkin gömülerinde; bir kadına ait olanda kemer, gümüş diadem, 
ay biçimli gerdanlık, gümüş bilezik, baskı mühür, saç tokası ve halkalar 
dışında çeşitli süs eşyaları, erkek gömüsünde ise gümüş bileklik ve bakır 
hançer görülmektedir.20 

Korucutepe merkezli bir diğer Son Kalkolitik dönem yapılarının biri-
nin içinde spiral bir bakır iğne ele geçirilmiştir. Höyüğün kuzeybatısın-
daki mezarlık alanın yakınında bulunan bakır külçeleri ise, yakın çevre-
deki bakır işliğine işaret etmiştir. Mezarlara armağan olarak bırakılan 
gümüş bilezikler, halkalar, saç süsleri, boncuklar ve iğne gibi madeni 
buluntular Korucutepe Son Kalkolitik dönemde metalcilik konusunda 
önemli bilgileri sağlamıştır.21 

1.4. Tülintepe: Tülintepe bölgede son Kalkolitik, ilk Tunç dönemleri 
için önemli buluntuların ele geçirildiği ve Keban araştırmaları çerçeve-
sinde kazıların yapıldığı diğer önemli bir yerleşim yeridir. Tülintepe’de 
Son Kalkolitik dönem mekânlarından birinin içinde bulunan fırın ile çev-
resinden elde edilen maden filizleri, cürufları, bir taş pota ve bir iğne, 
Tülintepe Son Kalkolitik madenciliği ile önemli bilgiler sağlamaktadır.22 

Tülintepe de ilk tunç dönemine geldiğimizde madencilik faaliyetlerin-
deki yoğunluk daha da artmıştır. Tipolojik özellikleri ile İlk Tunç Çağı’na 
tarihlenen bir maden depo buluntusu, tren yolu dolgu toprağının çekil-
mesi sırasında ele geçmiştir. Tunçtan yapılmış silahlara ait olan bu toplu 
                                                           
18 H. Hauptman, “Norşuntepe Kazıları 1974”, Keban Projesi 1982 Çalışmaları, ODTÜ Keban 
Projesi Yayınları, s. 13-4, Ankara 1982. 
19 H. Hauptman, a.g.e., s. 42. 
20 Mehmet Işıklı, Doğu Anadolu Erken Transkafkasya Kültürünün Karaz, Pulur ve Güzelova 
Malzemesi Işığında Tekrar Değerlendirilmesi, Basılmamış Doktora Tezi, Ege Üniversitesi Sos-
yal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Anabilim Dalı, s. 258, İzmir 2005. 
21 Van Loon, “The Excavations at Korucutepe, Turkey, 1968-70: Perliminary Report Part I: 
Architecture and General Finds”, Journal at Near Eastern Studies, 32/4 (1973), s. 357. 
22 Ufuk Esin-Güven Arsebük, “Tülintepe Kazısı 1974”, Keban Projesi 1974-1975 Çalışmala-
rı, ODTÜ Keban Projesi Yayınları, s. 121, Ankara 1982. 
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buluntu, bir adet kısa kılıç ile beş adet mızrak ucundan oluşmuştur.23 
Höyüğün güney kesimindeki su kuyusunda da bakır cüruf parçaları da 
ele geçmiştir.24 

1.5. Arslantepe: Arslantepe, sadece Erken Trankafkasya Kültürü 
açısından değil, Doğu Anadolu Arkeolojisi açısından da bölgenin önemli 
bir yerleşim yeri olmuştur. Höyük Malatya İli’nin hemen kuzeydoğusun-
da yer almıştır. Son dönemlerde yapılan arkeolojik kazılarda Arslantepe’-
nin son kalkolitik çağda önemli buluntular veren bir yerleşim yeri oldu-
ğu saptanmıştır. 

Arslantepe’de mezar armağanı olarak bırakılmış son kalkolitik döne-
me ait gümüş telden küçük bir halka metalürjinin bu yerleşim yerinde 
uzmanlaşmış bir zanaat kolu olduğunu göstermesi bakımından son de-
rece önemli olduğu görülmüştür.25 

Arslantepe VIA’nın mimarisinde anıtsal ölçekte tapınakların ve kamu-
sal yapıların iç içe olduğu bir saray ortaya çıkarılmıştır. Bu saray aynı 
zamanda son derece zengin maden buluntuları ile dikkat çekmektedir. 
Ele geçirilen 22 parçalık silah buluntu grubu arasında bulunan arsenikli 
bronzdan silah ve takılar gerek üretim teknikleri gerekse bezemeleri açı-
sından yerleşimin bu dönemde ulaştığı sosyo-ekonomik ve kültürel sevi-
yeyi göstermektedir.26 Kılıçların üzerindeki gümüş kakmalardan oluşan 
bezeme hem üretim tekniğindeki karmaşık teknolojiyi hem de diğer me-
tallerin kullanımda olduğunu gösterir. Metal objeler dışında ele geçen 
mineral, cüruf, pota ve kalıp parçaları yerleşimdeki metalürjik faaliyetle-
re dair doğrudan kanıtlardır.27 

İlk Tunç Çağı’nda ise VIA yapı katına ait olduğu iddia edilen III no’lu 
yapıda, yıkıntılar arasında, asılıyken bir duvardan düşmüş gibi, ikili 
grup halinde toplu bulunan dokuz kılıç ve on iki adet mızrak ucunun ol-
duğu depo buluntusu ortaya çıkarılmıştır. Yine VIA yapı evresine ait 35-
40 yaşlarındaki erkek gömütün mezarından 75 adet metal obje ve çok 
sayıda metal obje ele geçirilmiştir.28 Arsenli tunçtan üretilmiş olan tüm 
bu eserler gerçekten teknik ve biçim özellikleri ile çağını aşan bir görü-
nüm arz etmiştir.29 
                                                           
23 Ufuk Esin-Güven Arsebük, “Tülintepe Kazısı 1971”, Keban Projesi 1974 Çalışmaları, OD-
TÜ Keban Projesi Yayınları, s. 137-143, Ankara 1974. 
24 Ufuk Esin, “Tülintepe Kazıları”, Türkiye Arkeolojisi ve İstanbul Üniversitesi (1932-1999), 
İstanbul Üniversitesi Yayınları, s. 89, İstanbul 2000. 
25 Mehmet Işıklı, a.g.e., s. 300. 
26 Marcella Frangipane, “The Transition Between Two Opposing Forms of Power at Arslante-
pe (Malatya) at the Beginning of the 3rd Millenium”, Tüba-Ar 4, s. 14, 2001. 
27 Marcella Frangipane, “Excavations at Arslantepe-Malatya the 1989 Campaign”, XII. Kazı 
Sonuçları Toplantısı I, s. 209, Ankara 1991. 
28 Marcella Frangipane, “Arslantepe 1996: The Find of an E.B.I Royal Tomb”, XIX. Kazı So-
nuçları Toplantısı I, s. 291, Ankara 1998. 
29 Marcella Frangipane, a.g.e., s. 211. 
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İlk Tunç çağı III b evresinde ise en üstte kazılan alanın batısında bir 
maden döküm işliği ortaya çıkarılmıştır. Bu işlikte pota olarak kullanılan 
küçük kaplar ve kalıpların varlığı döküm işleminin hemen orada yapıldı-
ğının bir işareti olmuştur. 

Çoklu kalıplarda ise yassı balta ve kalem döküm oyukları bulunmak-
tadır.30 Arslantepe yerleşiminde kral mezarında ortaya çıkarılan bulun-
tular şüphesiz en dikkat çeken metal grubunu oluşturmaktadır. Bu me-
taller arasında bakır veya arsenikli bakır objeler (mızrak ucu, kılıç, han-
çer, balta, bıçak ve vazo), saf gümüş objeler (iğne, saç spirali ve büyük 
boncuk), altın objeler (boncuk ve saç spirali) bulunmaktadır.31 

1.6. Değirmentepe: Altınova yerleşimi grubu içerisinde “anahtar yer-
leşim” niteliği taşımayan, erken transkafkasya kültürel varlığının gözlen-
diği bir diğer merkez “Değirmentepe”dir.32 1973 yılında Recep Duru tara-
fından kazılan yerleşim, Elazığ’ın 22 km doğusundadır. Kalkolitik çağ-
dan itibaren Değirmentepe yerleşimi bölgelerarası bir bağlantı işlevini 
sürdürmekteydi.33 

Değirmentepe’de tek sezonda yürütülen kazılarda iki ana kültür evre-
sinin varlığı saptanmıştır. İlk yerleşim evresini temsil eden Erken Tunç 
Çağ’ın katları ve Höyük tepesinde sınırlı bir alanda tespit edilmiştir. Er-
ken Demir Çağ katı 130 x 120 m. ölçülerinde ve ova tabanından 11 m 
yüksekliğe sahip olan höyüğün tepesinde açılan A alanında, erken trans-
kafkasya kültürü malzemesini veren Erken Tunç Çağı depozitlerine rast-
lanmıştır.34 

Bölgedeki metalcilik faaliyetlerine baktığımızda ise Değirmentepe’deki 
kalkolitik çağ tabakalarından35 herhangi bir metal buluntu ele geçme-
mektedir. Buna karşın mekân dolguları ve fırınların yakınında insitu ol-
mayan bakır cürufları36 görülmektedir. Cürufların analizinden ikinci er-
gitme artıkları olduğu anlaşılmaktadır. Ufuk Esin bu bulgulara dayana-
rak, alt katlarda yer alan fırınların ergitme işlemlerinde kullanılmış oldu-
ğunu iddia etmektedir.37 
                                                           
30 Marcella Frangipane, “Campaign at Arslantepe – Malatya”, XIV. Kazı Sonuçları Toplantısı 
I, s. 218, Ankara 1993. 
31 Marcella Frangipane, a.g.e., s. 219. 
32 Mehmet Işıklı, Doğu Anadolu Erken Transkafkasya Kültürü (Çok Bileşenli Gelişkin Bir Kül-
türün Analizi), Arkeoloji ve Sanat Yayınları, s. 165, İstanbul 2011; (Bkz. geniş bilgi için Ya-
vuz Gürler, “Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da Eski Türkler”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergi-
si, Sayı: 124, s. 35-40, Nisan 97. 
33 Süleyman Çiğdem, Eski Anadolu İnsanının Geçim Kaynakları ve Yaşama Biçimleri, Ata-
türk Üniversitesi Sosyal Bilimler, Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi, s. 101, Erzurum 
1996. 
34 Mehmet Işıklı, a.g.e., s. 165. 
35 Süleyman Çiğdem, a.g.e., s. 108. 
36 Süleyman Çiğdem, a.g.e., s. 109. 
37 Ufuk Esin-Güven Arsebük-Mehmet Özdoğan, “Değirmentepe Kazıları, 1978”, Aşağı Fırat 
1987 Kazıları, s. 77-87, Ankara 1987. 
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Demir çağlarında ise Değirmentepe’nin bazı büyük fırınları38 içinde ve 
yakınlarında bakır cürufu parçaları bulunmuştur. Yapılan incelemelerde 
bakırın 1200 dereceye yakın bir sıcaklıkta eritildiği anlaşılmıştır.39 

2. Erzurum-Kars Bölgesi: Erzurum Kars bölgesi Urartu’nun düzen-
lediği askeri seferler neticesinde hâkimiyet kurduğu bölgelerden biridir. 
Erzurum merkezli kuzeydoğu Anadolu40 bölgesi olarak adlandırılan bu 
bölge Antik Yakındoğu’nun en büyük kültür bölgelerinden biri olan Gü-
ney Kafkasların komşusudur ve onunla paralel bir kültürel gelişim süre-
ci izlemiştir. 

Antik dönem metalciliği açısından Güney Kafkasların parlak bir tablo 
ortaya koymasına rağmen Kuzeydoğu Anadolu ve Erzurum Bölgesi 
önemli bir gelişme göstermemiştir.41 Bunun öncelikli sebebi bölge gene-
lindeki kazı ve araştırmaların azlığı olmuştur. Bu konudaki arkeolojik ve 
yazılı kanıtların azlığı nedeniyle çok az sayıda metal buluntu ele geçiril-
miştir. 

Karaz, Höyük bölgedeki önemli yerleşim yerlerinden biridir.42 Höyükte 
bakır ve tunç eserler çeşitli yapı evrelerinde ele görülmektedir. Ele geçen 
buluntular arasında yöresel ismi ile nacak olarak nitelendirilen kıvrık 
namlulu sap delikli balta, keski, başlı iğne, gövdesi delikli elbise tuttur-
ma iğnesi, orak ve kama gibi nesneler bulunmaktadır. Bu bulgulardan 
sap delikli baltalardan ikisinin analizi sonucunda bakırdan yapıldıkları 
anlaşılmaktadır.43 Karaz’ın diğer maden buluntuları da yine bakırdan-
dır.44 İçlerinde çok az miktarda arsenin var oluşu arsenli bakır filizinin 
kullanılmış olduğunu göstermektedir.45 

Bölgede madencilik açısından diğer bir önemli yerleşim yeri de Pulur’-
dur.46 Burada ele geçirilen ve ilk tunç çağı tarihlenen eserler arasında 
üzerinde kavruk buğday tanelerinin olduğu bir orak, bir yassı balta ve 
yassı keski kazılan sahanın büyüklüğüne göre az sayıda maden görül-
müştür. Ayrıca Pulur’da I’den III’e kadar numaralandırılan mezarlarda 
tunç çağına ait önemli metal buluntular ortaya çıkarılmıştır. 
                                                           
38 Süleyman Çiğdem, a.g.e., s. 109. 
39 Ufuk Esin-Güven Arsebük-Mehmet Özdoğan, a.g.e., s. 77-87. 
40 Süleyman Çiğdem, a.g.e., s. 100. 
41 Mehmet Işıklı, “Erzurum’un İlk Madencileri”, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitü-
sü Dergisi, Sayı: 21, s. 55, Erzurum 2008. 
42 Mehmet Işıklı, a.g.e., s. 211. 
43 Hamit Zübeyir Koşay-K. Turfan, “Erzurum-Karaz Kazısı Raporu”, Belleten, 23/91 (1959), 
s. 356. 
44 Hamit Zübeyir Koşay, “Karaz Sondajı”, III. Türk Tarih Kongresine Sunulan Bildiriler, s. 
165-169, Ankara. 
45 Ufuk Esin, “Doğu Anadolu’ya Ait Bazı Prehistorik Cüruf ve Filiz Analizleri”, Anadolu Araş-
tırmaları X, s. 146, İstanbul 1986. 
46 Mehmet Işıklı, “Metal Objet From Karaz, Pulur and Güzelova Excavations: General Ob-
servation About Ancient Mining and Metallurgy in Northeast Anatolia”, Ancient Mining in 
Turkey and the Eastern Mediterranean, s. 100, Ankara 2008. 
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I nolu mezardan yedi adet ok ucu dışında bir adet bronz balta, II nolu 
mezarda bir adet bronz kama ve bir adet bronz ok ucu, III. mezarda ise 
bronz halka şeklinde bilezikler, bronz iğneler, yarımay şeklinde gümüş 
iğne ve boncuklar bulunmuştur.47 

Bölgede madencilik alanında önemli verilerin ele geçirildiği bir başka 
yeri de Sos höyüktür. Yerleşim yerinde ilk yıl çalışmalarında ele geçen ve 
yüzey buluntusu olarak değerlendirilen ve Urartu dönemine tarihlenen 
yılanbaşı bitimli bronz bir bilezik48, erken tunç tabakalarında ele geçiri-
len bir çift bronz küpe ve bronz iğne, orta tunç dönemine ait bronz bir 
keski ele geçirilmiştir.49 

3. Van-Muş Bölgesi: 

Erken Transkafkasya Kültürü’nün Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki önemli 
bir yayılım alanı olarak da kabul edilen Van-Muş Bölgesi’nin dağlık yük-
seltiler arasına serpiştirilmiş uygun yaşam alanlarını bünyesinde barındır-
masına rağmen arkeolojik açıdan ne yazık ki Elazığ-Malatya Bölgesi kadar 
iyi araştırılmamıştır. Ayrıca bölgenin Urartu Devleti’nin ana yurt toprakla-
rını oluşturması nedeniyle bölgeye dönük arkeolojik ilginin önemli bir kıs-
mı uzun yıllar Urartu’yla ilgili çalışmalara kaymıştır. 

Fakat erken demir çağların başlamasıyla birlikte bölgenin madencilik 
alanındaki konumu değişmektedir. Erken demir çağına ait ve Urartu 
krallığının merkezi olan Van bölgesindeki sınırlı sayıdaki kazılarda Kara-
gündüz, Ernis ve Yoncatepe mezarlık alanlarında erken demir çağına ait 
çok sayıda metal buluntu ortaya çıkarılmıştır. 

Karagündüz k1 mezarında ele geçirilen metal buluntular arasında 
tunç boncuk, bir tunç yüzük ya da halka, parçalar halinde çok sayıda 
demir bilezik, demir yüzük, yine demirden bıçak ve topuz bulunmakta-
dır.50 Bu mezardan ele geçen demirden törensel silah ve ziynet eşyaları-
nın varlığı ise bu mezardaki ilk gömülerin erken demir çağına yani demi-
rin henüz bir ziynet eşyası olacak kadar değerli olduğu bir dönemde ya-
pıldığına işaret etmektedir.51 

Karagündüz k1 mezarının yanı sıra k2 mezarında da çok sayıda bu-
luntu ele geçmiştir. K2 mezarında ele geçen buluntular arasında altın 
                                                           
47 Hamit Zübeyir Koşay, Keban Projesi Pulur Kazısı 1968-1970, ODTÜ Keban Projesi Yayın-
ları, s. 328, Ankara 1976. 
48 A. Sagona, “The Bronz Age-Iron Age Transition in Northeast Anatolia: A View From Sos 
Höyük”, in Altan Çilingiroğlu A. and Matthews, R. (ed.). Anatolian Studies 49, Anatolian Iron 
Ages 4, s. 153-164, 1999. 
49 A. Sagona, “Sos Höyük and the Erzurum Region in Late Prehistory: A Provisional Chro-
nology for Northeastern Anatolia”, Chronologies des pays du Causcase et de L Euphrate aux 
IV-III, s. 329-373, Millenaires, Paris. 
50 Veli Sevin-Ersin Kavaklı, “Van-Karagündüz Erken Demir Çağı Nekropolü Kurtarma Kazı-
ları 1992-1993”, XVI. Kazı Sonuçları Toplantısı, 1. Cilt, 30 Mayıs-3 Haziran 1994, s. 336-
337, Ankara. 
51 Veli Sevin-Ersin Kavaklı, a.g.e., s. 337. 
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küpe, dövme demirden yapılmış zincir kümeleri, yuvarlak ya da gövdeli 
bilezikler, bastona benzer uzun parçalar, mızrak uçları, yüzükler, iğneler 
ve törensel silahlar bulunmuştur.52 

Bölgede erken demir çağına ait buluntu veren diğer bir yerleşim yeri 
de Ernis mezarlığıdır. Van Gölü’nün kuzeydoğusunda Ernis (Ünseli) ya-
kınlarında ortaya çıkarılan ve birçoğu erken demir çağına tarihlenen me-
zarlar içinde çok sayıda demir, silah ve eserler bulunmuştur. Kesinlikle 
Urartu öncesine ait olan bu demir eserlerin kesin olmamakla birlikte 
M.Ö. 2. binin sonlarına tarihlendirilmeleri hatalı olmamalıdır.53 Muhte-
melen devletleşme sürecinden önce bu bölgede yaşayan beylikler tarafın-
dan buradaki kaynaklar saptanmış ve işletilmeye başlanmış daha sonra-
da siyasi yapılanmasını tamamlayan Urartular tarafından organize bir 
şekilde işletilmeye başlanmıştır.54 

Karagündüz ve Ernis’in yanı sıra Yoncatepe Nekropölü’nün m3 ve E6I 
mezarlarında çok sayıda erken demir çağ metal buluntusu ele geçirilmiş-
tir. 

Yoncatepe m3 mezarında erken demir çağına ait ele geçen metal bu-
luntular arasında amorf durumunda demir, bıçak, kama, yüzük ve bile-
zik parçaları ile bronz iğne ve bol sayıda akik, bronz boncuk ve bir çift 
altın küpe bulunmuştur.55 

Yine aynı şekilde Yoncatepe E6I mezar odasının içinde erken demir 
çağına ait demir ve bronzdan yapılmış çok sayıda ok uçları, demir silah 
parçaları, at koşum takımlarına ait disk parçaları, bronz miğfer, yanak-
lık parçaları, kabara biçimli bronz çiviler ele geçirilmiştir.56 

Yoncatepe mezarlarında ele geçirilen altın, gümüş, kurşun, kalay ve 
tunçtan yapılan takı ve ziynet eşyaları o dönemdeki takı modasını yan-
sıtmaktadır. Ayrıca bu ilginç takılar Urartu kuyumculuğunun esin kay-
nağını oluşturdukları için çok büyük bir önem göstermektedir.57 

M.Ö. 13. yüzyılın ortalarından itibaren Van bölgesinde varlığını de-
vam ettiren ve Urartu’nun kuruluşundaki asil unsurları oluşturan “Uru-
adri ve Nairi” beylikler konfederasyonu, Asur kaynaklarına göre ileri bir 
metal teknolojisine sahipti.58 

Bu dönemde Nairi Uruadri toprakları, Asur’un askeri saldırılarına 
maruz kalmaktaydı ve Asur bu beyliklerden haraç olarak metal eşyalar 
                                                           
52 Veli Sevin-Ersin Kavaklı, a.g.e., s. 337. 
53 Oktay Belli, a.g.e., s. 118-120. 
54 Oktay Belli, a.g.e., s. 118-120. 
55 Oktay Belli-Ersin Kavaklı, “1998 Van-Yoncatepe Kalesi ve Nekropolü Kazısı”, 21. Kazı So-
nuçları Toplantısı, s. 438-439. 
56 Oktay Belli-Mete Tozkoparan, “2003 Yılı Van-Yoncatepe Kalesi Kazısı”, 26. Kazı Sonuçları 
Toplantısı, 1. Cilt, s. 192, Konya, 24-28 Mayıs 2004. 
57 Oktay Belli-Ersin Kavaklı, “1998 Van-Yoncatepe Kalesi ve Nekropolü Kazısı”, 22. Kazı So-
nuçları Toplantısı, 1. Cilt, s. 375, İzmir, 22-26 Mayıs 2000. 
58 Oktay Belli, Urartu Takıları, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu, s. 25, İstanbul 2010. 
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almaktaydı.59 Hatta alınan bu haracı sürekli bir duruma dönüştürmek 
için beylerin çocuklarını tutsak olarak Asur’a götürmekteydiler.60 Gerek 
bölgenin madencilik potansiyelini anlayabilmek ve gerekse de Uruadri 
Nairi beyliklerinin bölgedeki metalcilik faaliyetleri hakkında daha iyi fikir 
edinebilmek için Asur krallarının bölgeye yaptığı seferler sonucunda ha-
raç olarak aldığı metal ürünlere dair bazı örnekleri incelemek konumuz 
açısından daha faydalı olacaktır. 

Asur krallarından Tukultı-Urta II döneminde Assur’un Nairi ülkesine 
düzenlediği seferler ve ele geçirdiği ganimetler şöyle anlatılmaktadır: “Güç-
lü Nairi topraklarına doğru harekete geçerek dağlarını geçtim.61 Askerlerim 
onlardan bakır, kurşun, demir, tahta atlar ve katırlar aldı. Zamaninin oğlu 
Ammebaliye ait Nairi ülkesinin gümüşlerini benim ordularım ele geçirdi.”62 

Tukultı-Urta II döneminde Asur’un Nairi ülkesine düzenlediği bir baş-
ka seferde ise Asur kralı Nairi topraklarına doğru harekete geçip, Amme-
baal, Bit-zamani şehirlerini yaktığını ve bu ülkenin demir, tunç ve gü-
müş madenlerine de el koyduğunu söylemektedir.63 

Ashur Nasır Aplı II döneminde de Assur’un Nairi ülkesine düzenlediği 
seferler devam etmektedir. Bu seferler Assur kaynaklarında ayrıntılı bir 
şekilde anlatılmaktadır. 

“Nairi ülkesinin Bit-zamani halkı bana karşı ayaklandı, intikam amacıy-

la harekete geçtim. Onlar benim büyüklüğüm ve silahlarım karşısında 

dehşete düştüler.64 Onlardan 460 adet koşum takımı, iki adet gümüş, 

iki külçe altın, 100 adet kalay, 200 adet bronz, 300 adet demir, 1000 

adet tunç, saplı tencere, 2000 adet tunçtan yapılmış saplı tencere, ta-

baklar, sandık altın kaplamalı fildişi süslemelerini haraç olarak aldım.” 

demektedir.65 

II. GÜNEY KAFKASYA 

2.1. Ermenistan ve Azerbaycan 

Urartu’nun hâkimiyet kurduğu bir diğer bölgede günümüzde Güney 
Kafkasya olarak da adlandırılan Ermenistan ve Azerbaycan bölgeleridir. 
Bu bölgelerdeki madencilik faaliyetleri ilk tunç döneminden itibaren ar-
tarak devam etmiştir. Adam Smith gibi uzmanlar Güney Kafkasya’da 
                                                           
59 Oktay Belli, ‘‘One Deposits and Mining in the Eastern Anatolia in the Urartian Period: 
Silver Copper and İran, Urartu A Metal Working Center in the First Millenium B.C.E.”, Pro-
duction of İran Artıfacts, s. 32. 
60 Oktay Belli, Urartu Takıları, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu, s. 26, İstanbul 2010. 
61 Daniel David Luckenbill, Ancient Records of Assyria and Babylonia, s. 127, Chicago, 1926. 
62 Daniel David Luckenbill, a.g.e., s. 127. 
63 Daniel David Luckenbill, a.g.e., s. 100. 
64 Albert Kirk Greyson, Assyrion Royal Inscriptions, Otto Harrossowitz, s. 162, Wiesbaden. 
65 Albert Kirk Greyson, a.g.e., s. 162. 
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tunç dönemlerinden devam eden madencilik faaliyetlerinin Urartu ma-
denciliğinin gelişimine önemli katkısı olduğunu belirtmişlerdir. 

İlk Tunç Dönemi’ne ait Ermenistan’daki başlıca yerleşim yerleri ara-
sında Lori–Berd, Khizanaant-Gora, Kvatskhelebi ve Karashamb yerleşim 
yerleri, Ararat Vadisi’ndeki mezarlar, Angehakot Mezarlığı, Leninakan 
Mezarlığı ve Arich Mezarlığı belirtilmiştir. Bu yerleşim yerlerinde tunçtan 
yapılmış çok sayıda kılıç ve kılıç kınları, baltalar, delikli iğneler, kesici si-
lahlar, çengelli iğneler, tunçtan yapılma saplı kazanların ve tunç heykel-
ciklerin yanı sıra gümüş kaplar ve altından yapılmış kap ele geçirilmiştir.66 

Orta tunç çağlarının başlamasıyla birlikte Ermenistan bölgesinde ma-
dencilik alanında tam anlamıyla bir patlama yaşanmıştır. Orta Tunç Dö-
nemi’ne ait Ermenistan’daki mezarlarda ortaya çıkarılan metal eser üç 
gruba ayrılmıştır.67 Birinci gruptaki mezarlarda küçük tunç hançerler, 
bakır silah ve metal parçaları, kıvrımlı gümüş başlığın yanı sıra altın iğ-
ne ve altından yapılma takı ve ziynet eşyaları ele geçirilmiştir.68 İkinci ve 
üçüncü grup mezarlarda ise tunç hançerler, bakırdan yapılma saplı ka-
zan ve bileklik, gümüş hançer, kap, saplı kazanın yanı sıra altından iğ-
neler, kemerler, üzeri işlemeli levhalar ve iğneler ortaya çıkarılmıştır.69 

Güney Kafkasya’da tunç dönemlerine ait dikkat çekici bir diğer yerle-
şim yeri de Azerbaycan’da bulunan Üzerlik-Tepe yerleşme yeridir. Hö-
yük’te orta tunç dönemine tarihlendirilen tunçtan yapılma kesici alet, 
halka, delikli iğne ve metal parçaları ortaya çıkarılmıştır.70 

III. İRAN 

Urartu madenciliğinin gelişiminde etkisi olan bölgelerden biri de ku-
zeybatı İran bölgesidir. Bölgede kalkolitik döneme ait önemli buluntula-
rın ele geçirildiği yerleşim yerleri arasında Yahya Tepe ve Tal-i Iblis hö-
yükleri gelmektedir. 

Yahya Tepe yerleşiminde yapılan kazılarda kalkolitik döneme ait ba-
kırdan iğneler ve kesici aletler ele geçirilmiştir.71 Bölgede kalkolitik döne-
me ait bir başka yerleşim yeri olan ve Yahya Tepe’nin kuzey batısındaki 
Tal-i Iblis yerleşim yerinde yapılan çalışmalarda bu döneme ait bakır iğ-
neler ve bakırın eritildiğine dair cüruflar ele geçirilmiştir.72 
                                                           
66 K.KH Kushnareva, The Southern Causcasus Prehistory, Translated by H.N. Micheal, Pub-
lished by the Universty Museum Universty of Penslyvania, Philadelphia 1997. 
67 K.KH Kushnareva, a.g.e., s. 90. 
68 K.KH Kushnareva, a.g.e., s. 92. 
69 K.KH Kushnareva, a.g.e., s. 93. 
70 K.KH Kushnareva, a.g.e., s. 133. 
71 D. Heskel, The Development of Pyrotechnology in İran During the Fourth and Thirth Millen-
nia B.C., Thesis Dept. of Anthropology, s. 75, Harvard Universty, 1982. 
72 V.C. Piggott-H. Lechtman, “Chalcolithic Copper-Base Metallurgy on the Iranian Platue: A 
New Look at Old Evidence From Tal-i Iblis” in T. Potts, M. Roaf and D. Stein (eds), Culture 
Through Objects: Ancient Near Eastern Studies in Honour of P.R.S. Moorey, Oxford, s. 295, 
Griffif Institute, 1986. 
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Bu bölgedeki erken tunç dönemine ana yerleşim yerleri arasında Kyul-
Tepe I, Geoy-Tepe, Yanik-Tepe, Yahya Tepe, Sistan’daki Shahr-i Sokhta, 
Shahdad yerleşim yeri ve Stepanakert mezarları belirtilmiştir. Bu yerleşim 
yerlerinden ele geçen madeni eserler arasında bakırdan yapılmış hançer-
ler, metal objeler, ok başlıkları, iğneler, kesici ve delici aletler ve bakırdan 
yapılmış heykelcikler ele geçirilmiştir.73 

Bu yerleşim yerlerinin yanı sıra bölgede tunç dönemine ait önemli bu-
luntu veren yerleşim yerleri arasında Yanik Tepe ve Kızylvank Mezarlığı 
gelmektedir. Buralarda yapılan kazılarda tunçtan yapılma kap, ok uçla-
rı, kılıçlar ve metal parçaları görülmektedir.74 

Sonuç 

Urartu krallığı M.Ö. 9. yüzyılın ortalarından itibaren Nairi ve Uruadri 
adlı beylikler konfederasyonun merkezi otoriteye geçişiyle birlikte kuru-
luşunu tamamlamıştır. Krallığın kurulduğu coğrafyanın zengin maden 
yataklarına sahip olması ve kendisinden önceki kültürlere ait bu maden-
lerin işletilmesi konusunda bir hazırlık sürecinin kalkolitik dönemden 
itibaren başlanmış olmasının Urartu madenciliğin gelişimindeki etkisi 
son derece önemli olmuştur. 

Özellikle Urartu’nun sefer düzenleyerek hâkimiyet kurmaya çalıştığı 
Elazığ-Malatya Bölgesi, Urartu madenciliği açısından oldukça önemli bir 
konuma sahiptir. Bu bölgede kalkolitik dönemden itibaren Elazığ il sınır-
ları içerisinde bulunan Tepecik Höyük, Norşun Tepe ile Malatya Arslan-
tepe ve Değirmentepe yerleşim yerlerindeki cüruf atıkları, bakır filizi ve 
döküm nesneleri kalkolitik dönem maden işçiliği konusunda önemli bil-
giler vermektedir. Kalkolitik Çağ’da Malatya Arslantepe’de bulunan sa-
rayda ortaya çıkarılan tunç silahlar, maden döküm işliği ve işlikteki po-
tada kullanılan küçük kalıplarla birlikte kalıpların varlığı dökümlemenin 
hemen orada yapılıyor olması, madencilik faaliyetlerin geldiği yeri görme-
miz bakımından önemli bir örneği oluşturmaktadır. 

Urartu hâkimiyet sahasına giren kuzeybatı bölgelerinde de Tunç Dö-
nemleri’nden itibaren madencilik alanında önemli gelişmeler yaşanmış-
tır. Özellikle Erzurum il sınırları içerisinde bulunan Karaz ve Pulur Hö-
yükleri bize Urartu yayılım alanları arasında bulunan kuzey bölgelerin-
deki madencilik faaliyetleri hakkında bazı ipuçları sağlamıştır. Yine orta 
tunç çağıyla birlikte krallığın kuzeyindeki Ermenistan, Azerbaycan ve 
Kuzeybatı İran bölgelerinde madencilik alanında son derece önemli geliş-
meler yaşanmaya başlanmıştır. Bu bölgelerde yapılan kazı çalışmaların-
da Orta tunç Dönemi’ne ait çok sayıda kılıç ve metal kılıç kınları, balta-
lar, delikli iğneler, kesici silahlar, saplı kazanların yanı sıra gümüş kap-
lar ve altından yapılmış kap ortaya çıkarılmıştır. 
                                                           
73 K.KH Kushnareva, a.g.e., s. 66. 
74 K.KH Kushnareva, a.g.e., s. 147. 
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Demir çağların başlamasıyla birlikte Urartu Krallığı’nın merkezi olan 
Van Gölü çevresinde hâkimiyet sürdüren ve Urartu’nun kurucu unsuru 
olarak da kabul edilen Uruadri ve Nairi beylikleri döneminde bölgedeki 
madencilik faaliyetleri daha ileri bir seviyeye ulaşmıştır. Asur kayıtlarına 
göre bu beyliklerden alınan vergiler Van Gölü ve çevresinin madenciliği 
hakkında bizlere önemli fikirler vermiştir. 

Urartu’nun kuruluşunu tamamlamasıyla birlikte muhtemelen gerek 
kendisinden önce krallığın merkezindeki madencilik faaliyetlerinden ve 
gerekse de hâkimiyetindeki diğer bölgelerde yaşanan hazırlık sürecini iyi 
değerlendirmiştir. Çünkü Urartu’nun Doğu Anadolu gibi zor bir coğraf-
yada kuruluşunu tamamlamasının ardından Anadolu’nun kuzeyine, iç 
bölgelerine ve kuzey Suriye bölgelerine seferler düzenlemesi madencilik 
alanındaki başarılarına bağlı kalmıştır. 

Madencilik alanında önemli aşamalar kaydetmiş Urartu’nun kendi 
bölgesinde daha önceden madencilik alanında yaşanmış tecrübelerden 
yararlanmamış olması elbette ki düşünülmemiştir.  

Kendisinden önceki deneyimlerden faydalanan Urartu, bölgede sağla-
mış olduğu kralı bir organizasyon sayesinde madenler ocaklardan çıkarı-
lıp, işletilmiş ve üretime sokulmuştur. Madencilik alanındaki bu organi-
zasyon krallığın Yakın Doğu’nun önemli bir madenci toplumu haline gel-
mesinde etkili olmuştur. 
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İSMİ BİLİNEN BİR UYGUR PRENSESİNİN 
BEZEKLİK IX. TAPINAKTA BULUNAN        

RESMİ ÜZERİNE 

Öğr. Gör. Beyza ARAL* 

Öz 

Orta Asya Türk Sanatı’nın en önemli temsilcilerinden biri de Uygur 

Türkleridir. 847 yılında Turfan bölgesinde yerleşen Uygurlar, Doğu Tür-

kistan’da eski Uygur Resim Sanatı’nın en güzel örneklerini verdiler. Kla-

sik Uygur resim üslubunun seçkin örneklerinin yer aldığı Bezeklik Tapı-

nakları’ndan IX. Tapınakta, diğer çeşitli Budist konulardaki duvar resim-

lerinin yanında, Uygur prenses ve prenslerinin resimleri de bulunmakta-

dır. Söz konusu resimlerin içerisinde, bir tanesinin ismi, yanındaki kartuş 

içerisinde yazılı olan iki prenses resmi dikkati çekmektedir. Makalede 

özellikle bu ismi belirtilmiş prensesin (ve dolayısıyla yanındaki hemen he-

men aynı şekilde tasvir edilmiş prensesin) tanımı, üslubu ve ikonografisi 

üzerinde durulmaktadır. 

Anahtar kelimeler: Orta Asya Türk Sanatı, Bezeklik, Uygurlar, Uy-

gur Prensesi. 

Abstract 

About The Painting of Name Known Uyghur Princess That 

Found In The Temple of Bezeklik IX 

Uyghur Turks are considered to be one of the most significant repre-

sentatives of ancient Central Asian Turkish Art. In year 847 AD, Uygurs 

of Turfan created some of the most brilliant fine arts masterpieces of an-

cient Uyghur Painting Art in Eastern Turkestan. In temple IX, one of many 

Bezeklik temples, some exemplary Buddhist wall paintings alongside 

wall paintings of Uighur Princes and Princesses have been found. These 
                                                           
* İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Görevlisi. (M.A.) 
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wall paintings exhibit distinct characteristics of classic Uyghur style. In-

terestingly, the cartridge of one wall painting not only bears its subjects 

name, but also that of its neighbor. This article focuses on the depiction, 

style and iconography of the princess named in the wall painting (Intrinsi-

cally, also that of the princess at its adjacent). 

Key words: Central Asian Turkish Art, Bezeklik, Uygurs, Uygurian 

Princess. 

Uygurlar günümüze kadar varlıklarını sürdüren çok önemli Orta Asya 
Türk topluluklarından birisidir. 745 yılında Moğolistan’da Ötüken ve 
çevresinde büyük bir Devlet kurarak iktidarı Göktürklerden devralan 
Uygurlar M.S. 840 yılında bir başka Türk topluluğu olan Kırgızlar tara-
fından yenilince bu hâkimiyetlerini kaybetmişler ve Asya’nın muhtelif 
yerlerine göç etmişlerdir. Onlardan bazı gruplar ise Turfan bölgesinde bir 
Devlet kurdular (M.S. 847).1 

Uygur Sanatı, Türk Sanatı Tarihi’ne, özellikle ikinci siyasi devre göz 
önüne alındığında, eski Türk dini yanında Budizm ve Manihaizm’in de 
etkili olduğu, yerleşik olma özelliği baskın olan bir sanat olarak, sonraki 
devirleri de etkileyen çok önemli katkılarda bulunmuştur. 

Uygur Saray teşkilatında hükümdardan sonra, hükümdar ailesi hiye-
rarşik olarak en üst konumda yer almaktadır. Hükümdarın eşi (Hatun) 
hükümdardan sonra en yetkin kişi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu ba-
kımdan prensesler de prenslere yakın hatta çoğu kez eş değerde önemli 
şahıslar olarak sanat eserlerine yansımaktadır. Prens veya prensesler, 
bunların evlilikleri ve yaptıkları işler, devleti ve toplumu derinden etkile-
mekte ve yönlendirmektedir.2 

Uygur tarihinin gelişimine bakıldığında sözü edilen prenses veya 
prenslerin saray protokolleri ve Uygur toplumunda var olan veya yayılan 
dinlere göre birtakım işler yaptıkları anlaşılmaktadır. Hükümdar, hatun, 
prens ve prenseslerin en başta yaptıkları işler arasında vakıflar kurmak 
yani “hayır işleri” bulunmaktadır. Uygurca yazılmış bir kısım vesikalarda 
isimleri de belirtilen bazı Uygur soylu kadınların veya ailelerinin bu 
amaçla Tapınak-Manastır inşa ettikleri ve vakıf kurdukları anlaşılmakta-
dır. Eski Uygur Türkçesi ile yazılı kazık şeklinde üç belge, inşa edilen bi-
naların temellerine konulmak üzere hazırlanmıştı. Bu kazık üzerine ya-
zılmış yazılardan birinde bir Türk beyi, karısı, kızı ve iki oğlu tarafından 
manastır kurulduğundan bahsediliyordu.3 
                                                           
1 Uygur tarihi ve kültürü üzerine bkz. Colin Mackerras, The Uighur Empire-According to the 
T’ang Dynastic Histories, Australian National University Pres, Canberra 1972; Saadettin Gö-
meç, Uygur Türkleri Tarihi ve Kültürü, Atatürk Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi Baş-
kanlığı Yayınları, Ankara 1997. 
2 Uygurlarda kadınlara ilişkin ad ve unvanlar üzerine bkz. Faruk Sümer, Türk Devletleri Ta-
rihinde Şahıs Adları, C. 1, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayını, s. 75-77, 79-83, 86, 91, 
92, İstanbul 1999. 
3 Reşid Rahmeti Arat, Makaleler, (Yayına Hazırlayan: Osman Fikri Sertkaya), s. 527, Ankara 1987. 
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Sözü edilen şekilde hayır işleri yapan soyluların resim veya heykelleri, 
genellikle inşa ettirdikleri tapınaklarda yer alıyordu. Bahsedilen şahıs-
lardan biri yazımızın konusunu teşkil eden Uygur prensesidir. Bu resim 
Bezeklik’teki IX. Mağara tapınağından sökülmek suretiyle Almanya, Ber-
lin’deki Staatliche Museen’e götürülmüştür (Env. No. MIK I B 6876b). 
Konumuzu teşkil eden resim, sağında hemen tamamen aynı şekilde tas-
vir edilmiş bir diğer prenses resminin yanında bulunmakta olup 66.0 x 
57.0 cm. ölçülerindedir.4 

Duvar resminin içinde yer aldığı Bezeklik Mağara tapınakları Orta As-
ya’nın en tanınmış tapınak gruplarından birini meydana getirmektedir.5 
(Resim 1) 

 

Resim 1: Bezeklik Tapınaklarından Bir Görünüş 
(Helmut Uhlig, İpek Yolu-Çin ve Roma Arasında Eski Dünya Kültürü, (Çev. Alev Kırım), 

Okyanus Yayınları, İstanbul 2000). 

                                                           
4 Anonim, Along The Ancient Silk Routes Central Asian Art From The West Berlin State Muse-
ums, The Metropolitan Museum of Art, s. 169, resim 109, New York 1982. 
5 Mağara tapınakları ve Bezeklik mağara tapınakları hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. A. Von 
Le Coq, Buried Treasures of Chinese Turkestan (Çev. Anna Barwell, s. 85-93, Londra 1928; 
A. Grünwedel, Altbuddhistische Kultstatten in Chinesisch Turkestan, s. 223-301, Berlin 
1912; Yaşar Çoruhlu, Erken Devir Türk Sanatı, Kabalcı Yayınevi, s. 250-255, İstanbul 2007. 
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Bir Türk-Uygur ülkesi olan Doğu Türkistan’da, Sengim’de, Murtuk su-
yu vadisindeki Kızıl Dağ denilen mevkide, bir yamaca yaslanmış vaziyette 
ve önündeki teraslara açılan kaya içine oyulmuş bu tapınaklardan, resmi-
mizin yer aldığı daha doğrusu duvardaki yerinden sökülerek alındığı IX. 
Tapınak, 9. yüzyıla ait olup tipik Buda tapınağı planında, merkezinde kut-
sal bölümü (Cella) bulunan kare şeklinde bir mekândan ibarettir. (Resim 2) 

 
Resim 2: Bezeklik’te Prenses Resimlerinin İçerisinde Yer Aldığı IX. Tapınağının Planı 

(A. Von Le Coq, Chotscho’dan E. Esin, “Bezeklik Külliyesinde Dokuzuncu Tapınak”, Türkiyemiz,  
S. 37, Haziran 1982). 

Ayrıca ana mekânın sol tarafında ve ona bitişik ortadan biri bağımsız 
iki taşıyıcı ayakla bölünmüş dikine dikdörtgen bir mekân vardır.6 

Bahsedilen tapınakta Cellanın girişinde, sağ ve soldaki duvarlarda yer 
alan, üç sıra halindeki Uygur-Türk hayır sahiplerinin portreleri arasında 
bulunan, bizim konumuzu teşkil eden ve sağda dikey bir kartuş içerisin-
de ismi yazan prenses, ayakta ancak kısmen yandan gösterilmiştir.7 (Re-
sim 3-4) Prenses, yanındaki prenses figürü ile birlikte, fonda kalan kır-
mızı zemin üzerine ve ön tarafta bir yaygı üzerinde duruyor olarak tasvir 
edilmiştir. Başı üzerindeki tacın olması gereken kısım, alnın yukarısında 
saça takılı bulut şeklinde altın saç takısı ile yüzündeki bazı detayları si-
linmiş (ki bu ayrıntıları hemen yanındaki aynı şekilde tasvir edilmiş 
prenses resminde görebiliyoruz) figür, bir halı veya keçe bir yaygı üzerin-
de, hafifçe sağa dönmüş vaziyettedir. Bu keçe yaygı veya halı bordürlü ve 
                                                           
6 Albert Grünwedel, a.g.e., s. 224, 259-260; Emel Esin, “Bezeklik Külliyesinde Dokuzuncu 
Tapınak”, Türkiyemiz, S. 37, s. 1-6, Haziran 1982. 
7 Söz konusu eserin bir tasviri ve değerlendirmesi için bkz. Yaşar Çoruhlu, Erken Devir Türk 
Sanatı, s. 270-271. 
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balık pulu motifini andırır tarzda tüm yüzeyi dolduran motiflere sahiptir. 
Bu şekilde desenli halı veya keçe yaygılara Hun devri kurganlarından çı-
karılan keçeler üzerinde rastladığımız gibi çok daha geç devirlerde Türk İs-
lâm Orta Asya’sında ve hatta Anadolu Türk halılarında rastlayabiliyoruz. 

  
Resim 3: Yanında isminin yazılı 

olduğu kitabesi bulunan prensesin 
resmi. 

Duvar resmi ayrıntısı  
(Tamara Talbot Rice, Ancient Arts of 
Central Asia, Thames and Hudson, 

Londra, New York 1965.) 

Resim 4: Yazıtı bulunan ve yazıtı tahrib olmuş ancak hemen 
hemen aynı şekilde tasvir edilmiş prenses ile A. Von Le Coq’un 

ismini Joy olarak okuduğu prensesin birlikte görünüşü.  
Bezeklik, IX. Tapınak, 9.yüzyıl 

(Anonim, Along The Ancient Silk Routes-Central Asian  
Art-From The West Berlin State Museums,  

New York 1982). 

Resimdeki figürün yüz tipi tam anlamıyla klasik Uygur tipini yansıt-
maktadır. “Ay yüzlü” de denilen bu tipin kaynağı, Orta ve İç Asya’da 
Okunyev kültüründen (M.Ö. 3. bin sonu) bu yana gelişen taş heykel sa-
natındadır. Uygurlardan önceki en yakın örnekler Göktürk devrinin taş 
heykelleridir. Bu heykeller ve resimler Türk Sanatı’ndaki portrecilik an-
layışını da gözler önüne sermektedir. Göktürk ve Uygur sanatında geli-
şen bu insan yüzü tasvir tarzı, Türk İslâm hanedanları ve sanatçıları 
eliyle minyatür sanatına da aktarılmış ve neredeyse günümüze kadar da 
ulaşmıştır. Hafif çekik gözlü, küçük burun ve ağızlı, tombulca yüzlü (bu 
şekilde tasvir etmek aynı zamanda zenginlik ve serveti ifade ediyor) bu 
tasvir şekli özellikle Türk-Oğuz tiplerinde çok yaygın olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Bununla birlikte buradaki portre sanatı anlayışı Avrupa 
resminde olduğu gibi değildir, sanatçılar daha çok farklı ırk ya da toplu-
lukları veya farklı rütbede ya da hiyerarşik durumdaki kişileri farklı özel-
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liklerini de göstererek belirtmekte ancak bazen aynı statüdeki kişileri ay-
nı şekilde tasvir edip yanlarına isimlerini yazarak ayırmaktadır. Nitekim 
A. Von Le Coq’un okuyuşuna göre, konumuzu teşkil eden sağdaki res-
min, sağ yukarısında bulunan dikey kartuştaki Uygur yazısı ve Türkçesi 
ile, fırça ve siyah boya kullanmak suretiyle yazılmış yazıtta: “Bu majeste-
leri prenses “Ögrünç” (=Sevinç)’ün resmidir” yazmaktadır.8 T. Talbot Ri-
ce’a göre resimlerin yanında tasvir edilen şahsın kim olduğunu yazıtla 
belirtme geleneği 750 yılından sonra ortaya çıkmıştı ve çeşitli toplumsal 
statüdeki kişileri belirtmek için kullanılmıştı.9 

İşte yüzü bu şekilde tasvir edilmiş olan prensesimiz, aslında saç şekli 
ile de dikkati çekmektedir. Saçın özel olarak düzenlendiği alttan kısmen 
toplandığı ve üstten de bombeli uçlar bırakıldığı anlaşılmaktadır. Muhte-
melen bu saç şekli hiyerarşik olarak saraylı kadınlara veya hükümdar 
ailesi kadınlarına özgü bir saç şeklini ifade ediyordu. İsmi bilinen pren-
sesin sol tarafında aynı halının üzerinde gösterilmiş ve solundaki ismi 
veren yazıtı hemen tamamen silinmiş ve aynı şekilde tasvir edilmiş pren-
sesten yola çıkarak, prenses “Ögrünç”ün resminde de, silinmiş olmakla 
birlikte, tepeye kısmen saçları kapatmayan, ucu lotus şeklinde kıvrılan 
tacı andıran bir başlık yerleştirildiği ifade edilebilir. Aynı şekilde yukarı-
da belirtildiği gibi alnın üzerine gelen saç kısmında altın bulut şeklinde 
saç takısı veya tokası da bizim prensesimizin tasvirinde silinmiş ve son-
raki kötü restorasyonlarda işlenmemiş olmalıdır. Halihazırda silik yüz 
hatları da prensesin sağındaki prenses tasvirindeki ile aynı olmalıdır. 
Bununla da kalınmamış ayrıca altından bulut, kanatlarını açmış kuş 
(karakuş veya simurg benzeri bir kuş), baklava biçiminde üzeri değerli 
taşlarla renklendirilmiş tokalar ve iğneler de bu zengin görünüşe katkıda 
bulunmuştur. Saç aslında toplanmış olmakla birlikte (bu 9. yüzyılın ve 
Budist dönemin modası olmalıdır) arkasından aşağıya kadar inen bir 
kırmızı kurdele veya kumaş parçası günümüz Uygurlarında kullanılan 
ve uzun saçı simgeleyen “cala”lara benzer bir şekilde (ve yine Türklerde 
soyluluk göstergesi olan uzun saçı simgelemek üzere) ortasından lotus 
çiçeğini andırır şekilde fiyonklanmış olarak prensesin sırtından aşağıya 
doğru inmektedir. Öte yandan figürün alnında lotus çiçeğini andıran şe-
kilde bir “urna” bulunması da Budist dönemin işareti olarak dikkati çek-
mektedir. Uygur prensesinin uzun saç simgesi hariç saç tuvaleti 8-9. 
                                                           
8 Anonim, Along The Ancient Silk Routes-Central Asian Art From the West Berlin State Muse-
ums, The Metropolitan Museum of Art, s. 169, New York 1982. Bu kaynakta Uygur Türkçe-
si’ndeki “Ögrünç” (=Sevinç) ismi İngilizce “Joy” olarak belirtilmiştir. Özgün şekilde ifadesi 
için bkz. A. Von Le Coq, Chotscho, s. 30, Berlin 1913. A. Von Le Coq, bu ismi şu şekilde ve-
riyor: “Ögrünč tigin t(ä)ngrim körki.” “Ögrünç” veya “Ökrünç” ismi eski Uygur Türkçesinde 
“Sevinç” anlamına gelmektedir. “tängrim” kelimesi ise “majeste”, “prenses hazretleri” anlamı-
na gelmektedir. Bkz. Ahmet Caferoğlu, Eski Uygur Türkçesi Sözlüğü, s. 148, İstanbul 1968. 
9 Tamara Talbot Rice, Ancient Arts of Central Asia, Thames and Hudson Yayınevi, s. 197-
198, London-New York 1965. 
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yüzyılın Çin ve Japon kadın tasvirlerinde de ortak bir kültür veya daha 
doğru deyimiyle moda olarak karşımıza çıkmaktadır. Uygur devletinin 
güçlü olduğu dönemlerde Çin sarayında Uygur giyim kuşamının etkili ol-
duğu bazı belgelere, örneğin bir şiire göre, Çinli kadınların bazı dönem-
lerde Uygur kadınları gibi giyinmeye ve onların davranış kalıplarına uy-
gun hareket etmeye çalıştıkları anlaşılmaktadır. Buna karşılık Uygur ka-
ğanları ve hanedan mensupları ile evlenen Çinli prensesler ise doğal ola-
rak kendi kültürlerinin propagandasını yapmaya çalışıyorlardı.10 

Prenses bir iç giysi üzerine, kalın muhtemelen de ipekli bir kumaş-
tan, uzun yere kadar inen ve ayaklarının ucuyla bastığı, paltoya benzer 
bir kaftan giymektedir. Bu kaftan önden açılır ve düğmeli bir giysidir. 
Açılan kısmın kenarında kırmızı-beyaz şerit vardır. Bu şerit muhtemelen 
süs olarak etek kesiminin orta kesiminde ve süslü bir “bazubend” gibi 
kolların yukarı kesiminde de yer almaktadır ve ayrıca yakada yer alan iş-
lemeyi de çevrelemektedir. Kaftanın yakalarında kıvrım dallı bir işleme 
vardır ki bu şekilde yaka süsleri Orta Asya’da günümüze kadar kullanıl-
mıştır. Örneğin bunların benzerleri, günümüz Türkmenistan’ında gele-
neksel kadın elbiselerinin yakalarında kullanılmaktadır. Bazen doğru-
dan doğruya işlenmemekte ayrı bir parça halinde yapılıp yakalara aplike 
olarak uygulanmaktadırlar. 

Prensesin bu elbise içindeki duruş şekli ve pozu da dikkat çekicidir. 
Vücudunu saran paltonun izni oranında, gövdenin Orta Asya ve Hindis-
tan’da “üçlü bükülüş” denilen tarzda kıvrılarak durduğu ve başlangıcı 
tunç devrine kadar dayanan bir pozda olduğu görülmektedir. Bu şekilde 
ayakta duran prensesin ellerinin pozisyonu da ilginçtir ve Orta Asya ve 
Çin’de aynı dönemlerde ve daha sonraki devirlerde çokça rastlanan bir el 
pozisyonuna işaret etmektedir. Kollar göğüs üzerinde kavuşturulmuş, el-
ler koyu renkteki iç giysisinin yenleri içine sokulmuştur. Bu tarzda uzun 
elbise yenleri ve el pozisyonu Türk İslâm minyatürlerinde de özellikle 
dinsel kimliği olan figürlerde görülmektedir. Prensesin ayrıca elleri ara-
sında, adeta bir bahar dalı görünümünde kıvrılarak yükselen yapraklı 
dalda, biri açmış diğeri gonca şeklinde bir çiçek bulunmaktadır. Bu 
muhtemelen lotus çiçeğine işaret etmektedir. 

Prensesin gerek takılarında, gerekse elbisesinde, “urnası”nda lotus çi-
çeğinin aksettirilmesi ve elinde muhtemelen bu çiçeği tutuyor oluşu 
önemlidir. Lotus, kaynağı eski Mısır’da olan ancak Orta Asya’da, Çin’de 
ve Hindistan’da çok yaygın bir şekilde dini ikonografiye girmiş bir çiçek-
tir. Eski Hint mitolojisinde olduğu kadar Budist mitolojilerde de çok yay-
gın olarak görülen bir çiçektir. Bu çiçeğin çok yaygın ve çeşitli bir sem-
bolizmi vardır. Renklerine göre de çeşitli anlamlar kazanır. Yaygın bir şe-
                                                           
10 Saadettin Gömeç, a.g.e., s. 82; Çinli prenseslerle evlenme hususunda bkz. Colin Macker-
ras, a.g.e., s. 42-47. 
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kilde doğal olarak üretildiği gibi bazı kazılardan Uygur devrinde suni ola-
rak yapıldıkları da anlaşılmaktadır. Daha eski başka Tanrıların yanında 
özellikle beyaz lotusun Buddha’nın şahsi simgelerinden biri olduğunu da 
gözden kaçırmamak gerekmektedir. Beyaz lotus Buddha’nın saflığının, 
temizliğinin, lotus gibi çamurun içinde yetişip de pisliğe, çamura yani 
dünyeviliğe bulaşmamış olmasının bir ifadesidir. İfade edildiğine göre 
Buddha ağacın altında aydınlanmaya ulaştığında, insanları çamur içine 
batmış veya suyun yukarısında görülen lotus goncaları şeklinde görmüş-
tü.11 Lotus ayrıca cennette yeniden doğuşun da simgesidir. Bu ve başka 
simgesel anlamları nedeniyle lotus çiçekleri ve diğer bir kısım çiçekler 
Budizm’de çok önemli adak ve ibadet nesnesidirler. Söz konusu çiçekler 
muhtelif şekillerde ve çeşitli dileklerini gerçekleştirmek üzere inananlar 
tarafından Buddha’ya veya diğer mezhep tanrılarına sunulurlar.12 

İşte bizim ele aldığımız prensesimiz de bu yüzden (yanındaki hemen 
tamamen aynı şekilde gösterilmiş prenses resminde olduğu gibi) elinde 
bir çiçek dalı tutmaktadır. Buddha’ya hürmetin ifadesi olarak sunulan 
bu çiçekli dal, aynı zamanda prensesin dinsel mensubiyetini ve dine olan 
hürmetini de göstermektedir. 

Bizim ele aldığımız bu prenses resmi ve onun yanındakinin dışındaki 
başka prenses veya saraylı kadın resimlerinde de çoğu kere ellerinde çi-
çeklerle sunu yaparken gösterilen vakıfçı veya hayır yapan kadınlar gö-
rülmektedir. Ayrıca sadece prenses değil prens tasvirlerinde de elinde çi-
çek tutma teması görülmektedir (Resim 5-6). 

 
Resim 5: Bezeklik XIX. Tapınak’tan Bir Uygur Prensini Gösteren Uygur Duvar Resmi.  

9. yüzyıl, 57.0 x 37.5 cm MIK III 8381, Berlin Staatliche Museen 
(Mario Bussagli, Central Asian Painting From Afghanistan to Sinkiang, Skira‐Rizzoli, 1979). 

                                                           
11 C.A.S. Williams, Encyclopedia of Chinese Symbolism and Art Motives, s. 255, New York 1960. 
12 Yaşar Çoruhlu, “Lotus İkonografisi ve Uygur Sanatında Lotus”, Uluslararası Osmanlı Ön-
cesi Türk Kültürü Kongresi Bildirileri - 4-7 Eylül 1989 Ankara, s. 155-168, Ankara 1997. 
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Resim 6: Bezeklik IX. Tapınak, Uygur Prenslerini Gösteren Duvar Resminden Ayrıntı. 

9. yüzyıl, MIK III 6876 a.Berlin Staatliche Museen (Anonim, Along The Ancient Silk Routes, 1982). 
Söz konusu tema bazen Türk İslâm tasvirlerini de etkilemiştir. Örne-

ğin Selçuklu devrinden çeşitli malzemeler üzerinde yapılan saraylı tasvir-
lerinde ve başka figürlerin ellerinde çiçek tutanlar da görülür. Ayrıca Ya-
şar Çoruhlu’nun da ifade ettiği gibi bu anlayışın zaten Orta ve İç Asya 
Türk portrecilik geleneğinin bir uzantısı olan Osmanlı portrelerine yansı-
dığı da görülmektedir. Elinde çiçek tutma teması padişah portrelerinde 
belirgin bir biçimde görülebilmektedir (Resim 7).13 

Prenses tasvirinin yer aldığı freskomuzda klasik Uygur Türk resim 
üslubunun önemli bir özelliği olarak kırmızı rengin hakim olduğunu gö-
rüyoruz. Çeşitli simgesel anlamları olan kırmızı (al renk) renk Türk saray 
hiyerarşisinde önemli yer tutar. Ayrıca sarı veya altın rengi de hiyerarşik 
açıdan bir saray rengidir ve burada her iki prensesin de giysisi sarıya ça-
lan bir renkte olup elbisedeki bazı detay ve konturlar ile arka plan tama-
mıyla kırmızı renktedir.  
                                                           
13 Yaşar Çoruhlu, Erken Devri Türk Sanatı, s. 287; Yaşar Çoruhlu, “Türk Sanatındaki İnsan 
Figürlerine Ellerinde Tuttukları Nesneler Açısından Bir Bakış”, Sanatta Anadolu Asya İlişki-
leri-Prof. Dr. Beyhan Karamağaralı’ya Armağan, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, s. 153-154, 
Ankara 2006. 
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Resim 7: Kıyâfetü’l ‐ İnsâniyye Fi Şemâili’l Osmâniyye’den Sultan III. Murad’ın Uygur prenslerini andırır 

şekilde elinde çiçek tutan portresi. 
(Anonim, Kıyâfetü’l - İnsâniyye Fi Şemâili’l Osmâniyye, Tarih Araştırma Vakfı, 

İstanbul Araştırma Merkezi Yayını, 61b (Tıpkı basım), İstanbul 1987. 

Prenseslerin ellerinde tuttukları adak çiçeklerinde yaprak kısımları 
yeşil açılmış veya gonca halindeki çiçek ise (ki bu çiçek muhtemelen ya-
pay bir çiçektir) kırmızı renktedir. Renkler içine tutkal katılan boyalarla 
uygulanmıştır. 

Resimde prenses figürünün sanatsal üslubuna gelince; burada Orta 
ve İç Asya’nın kaya resimleri geleneğinden gelen öz üslubu olan çizgisel 
üslubun (grafik üslub) kullanıldığı görülmektedir. Konturların kırmızı 
veya siyahla belirlenmesi, figürün üzerindeki elbisenin kıvrımları, yerde-
ki halı veya keçe yaygı, yaka süsü, vücudun hatlarının gösterilişi vs. hep 
bu anlayışı vurgulamaktadır. Hunlardan beri Türklerin önemli katkısı-
nın olduğu Orta Asya duvar resimlerinde de çoğu kere bu üslup kullanıl-
mış ve vücudun duruş biçimiyle ve konturlarla hacim verilmeye çalışıl-
mıştır. Bazen gölge-ışık etkisiyle hacim verme geleneği de etkili olmuşsa 
da hiçbir zaman hâkim duruma geçememiştir. Böylece yaygın olarak gö-
rülen çizgisel teknik, bir yandan Türk İslâm minyatür sanatını da etkile-
yerek minyatür örnekleri ile birlikte geç devirlere kadar ulaşırken, bir ta-
raftan da Çin ve Japon resim sanatını da etkileyerek uzak doğuya da ya-
yılmıştır. 
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Öte yandan, konumuzu teşkil eden prenses tasviri ile yanındaki pren-
ses tasvirinde vücudun yukarıda değindiğimiz gibi üç bölüm halinde kıv-
rılışı, gövdenin hareketi ve yüzün verilişi belli oranda bir ifadeci üslubun 
da yakalandığını göstermektedir. Üzerlerine giydikleri çok dar olmayan 
kaftan, vücut anatomisini çok net olarak vermemekle birlikte gene de ge-
nel hatlar ve duruş biçimi belli olmaktadır. Yine daha önce belirttiğimiz 
gibi bu bir saraylının belirlenmiş bir ibadet (dinsel anlamda sunu yap-
ma) duruşunu sergilemektedir.14 

T. Talbot Rice, bizim konumuzu teşkil eden prenses tasvirlerinin yer 
aldığı Bezeklik tapınaklarındaki resimleri Orta Asya resim ekolleri içeri-
sinde Koço resim okulunun geç evresine ait bölgesel resimler olarak ka-
bul etmektedir.15 

Sonuç olarak; Prenses resimlerinin yer aldığı eski Uygur dönemi du-
var resimleri Türk Resim Sanatı içerisinde seçkin bir yer teşkil etmekte-
dir. Bu resimlerin en olgun örneklerine Bezeklik Mağara Tapınakları’nda 
rastlanmaktadır. Bu tapınaklardaki resimler içerisinde ise saraylı tasvir-
leri ve özellikle de ibadet nesnesi olarak çiçek tutan ve konumuzu teşkil 
eden prenses resimleri dikkati çekmektedir. Bunlardan yanındaki kartuş 
içerisinde ismi yazılı olan prenses ise adı biliniyor olması dolayısıyla ay-
rıca önem arz etmektedir. 
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