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TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI’NA
GÖNDERİLECEK YAZILARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

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

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

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

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

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

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

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

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

değiştirilebileceğini kabul etmiş sayılırlar.

Yazarlar mektup ve elektronik posta adreslerini de bildirmelidir.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

geyle birlikte söz konusu karakterlerin fontlarının da gönderilmesi gerekmektedir.

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

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

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

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

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

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

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

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

şarttır.

7. Yazıların bilimsel sorumluluğu yazarlarına âittir.

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

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

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

sım yılı tercih edilebilir.

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

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

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

esas alınarak alfabetik biçimde sıralanmalıdır.

Örnek: TÜRKDOĞAN, Prof.  Dr.  Orhan, “Günümüzde Toplumsal  Şiddet  ve Kültürel  Boyutları”,  Türk

Dünyası Araştırmaları Dergisi, Yıl: 35, Cilt: 102, Sayı: 203, Mart-Nisan 2013, s. 9-45.

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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ARŞİV BELGELERİ VE BAZI  
DÖKÜMANLAR IŞIĞINDA HAMİDİYE SULARI’NIN  

TÜRK TIP TARİHİ 
AÇISINDAN ÖNEMİ VE YORUMLAMALAR 

Prof. Dr. Ayşegül Demirhan ERDEMİR* 

Öz 

Hamidiye Suları günlük yaşamımızın vazgeçilmez içme suyu olup 

hakkında bazı yazılar da yazılmıştır. Prof. Dr. Besim Ömer Akalın’ın yaz-

dığı Hamidiye Suları hakkındaki makale de önemlidir. Bu yazıda Hamidi-

ye Sularının Türk Tıp Tarihi açısından önemi Osmanlı arşiv belgeleri ve 

bazı dokümanlar ışığında değerlendirilmektedir. 

Anahtar kelimeler: Hamidiye Suyu, Tıp Tarihi, Çeşmeler. 

Abstract 

The Importance of Hamidiye Waters from the Point of the 

Turkish History of Medicine in the Light of Archive  

Documents and Comments 

Hamidiye Water is drinking water of our daily life and some papers 

are present about it. Besim Ömer Akalın’s paper on Hamidiye Waters is 

important. In this paper, Importance of Hamidiye Waters is evaluated 

from the point of the Turkish Medical History in the light of Ottoman Arc-

hives’ Documents and some original books. 

Key words: Hamidiye Water, History of Medicine, Fountains. 

Arşiv Belgeleri ve Bazı Dokümanlar Işığında Hamidiye Suları İle 
İlgili Yorumlamalar 

Bilindiği gibi İstanbul’daki Belgrat Ormanı Osmanlı İmparatorluğu 
döneminde, Belgrat Ormanları yaklaşık 13.000 hektarlık alanı kaplıyor-
                                                           
* Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Derneği Başkanı. 
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du. Bugün ise 5.442 hektara kadar düşmüş bulunmaktadır. Geçmişte 
ormandaki birçok sayıdaki kaynaktan gelen su, şehre kemerler sayesin-
de iletilirdi ve yüzyıllar boyunca artan talepler sonucu bu suları topla-
mak için bentler inşa edildi. İstanbul’un Haliç’in kuzeyinden Ortaköy’e 
kadar olan bölgesine içme suyu sağlayan tesisler II. Abdülhamit tarafın-
dan yaptırılmıştır ve kendi adıyla anılır. 

1898’de İstanbul’a kaliteli içme suyu sağlamak amacıyla II. Abdülha-
mit’in emriyle bir komisyon kuruldu. Yapılan projeye göre Kırkçeşme te-
sislerinin doğu kolu üzerinde ve Kemerburgaz’ın güneydoğusundaki Ka-
rakemer ve Kovukkemer civarındaki menbalar 20 maslakta toplanarak 
ve kirlenmelere engel olmak için maslaklara demir kapılar yapılarak ki-
litlendi. 

Menbalardan günlük 1.200 m3 debi elde edildi. Tesisin büyük bölü-
mü 1900 yılında tamamlandı ve suyun verilmesi ve resmen kabulü ise 
26 Mayıs 1902’de yapıldı. Bu kuruluş, 2 milyon Fransız Frankı veya 100 
bin altın liraya yapıldı. 

Bilindiği gibi Hamidiye suyu, sertliği Fransız ölçüsüyle 3 derece civa-
rında bulunan temiz menba sularından meydana gelir. Sular maslaklar-
da toplandıktan sonra Kurudere boyunca devam edip Kovukkemer’e 
doğru yeni menbalarla batıdan gelen bir kolu alarak güneye yönelir ve 
böylece elli altı menba suyunu yirmi maslakta toplayarak Cendere terfi 
istasyonuna ulaşır. Buradan bir kol Kağıthane deresinin sol sahilini izle-
yerek Kağıthane’ye ve oradan da Haliç’teki mezbahaya kadar uzanır. 

Kazım Çeçen kitabında, Cendere’deki pompa istasyonundan isale hat-
tı ile şehirdeki semtlerde yapılan çeşmelere ulaştığını yazar. Yine Çeçen’e 
göre, tarihi yarımada ve Haliç’in kuzeyindeki bölgeler ile boğazın iki tara-
fı, Üsküdar ve Kadıköy’de yaptırılan çeşme, sebil gibi tesislerin Vakıf def-
terindeki kayıtlara göre sayısı 1.553’tür.1 Yine Hamidiye Suyu’na ait 126 
çeşme vardır. Yine bu vakıf defterinde çeşme, sebil gibi tesislerin semt, 
mahalle, sokak adları ile su alan yerlerin çeşme, sebil, cami gibi tesisler-
den hangisi olduğu, vakfı hangi sudan beslendiği, tahsis edilen debi be-
lirtilir.2 

Hamidiye şebekesine bağlı halka açık çeşmelerin yedi tanesi isale 
hattı üzerinde olup Beşiktaş Sarayı’ndaki 10, Yıldız Sarayı’ndaki 30 ve 
Dolmabahçe Sarayı’ndaki 15 çeşme ile birlikte toplam çeşme sayısı 148’-
dir. Bu çeşmeler Hamidiye Çeşmeleri ve Hamidiye Suyu’ndan beslenen 
çeşmeler olmak üzere ikiye ayrılır. Birinci gruptakiler birkaç tanesi dı-
şında şebekeyle birlikte yapıldı ve aynı tarihte hizmete girdi. İkinci grup-
takiler ise daha önce yine II. Abdülhamit veya başka kişiler tarafından 
yaptırıldı ve sonradan bu şebekeye bağlandı. 
                                                           
1 Kazım Çeçen, İstanbul’da Osmanlı Devrindeki Su Tesisleri, İ.T.Ü. Yayınları, 1984. 
2 Kazım Çeçen, İstanbul’un Vakıf Sularından Taksim ve Hamidiye Suları, Turgut Ofset, s. 32, 
İstanbul 1992. 
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1904 tarihli bir arşiv belgesi, Kağıthane kaynak sularının Hamidiye 
Etfal Hastahanesi Bakteriyoloji Laboratuvarı’nda muayenesi sonucunun 
temiz çıktığı hakkındadır.3 Yine 1904 tarihli diğer bir belge, Hamidiye 
Menba Suları ve Çeşmeleri adlı Türkçe ve Fransızca bir risale olup İstan-
bul su bendleri ve çeşmeleri ile ilgili fotoğraf albümü de bulunur.4 Bu ri-
sale Hamidiye Etfal Hastahanesi ve Almanya Hastahanesi Operatörü Dr. 
A. Kanburoğlu tarafından Fransızca ve Türkçe olarak yazıldı ve yine Ha-
midiye Etfal Hastahanesi operatörlerinden Bahriye Tabip Yüzbaşısı Ra-
sih Emin Bey tarafından Türkçe’ye çevrildi. Belgede eserin 1000 nüsha 
olarak basılması ve padişaha sunulması gerektiği yazılıdır. Eserin Türk-
çe kısmının orijinal adı Dersaadet’te Hamidiye Menba ve Çeşmeleri Suyu 
olup 1904 tarihinde Fransızca ve Türkçe dillerinde bastırıldı. Bu eser 
ciltli halde padişaha sunuldu. 

Dr. Kanburoğlu, bu risalede, Sultan 2. Abdülhamid’in 1 Eylül 1902’de 
İstanbul’da Cendere civarında bulunan kaliteli menba sularının şehre 
getirildiğini ve bu sulardan İstanbul halkının yararlanması için Beşiktaş, 
Tophane, Beyoğlu ve Şişli’de birçok çeşme yaptırıldığını ve bunların açı-
lış merasimlerinin yapıldığını yazar.5  

Kayışdağı, Yakacık, Alemdağı (Taşdelen, Elmalı, Sırmakeş), Göztepe 
ve Beykoz’un iç tarafındaki Karakulak menbaları Anadolu tarafında; Çır-
çır Suyu, Kestane Suyu, Fındık Suyu, Sultan Suyu, Ayazma Suyu, Kan-
lıkavak Suyu adı verilen menbalar da Rumeli tarafında ve Çamlimanı 
Suyu ise Heybeliada’da bulunmaktadır. O döneme kadar halkın tam ola-
rak yararlanamadığı bu kaliteli suların nakliyatı, tahta fıçılara ve sınırlı 
sayıdaki şişelere bağlı idi. Böylece çok pahalı olarak satılıyordu. Fıçılarla 
sağlanan suların temizliği hakkında da şüpheler oluyordu. Nitekim bun-
ları getiren sucuların kötü bir menbadan yararlanacakları veya fıçılara 
yağmur suyu dolduracakları olasılıkları da vardı. II. Abdülhamit, ma-
beyncilerden Emin Beyi suyu inceletmek üzere görevlendirdi. Berthier 
Paşa ve diğer uzman kişilerle bir rapor hazırlayan Emin Bey bu raporu 
padişaha sundu. Bu raporda Kemerburgaz Köyü civarında bulunan Cen-
dere vadisindeki menba sularının çok kaliteli olduğu yazılı idi. Hamidiye 
Etfal Hastahanesi Kimyageri Ali Rıza Bey de su hakkında analiz sonuçla-
rını bildirdi. Rapora göre, berrak, şeffaf, renksiz ve kokusuz olup zararlı 
maddelerden uzak ve tadı hoş olan bir su idi. Dr. Kanburoğlu’nun risale-
sinde, Kimyager Ali Rıza Bey tarafından su ile ilgili olarak verilen kimya-
sal vasıflar şunlardır: 
                                                           
3 Başbakanlık Osmanlı Arşivi Belgesi, Y.PRK.KOM, Dosya: 12, Gömlek: 126, 1321 tarihli. 
4 Başbakanlık Osmanlı Arşivi Belgesi, Y.MTV., Dosya: 256, Gömlek: 65, 1321 tarihli, albüm-
lü risale. 
5 K. Erkan, Sultan İkinci Abdülhamid Hanın Hamidiye Menba Suları ve Çeşmeleri, (A. Kan-
buroğlu, Dersaadet’de Hamidiye Menba ve Çeşmeleri Suları, Çeviren: Rasih Emin, 1319) 
Çamlıca Basım Yayın, s. 1-59, 2008. 
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Toplam Yoğunluk Derecesi 4 
Sabit Çöküntüsü, bir litrede 0,139 
Klorürleri (klor sodyum halinde) litrede 0,052 
Azotitleri (Azotit potas halinde) litrede 0,001 
Organik Maddeleri (Oksijene nisbetle) litrede 0,005 
Kireç, litrede 0,0173 
Magnezyum, litrede 0,0022’den ibarettir. 

Kimyager Ali Rıza Bey, ayrıca hem bir kıyaslama yapabilmek ve hem 
de Hamidiye Menba ve Çeşmeleri Suyu’nun değerini takdir etmek üzere 
bazı çizelgeler de hazırladı. Bu tablolar aşağıdaki satırlarda Besim Ömer 
Paşa’nın yazısında da vardır ve çizelgelerde gösterilmiştir. Bu eserde 
Kimyager Ali Rıza Bey’in Hamidiye Sularının o dönemde İstanbul’da bu-
lunan çeşme sularının hepsinden üstün ve en saf sular grubunda oldu-
ğunu bildirdiği yazılıdır. Bu arada Dr. Kanburoğlu, ünlü kimyager Mösyö 
Pierre Apery’nin bu sular hakkında verdiği bilgileri şöyle bildirir: 

“Renksiz, kokusuz, lezzeti hoş ve soğuk bir su olup yoğunluk derece-

si 3.5 ile 5 arasında değişir. Çok az oranda klorür ile kireç, soda ve 

potas tuzları ve silis ihtiva eder. İhtiva ettiği organik maddelerin mik-

tarı litrede 0,0002’yi gösterir. Hastalık yapacak hiçbir organik mad-

desi yoktur. Bu nedenle Hamidiye Menba Suları iftiharla tasdik edi-

len bir sudur.” 

Yine bu risalede yapılan ölçmeler sonucunda yirmi dört saat zarfında 
suyun miktarının 1200 metreküp olduğu yazılıdır ve bundan dolayı da 
Ortaköy, Beşiktaş, Şişli, Feriköy, Tatavla, Beyoğlu, Galata, Kasımpaşa, 
Hasköy ve Halıcıoğlu’na yetecek orandadır.6 Böylece birçok araştırmadan 
sonra Adliye ve Mesahib Nazırı Abdurrahman Paşa’nın başkanlığında 
mabeyincilerden Emin Bey ve İstihkam Feriki Bertiye Paşa’dan oluşan 
bir komisyon kurulmasına ve padişahın kimyageri Ferik Charles Bon-
kowski Paşa’nın da gerekli analizlerle uğraşmasına karar verildi. Daha 
sonra ise Hendese-i Mülkiye Hocalarından Ticaret ve Nafia Nezareti Ala-
met-i Farika Kalemi Müdürü Hulusi Bey, Bertiye Paşa’nın ülkesine git-
mesi üzerine yerine geçerek bu çalışmaları geliştirdi.7 

Dr. Kanburoğlu, menba sularının toplanması ve diğer işler hakkında 
da bu risalede bilgiler verir. Menbaların en yükseği deniz seviyesinden 
70 metre rakımında olup Karakemer bendi yakınındadır ve bent suları 
için açılan arklardan yararlanır. Menbaları hepsi üzerinde asma kilitli 
bir kapı bulunan som kargirden yapılmış birtakım hazneciklerde toplan-
mış olup bu haznelerin her birinden çapı 50 ile 60 milimetre arasında 
değişen demirden yapılmış borular çıkmaktadır. Bu küçük boruların ta-
                                                           
6 K. Erkan, not. 5.de a.g.e., s. 12. 
7 Başbakanlık Osmanlı Arşivi Belgesi, not. 4.de adı geçen risale, s. 5. 
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mamı daha sonra Kemerburgaz Köprüsü civarındaki bir asıl mecra ile 
birleşir. Biriktirme haznesine kadar devam eden bu ana borunun çapı, 
125 milimetreden başlayıp gittikçe artar ve 150 milimetreye kadar ula-
şır. Dağıtım borularının toplam uzunluğu aşağı yukarı on sekiz kilomet-
reyi bulur. Cendere istasyonunun yakınındaki bu haznenin rakımı 34 
metredir ve her biri 600 metreküp su taşıyacak birbirinden ayrı iki haz-
neden ibarettir. Bunların her biri menbaların toplama borularına doğru-
dan doğruya bağlıdır. Haznelerden her birini bir ark kapağı, tulumbala-
rın çekiş borularının içine uzatılmış olduğu ve çekiş havuzu denebilen 
örülmüş diğer küçük bir çukura ayrı ayrı birleştirir. Hazneler, toprağın 
içinde kalacak şekilde su kireciyle som kargir olarak yapıldı. İç ve dış kı-
sımlar çimento ile sıvandı. Tavan ise demir kirişler ile tuğladan yapılmış 
Fransız işi bir kubbe ile kapalıdır. Bu haznelerin çift olarak yapılması, 
su naklinin sekteye uğramaması içindir. Haznelerin temizliği için her iki-
sine de bir metre derinliğinde birer kuyu açılmıştır ve tortular burada 
toplanarak kovalar ile dışarı atılır. 

Dr. Kanburoğlu, risalede makine dairesi, tulumbalar ve kazanlar hak-
kında da bilgiler verir. Su toplama haznesinin yanına cephesi 35 ve de-
rinliği 20 metre olan bir fabrika dairesi yapıldı. Bu fabrikanın ortasında-
ki büyük salonda suyun yükseltilmesini sağlayan iki makine bulunur. 
Bunlardan biri çalışırken diğeri temizlenmektedir. Bu iki makinenin iki 
tane kazanı vardır. Makineler, buhar ile çalışan kondansatörlü bir siste-
me sahip olup bir bir düzenleme aletiyle suyu çeşitli derecelerde tazyik 
ve şiddette istenilen yere sevk eder. Basma pistonlu iki tulumba makine-
nin piston kollarına doğrudan bağlı olup makinenin devamında bulunur. 
Tulumbanın devamında ve tulumba pistonuna bağlı kondansatör aleti 
bulunur.8 

Dr. Kanburoğlu, tulumbaların saatte 120 metreküp suyu haznenin 
bulunduğu yerden 120 metre yüksekliğe ve 2300 metre mesafeye sevk 
ettiğini ve makinelerin 85 beygir kuvvetinde olduğunu bildirir. Makinele-
rin bulunduğu salona bitişik diğer bir salonda bulunan kazanlar ise bo-
ruya benzer şekilde yapıldılar. Bu makineler ve kazanlar İsviçre’nin Zü-
rih şehrinde bulunan Escher Wyss ve Şürekası ticarethanesinden satın 
alınmış olup konulacağı yerlerin yapımı da fabrikanın mühendisi Mösyö 
Alphonso Dufour’a verildi. Makine dairesinin diğer kısımlarında maki-
nistler, ateşçiler ve bekçilere ait odalar ile tamirhane, kömür ve yağ de-
posu bulunur. Bu risalede suyun basılması ve dağıtılması ile ilgili bilgi-
ler de vardır. Su, makinelerden 120 metre yükseklik ve 2300 metre 
uzaklığa kadar, 225 milimetre çapında demirden yapılı bir boru içinden 
tazyikle basılır. Deniz seviyesinden 154 metre yükseklikte olan bu nokta, 
kargir bir su kulesi inşa edilmiştir ve bunun tepesine sevk borusu gelip 
                                                           
8 K. Erkan, not. 5.de a.g.e., s. 17. 
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birleşmiştir ve bu kuleden aldığı kuvvet ile 3.000 metre mesafedeki Bal-
mumcu Çiftliği Hümayunu civarındaki hazneye gelir. Haznenin yüksekli-
ği 144 metre olup 1.000 metreküp suyu alacak genişliktedir. Çeşitli yer-
lerde bulunan ve sayıları yüzden fazla olan çeşmelere su ulaştıran dağı-
tım boruları, Balmumcu Çiftliği Hümayunu civarındaki hazneden başlar. 
Bu borular demirden olup çapları mecraya göre 200 milimetre ile 50 mi-
limetre arasındadır. 

Bu arada bu risalede çeşmelerden söz edilmektedir. Tophane’deki 
Nusretiye Camii Şerifi yakınında yapılan çeşme mermerdendir. Çift mus-
luklu olan diğer bir çeşme ise Doğu mimarisinin özelliklerini taşır ve bir 
duvara dayandırılmış büyük bir mermer levha ile önünde mermerden 
yapılmış geniş bir yalaktan oluşur. Bu iki çeşme de demir boruları imal 
eden Belçika’da Lieter şehrinde bulunan “Su Yolları Şirket-i Umumiyesi”-
ne sipariş edilmiştir. Çeşmelerdeki musluklar kendiliklerinden kapanır 
tarzdadır. Aynı risalede çeşmelerin yapım masraflarının 2 milyon frank 
olduğu yazılıdır. Hamidiye Suları tesislerinden önce de 1885 de Terkos 
Gölü su yolları tesisleri açıldı ve Rumeli tarafındaki bütün yerlere ve Bo-
ğaziçi’nin Rumeli sahillerindeki tüm köylere su verildi. 

Dr. Kanburoğlu risalesinde, bu yıldan önce yaz mevsiminde görülen 
kuraklığın bittiğini yazar. Bu açılıştan birkaç yıl sonra Göksu Bendinden 
itibaren bir su yolu yapıldı ve Anadolu Hisarı’ndan Erenköy’e ve daha 
ileriki yerlere su verilerek İstanbul’un Anadolu kısmı ve Boğaziçi’nin 
Anadolu yakası köyleri suya kavuştu. Dr. Kanburoğlu, risalede bent ko-
nusunda da bilgi verir. 

“Küçük bir vadinin önüne set çekilerek o civar tepelerden akıp birike-

cek yağmur ve kar sularından meydana getirilmiş bir yağmur suyu 

havuzu veya daha doğrusu sun’i bir göldür. Set, mimari kaidelere 

uygun olarak büyük granit taşlarıyla inşa edilmiş kalın bir duvardır 

ve havuz görevini yapacak vadinin zemini büyük kapak taşlarıyla ör-

tülüdür. Bentteki suyun akışı setin alt kısmına konulmuş ve istendiği 

gibi ayarlanan borularla sağlanır. Suyun fazlası ise setin üzerinden 

bir yol bularak akar ve uzakta bir yerdeki büyük çukura birikir. Bu 

vadi de diğer büyük vadinin devamı olup küçüktür ve duvar ile önü 

kapatılmıştır. Burada biriken su ise içmek için biriktirilen asıl su ha-

vuzunun kenarında bulunan sebze bahçelerini sulamak için kullanı-

lır. Bu arada bu su vadilerinin yakınlarındaki yerlerin kirletilmesi ya-

sak olup buralara yalnızca gezmek veya araştırma yapmak için ge-

lenlerin resmi izin kağıdı göstermeleri gerekir. Güneş gören ve dipten 

açılmış mecrası olan sular mikrop taşımazlar ve zararlı maddelere 

sahip değildirler.” 

Bu arada risalede, Berthier Paşa’nın başkanlığında Bend-i Kebir adı 
verilen en büyük seddi yükseltmek için de çalışmalar yapılarak bir bu-
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çuk metre yükseltildiği ve böylece bendin su taşıma miktarının iki misli 
arttığı yazılıdır. Dr. Kanburoğlu başka önerilerde de bulunur. İstanbul’da 
pek çok çeşmenin birer kapalı haznesi vardır. Ancak buralarda biriken 
su güneşin mikropları öldürme etkisinden yararlanamamaktadır. Hazne-
lerin çok olması, içlerinde bulunan suyu mikroplardan arındırmada kon-
trolüne engel olur. Böylece hastalıklar belirir. Ancak şehrin, içinde hazne 
bulunmasına gerek kalmadan uygun bir yerde, mesela Beyoğlu ve Gala-
ta ile Haliç’in yanına ve İstanbul’un bir mahallesi olan Davutpaşa’ya iki 
tane sarf ve tüketim haznesi yapılırsa buralardan şehrin çeşitli yerlerin-
deki çeşmelere, binalara demirden yapılmış borular ile su dağıtılabilir. 
Bu iki hazne sağlık bakımından uygun, ihtiyaç gerektiğinde ya da tamir 
zamanlarında hiçbir kesinti olmaması için iki havuzdan meydana gelirse 
kolayca mikroplardan temizlenmiş ve temizlikleri yapılmış olur. Dr. Kan-
buroğlu son olarak bu küçük kitapta, İstanbul halkının bu değerli suyu 
gereksiz harcamaktan kaçınmalarını, temiz ve saf olan bu suyun temiz 
kaplarda yalnızca içmek için kullanılması gerektiğini önerir.9 

1909 tarihli bir belgede ise Hamidiye Çeşme ve Kağıthane menba su-
ları hakkında yazılan risalenin nüshalarının henüz tevdi olunmadığı be-
lirtilir.10 Ayrıca aynı tarihli bir belgede de Aşiret Mektebi’ne borular ile 
Hamidiye içme suyu getirtilmesi talebine karşılık bunun mümkün olma-
dığının ve mektep civarında bulunan içme sularının fıçılar ile taşınarak 
ihtiyacın karşılanması gerektiğinin bildirilmesi yazılıdır.11 Yine bu tarih-
teki diğer bir belge, Hamidiye maden sularının sermayesi ve gelirinin 
miktarı hakkındadır.12 

Hamidiye sularının temizliği üzerinde de duruluyordu. 1910 tarihli 
bir belge, Hamidiye Kağıthane menba sularının temizliğinin tahakkuk et-
tiği hakkındadır.13 Aynı tarihli diğer bir belge Hamidiye Kağıthane menba 
sularının isale yollarında meydana gelen bozuklukların suyun miktarın-
da ve kalitesinde birtakım sorunlara neden olduğu tespit edildiğinden in-
celemede bulunmak üzere Mabeyn-i Hümayun’a bir memur tayini hak-
kındadır.14 

1910 tarihli diğer bir belge, Rusya’daki kolera hastalığının Osmanlı 
memleketine sirayetini önlemek için gerekli tedbirlerin alınması, kirlen-
miş olan Terkos ve Hamidiye sularının temizlenmesi ve Dersaadet ve Bi-
lâd-ı Selase’de temizlik işlerine önem verilmesinin Şehremaneti ve Zabti-
ye Nezareti’ne bildirilmesi konusundadır.15 
                                                           
9 Başbakanlık Osmanlı Arşivi Belgesi, Not. 4.de adı geçen risale, s. 7. 
10 Başbakanlık Osmanlı Arşivi Belgesi, Y.MTV, Dosya: 299, Gömlek: 41, 1325 tarihli. 
11 Başbakanlık Osmanlı Arşivi Belgesi, MF.MKT, Dosya: 1014, Gömlek: 58, 1325 tarihli. 
12 Başbakanlık Osmanlı Arşivi Belgesi, Y.PRK.KOM, Dosya: 16, Gömlek: 22, 1325 tarihli. 
13 Başbakanlık Osmanlı Arşivi Belgesi, Y.A.HUS, Dosya: 525, Gömlek: 108, 1326 tarihli. 
14 Başbakanlık Osmanlı Arşivi Belgesi, BEO, Dosya: 3410, Gömlek: 255684, 1326 tarihli. 
15 Başbakanlık Osmanlı Arşivi Belgesi, DH.MKT, Dosya: 2630, Gömlek: 15. 
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Prof. Dr. Besim Ömer Akalın Paşa da Hamidiye Suları hakkında çok 
değerli bir yazısını Nevsali Afiyet’de yayınladı. Yazar’ın Su, Kağıthane Su-
ları ve Hamidiye Çeşmeleri adlı yazısı “Su gibi aziz ol.” diye başlar. Ger-
çekten de yazar suyun değerini bu yazının her satırında anlatmaktadır. 
Akalın’a göre su bir “mayi-i mübarek ve kıymettardır.” 1909’da yazılmış 
olan bu yazıda kentin her yerine su sevki için iki büyük şirket kuruldu-
ğu ve bunların adlarının “Terkos Üsküdar ve Kadıköy Su Şirketleri” oldu-
ğu belirtilir. Bunların temiz ve saf su dağıtımına baktığı da bildirilir. Ka-
ğıthane Menba Suları’nın bütün İstanbul’a 24 saat dağıtımı hususunda 
çalışmalar yapılmağa başlandığı ve bir milyon iki yüz bin litre su veren 
bir sistemin kurulması hususunda iki milyon frank yani on milyon ku-
ruş harcandığı belirtilir.16 

Yazının 4. sahifesi su ihtiyacı hakkındadır. Yazar suyun önemi hak-
kında şunları bildirir. 

“İnsan her şeyden evvel ve her şeyden ziyade suya muhtaçtır. İnsan 

bedenindeki suyun % 11 kısmından bile mahrum edilse tehlike var-

dır. Su, hayatın revnak ve bahası, sıhhat için lazım olan unsurdur. 

Uzviyet her gün muhtelif tariklerle (yollarla) dört litre kadar su kay-

bettiğinden bedene bu miktara muadil (karşılık) su ithali lazımdır.” 

Su çok gerekli bir gıda olup maddi ve manevi kuvvetler arasındaki 
ahengi düzenler ve idare eder. Ateşi hafifletir, asabı teskin eder. Ayrıca 
Dr. Akalın, su hakkında bu çok önemli yazısında: “Su mevcudiyet-i beşe-
riye için asliye-i hayatiyedir.” diyerek bu maddenin değerini vurgular. 
Yazara göre, ekmek yerine diğer gıdalar geçebilirse de suyun yerini hiçbir 
şey tutamaz. Suyun sıhhi yararları sayılamayacak kadar çoktur. Elbise, 
meskenler ve araç-gereçlerin temizliği su ile olur. Su, kutsal ve muhte-
rem bir nesne olup insanlığı idare eden kuvvetlerin en etkilisidir. Yazar, 
su bulmanın zorluklarına şöyle değinir: 

“Tabiatın en mebzul (bol) hediyesinden olan suyun bir devri daim ic-

ra etmesiyle saf ve azade bir halde bulabilmek ne kadar müşküldür. 

Bugün arzımızın temiz ve saf bir su içen şehirleri pek az ve mahdut-

tur (sınırlıdır). Amonyaklar, muhtelif gazlar ve diğer şeylerle suyun 

terkibi bozuluyor. Bugün tüm İslam âleminde suya ait hayrat ve ha-

senat sayılamayacak kadar çoktur.” 

Akalın yazısında, İstanbul’un bu tip hayratı en fazla kurabilmiş bir 
şehir olduğunu belirtir. 

Suyun halk sağlığı açısından ikiye ayrıldığını belirten bu yazıda bu 
konuda şu bilgiler vardır: 
                                                           
16 Besim Ömer Akalın, Su, Kağıthane Suları ve Hamidiye Çeşmeleri, Nevsâli Afiyet, Üçüncü 
Sene, Salname-i Tıbbi, Matbaa-i Ahmed İhsan ve Şürekası, s. 1-28, İstanbul 1325. 
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“Suyu hıfzı sıhhat ikiye ayırır: Yeryüzünde duran su, yerin altına ge-

çen su. Yeryüzünde duran suların birçoğu yağmur, kar, sis gibi tabi-

at olaylarının yâdigârıdır. Bunlar sathı arzda oldukları gibi kalsalar 

bile havadaki mikroplarla ve daha birçok muzır maddelerle bulaştık-

larından ekseriya kullanılacak, hususiyle içilecek bir halde değildir-

ler. Bu suların arzın tabakalarına nüfuz eden kısmı ise o arzın tabiat 

ve terkibine göre ya lezzeti iyi olur ya da acı ve zararlı maddelerle 

bulaşarak berbat ve kullanılmayacak hale gelir. Arzın tabakalarına 

giden sular bunların meyil ve seyirlerini takip ile yine yeryüzüne çı-

kar veya tabakaların iç kısımlarında yıkıntılar yapar ve sonra insan-

ların açtığı artezyen kuyularından fışkırarak insanlar tarafından fay-

dalanılacak hale gelirler. Bunlardan birincisine Peygamber Suları de-

nir.”17 

Bu arada yazar, birçok hayırsever kişinin çeşmeler yaptırdığını belir-
tir. Bir şehre su getirilmesi hususunda yazıda şu bilgiler vardır: 

“Bir şehre getirilecek suyun kimya tahlilleri ile bileşimlerine bakılmalı 

ve ayrıca saflığı ölçülmelidir. Yine bu konuda bilinen tıp mensupları-

nın o su hakkında rapor vermeleri gerekir. Bir şehre gelen suyun en 

emin miyarı (ölçüsü), o şehirde görülecek karahummadır. Yine her 

türlü muzır mikroptan uzak ve saf sular getirilmelidir. 

1) Şehirlere sevk olunan suyun yalnız menba suyu olması kafi görül-

meyip kirlilikten uzak olması gerekir. 

2) Suyun gerekli şartlarda kapatılıp toplanması ve bundan başka su-

yun: 1) Menbadan toplandığı mahalden akıttırılacak yere, muslukla-

ra kadar harekette bulunması, 2) Kirlilikten uzak olması için daima 

kapalı cereyan olması gerekir.”18 

Besim Ömer Paşa şu önemli soruyu da sorar ve bazı cevaplar verir: 

“Her su içilebilir mi? Tozlu, kirli bir suyu içmek ne kadar güçtür. Böy-

le içilemeyecek sulardan tamiri mümkün olamayan zararlar meyda-

na gelir. Sağlık yönünden içilecek suyun bazı özelikleri olmalıdır. İçi-

lecek su, soğuk, berrak, kokusuz, lezzetçe hoş ve havalanmış olmalı, 

mideye çökmemeli, birkaç gün durunca bozulup kokmamalıdır. Su-

yun ısı derecesi de önemlidir. Isınmış sular, ekseriya en sathi taba-

kaların sızıntıları olduklarından temiz olamazlar. Ilık sular mideye iyi 

gelmeyebilirler. Bu arada suyun berraklığı en önemli bir sağlık kura-

lıdır. Ancak her berrak su temiz demek değildir. Bu arada suyun ko-

kusuz olması gerekir. Göztepe v.b. gibi menba suları yerine sürülen 

kaynağı meçhul sularda bir lezzet vardır ki bunu suyun saflığına ve-

renler yanılmaktadırlar. Halbuki iyi ve saf bir menba suyunda lezzet 
                                                           
17 Besim Ömer Akalın, Not. 16.da a.g.e., s. 12. 
18 Besim Ömer Akalın, Not. 16.da a.g.e., s. 18. 

17



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 10 

yoktur. Suyun bileşiminde bazı maddelerin bulunması onun sağlıklı 

bir su olmasını sağlar.” 

Besim Ömer Paşa, iyi ve kötü sular için bir cetvel de hazırladı. Bu ko-
nuda o dönemlerde Hayati Kimyacı Kimyager Ali Rıza Bey’in verdiği tab-
lo suları sağlık açısından değerlendirir: 

Su En Saf Su Saf Su Şüpheli Su Fena Su 
Derecesi 1 ile 5 5 ile 15 30’dan yukarı 100’den yukarı 

 

Bir Litredeki 

Sabit Tortu 
(Çökelti) 

500  

miligramdan  
Az 

500  

miligramdan  
Az 

500  

miligramdan  
Fazla 

500  

miligramdan  
Fazla 

Sodyum 
Klorür 

27 miligramdan 
Az 

27 miligramdan 
Az 

65  
miligramdan Az 

175  
miligramdan Az 

Azotlu 
Potasyum 
Bileşikleri 

Bir miligramdan 
Az 

Bir miligramdan 
Az 

2 miligramdan 
Fazla 

2 miligramdan 
Fazla 

Azotlu 
Bileşikleri 

Bir miligramdan 
Az 

Bir miligramdan 
Az 

3-4 miligram 4 miligramdan 
Fazla 

Bir Litredeki 
Kalsiyum 

200 miligramdan 
Az 

200 miligramdan 
Az 

200 miligram-
dan Fazla 

200 miligram-
dan Fazla 

 

Menba’ın İsmi Su  
Derecesi 

Bir  
Litresindeki 

Sodyum  
Klorür  

(Miligram) 

Bir  
Litresindeki 

Azotlu  
Bileşikler 
(Miligram) 

Bir  
Litresindeki 

Azotlu  
Potasyum 
(Miligram) 

Taşdelen 1,8 17 0,45 0,1 
Karakulak 2 21 0,25 0,1 
Kayışdağı 2 23 0,30 0,1 
Göztepe 2 22 0,30 0,1 
Hünkar Suyu 3 22 0,15 0,1 
Kirazlı Suyu (Kağıt-
hane Sularından) 

3 38 0,40 0,5 

Asakir-i Şahaneye 
Verilen Su 

3,5 24 0,40 2,0 

Çamlıca Suyu 4 34 0,35 0,7 
Kağıthane Suları 4 52 0,2 0,5 
Ayazma Suyu  
(Yakacık) 

5 21 0,45 2,5 

Çırçır Suyu 5,9 25 0,25 0,5 
Keçe Suyu 6 37 0,25 3,5 
Üsküdar-Kadıköy 
Su Kampanyasının 
Suyu 

7 29 3,0 1,0 

Terkos Suyu 12,5 45 3,0 1,5 

Bu cetvellerin incelenmesinden İstanbul’daki suların saflık dereceleri-
ne göre sınıflandırıldıkları ve İstanbul sularının en sağlıklı ve üne sahip 
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sular olduğu anlaşılmaktadır. İyi bir suyun değerleri bugün de aşağı yu-
karı aynı rakamlarla ifade edilir.19 

Yine o yıllarda en bilinen su adları Anadolu yakasında Alemdağ (Taş-
delen, Elmalı, Sırmakeş), Yakacık, Kayışdağı, Göztepe ve Beykoz’daki Ka-
rakulak Suları idi. Rumeli yakasında ise Kanlı Kavak Suyu bilinirdi. Yine 
Ayazma, Sultan Suyu, Kundaklı Suyu, Kestane Suyu ve Çırçır Suyu 
menbaları herkes tarafından bilinmesine rağmen bunlardan yeterince 
yararlanılamıyordu. Çünkü bu suların fıçılara doldurularak nakledilmesi 
zor ve kirliliği de beraberinde getiren bir durumdu. Fıçının hemen hiç yı-
kanmaması, su doldurulurken kullanılan huninin toprak üzerine bıra-
kılması, süzmek için kullanılan bezlerin kirli olmaları, sucunun ellerinin 
kirli olması, bu suların temiz olmalarını engelleyen durumlardı. Dr. Be-
sim Ömer, kirli ve temiz suları şöyle belirtir: 

“Bütün sular, hatta en çok saf olanlar bile kirlilik gösterebilirler. Bir 

suda tere v.b. gibi nebatların büyümesi o suyun nefasetini arttırır. 

Yavşan Otu gibi bitkilerin bulunması ise suyun saflığının fazla olma-

dığını, ancak yeterli olduğunu gösterir. Saz, kamış, nilüfer gibi bitki-

ler adi sularda bulunurlar. Çok fena sular beyazımsı olup satıhların-

da yüzen ve adeta bir tabaka hasıl eden yosunlardan belli olur.” 

Sulardaki kirliliği yapan maddeler nereden gelir? Kirli suları içenler 
ne gibi hastalıklara yakalanıyor? Dr. Akalın bu soruların cevaplarını da 
verir. Suyun kirliliği, atılan hayvani ve bitkisel artıklardan olur. Bunların 
içinde hayvan leşleri de vardır. Hayvan artıkları bitki artıklarından daha 
kirli ve daha zararlıdır. Kuyu suları kirli ve bu artıklarla bulaşmış sula-
rın da içine sıçramasıyla bulaşık görünümlü olur. Protozoer sınıfından 
kalın bağırsak amibi adi solucanlar, oksiyürler, trikosefaller, yumurta 
şeklinde sularda bulunurlar. Tenyalar da böyledir. Otlar da kötü atıkla-
rın kaynağıdırlar. Su bir yerden geçerken bulaşık şeyler üzerinden akar 
ve oralardaki pislikleri de götürür ki bu tip su kirli olarak kabul edilir. 
Ancak bu kirlilikler uzun süre suda kalamazlar. Çoğalan mikroplar bir-
birlerini yemeğe başlarlar ve bir süre sonra başka pis şeyler suyla bulaş-
mazsa suyun kirlilikten arınmağa başladığı görülür. Dr. Besim Ömer, 
Sokrates’in “Suyun hayata pek büyük bir tesiri var.” dediğini yazmakta-
dır. Birçok hastalığın nedeni suya bağlanmaktadır. Kötü su birçok has-
talığın nedeni olmaktadır. Eskiden kum hastalıklarını, boğaz urlarını bi-
le suya atfediyorlardı. Besim Ömer’e göre, su en çok solucanların, bitki-
sel ve hayvansal drogların vücuda girmesine neden olur ve birçok salgın 
hastalığında nedenini oluşturur. Yazara göre su ile geçen üç kötü hasta-
lık vardır. Bunlar kara humma, kolera ve basur olup salgınların görül-
düğü dönemlerde, kirli su içen kişilerde görülürler. Kara humma İstan-
                                                           
19 Besim Ömer Akalın, Not. 16.da a.g.e., s. 19. 
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bul’da da o dönemlerde ara sıra görülürdü.20 Besim Ömer, bu konuda 
şöyle yazar: 

“Bir hastanın pislikleri lağıma gider ve o lağımla bulaşmış kirli suyu 

içen ailelerde bu hastalık görülmeye başlar. Bunda anlaşılmayacak 

bir şey yoktur. Bu tip mikroplar bağırsaklara geçince orada bulunan 

mikroplarla yardımlaşmaya girerler ve şahsın mukavemetini azalta-

rak vücudun hasta olmasına neden olurlar. Böylece halka iyi bir su 

içirmek gayesiyle şehre iyi bir su getirmek üzere Kağıthane Menba 

Suları isale ve tesis edildi.” 

Bu makalenin Kağıthane Menba Suları ve Hamidiye Çeşmeleri bölü-
münde ise Hamidiye Suları ile ilgili tesislerin kuruluşu anlatılmaktadır. 
Bu konuda II. Abdulhamit’in direktifi ile Adliye Nazırı (Bakan) Abdurrah-
man Paşa başkanlığında Emin Bey, Bungufseki Paşa ve Nezareti Fenni-
ye-i Hendese-i Mülkiye-i Şahane Mektebi (Sivil Fen Okulu) hocalarından 
Hulusi Bey’den ibaret olan komisyon suyun bileşimini araştırarak vadi-
deki bütün menbaların suları birbiriyle karıştırıldı ve bunlar bir yerde 
toplanarak kuvvetli bir makine ile dağıtımı sağlandı. Menbaların her biri 
kilitli birer kapı ile bend edilen hazneciklerde toplandı. Hepsi 15-16 san-
timetre kutrunda birer küçük mecra vasıtasıyla Kemerburgaz Köprüsü 
civarında ana boruya gönderildi. Bu mecraların tamamı on sekiz kilo-
metre uzunluğundadır. Suyun toplandığı hazneler 600 metro mikabı ta-
şıyacak kadar iki büyük hazneden ibarettir. Bu hazineler o dönemin en 
modern bilimsel şartlarına sahip olup sağlam malzeme ile yapıldı. Bun-
ların çift olmasının nedeni, suyun akımını kesmeden kolayca temizlene-
bilmesi içindir. Makine dairesi toplama haznesinin yanında olup iki ta-
kımdırlar. Bu makineler, bir aletle su tazyikini idare ederek istenilen şid-
dette arzu edilen yere sevk edebilirler. İki makinenin işlettiği tulumba bir 
saatte 120 metre mikâbı suyu 120 metre yüksekliğe kaldırarak 2300 
metre uzaklığa sevk edebilirler. Makineler 85 buhar beygir kuvvetinde-
dirler. Yani bu su, 120 metre yüksekliğe kalkarak 2300 metre uzaklığa 
225 milimetre çapında dökme demirden yapılmış bir boru ile tazyikle 
sevk olunmakta ve o mesafedeki kagir bir su terazisine yetişirdi ve bura-
dan da 3000 metre mesafede bulunan Balmumcu Çiftliği civarındaki çok 
sağlam bir hazneye gelirdi. Buradan da çok zarif bir tarza yapılmış olan 
ve şehirdeki çeşitli yerlerde bulunan Hamidiye Çeşmeleri’ne çeşitli çap-
lardaki dağıtım boruları ile sevk edilirdi. Dr. Besim Ömer bu çeşmeler-
den örnekler vermektedir. Bunlardan biri Tophane’de Nusretiye Camiin-
de bulunan ve som mermerden yapılmış çeşmedir. Yine diğer bir örnek 
de Hamidiye Etfal Hastahanesi önünde yapılmış olan çeşmedir. Böylece 
Kağıthane Suları bu çeşmelerle dağıtılmakta olup suyun 24 saat içindeki 
                                                           
20 Besim Ömer Akalın, Not. 16.da a.g.e., s. 22. 
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miktarı 1.200.000 litre idi. Besim Ömer Paşa bu miktarın daha sonra 
arttırılabileceğini, su vadisinin diğer bölümünün de işletilerek şehrin İs-
tanbul kesiminin de yararlanacağını bildirir. Suların çıktığı menbaların 
civarı temiz olup adeta fenni bir süzgeçten süzülür gibi bendlere gelmek-
te ve böylece her türlü kirlilikten uzak olmaktadır. Kağıthane Suları ile 
ilgili tesisler 10.000.000 gümüş para veya 2.000.000 Frank’a yapılmıştır. 
Dr. Besim Ömer Paşa, Kâğıthane Sularının çeşitli örneklerini analiz eden 
Kimyager Ali Rıza Bey’in bu suların en saf sular sınıfına girdiğini, İstan-
bul’daki diğer sulardan daha sıhhi olduğunu belirttiğini bildirir.21 

Görüldüğü gibi Dr. Akalın su içmenin yararlarından uzun uzun söz 
etmekte olup bugün de bu görüşler geçerlidir. Bilindiği gibi su içmenin 
birçok yararı vardır. Kanı sulandırır ve dolaşım sırasında pıhtılaşmasını 
ve DNA hasarını önler ve onarım mekanizmalarının daha iyi çalışmasına 
yardımcı olur. Vücutta enfeksiyon ve kanser hücrelerinin geliştiği bölge-
lerde bağışıklık sistemini güçlendirir. Su vücudun her hücresinde elekt-
riksel ve manyetik enerji üretir ve yaşam gücü verir. Hücre yapısındaki 
maddeleri birbirine bağlayan bir yapıştırıcıdır.22 Bağışıklık sisteminin 
merkezi olan kemik iliğini güçlendirir. Bütün besinlerin, vitamin ve mi-
nerallerin temel çözücüsüdür. Vücutta besinleri küçük parçalara ayırır, 
sindirimlerinde ve son metabolik aşamalarında görev yapar. Su, besin-
lerdeki gerekli öğelerin emilimini artırır. Bütün öğelerin vücuda taşınma-
sına yardımcı olur.23 Akciğerlerde oksijen toplayan kırmızı kan hücreleri-
nin çalışma verimini artırır. Hücreye ulaşan su, o hücreye oksijen verir 
ve atık gazları vücuttan atılmaları için akciğerlere taşır. Vücuttan zehirli 
atıkları toplar ve atılmaları için karaciğer ya da böbreklere taşır. Artrit ve 
sırt ağrılarının oluşumunun önlenmesinde yardımcı olur. Bağırsakları en 
iyi çalıştıran yağlayıcı maddedir, kabızlığı önler.24 Kalp krizi ve felce karşı 
koruyucu olup yorgunluğun giderilmesine yardımcı olur.25 Kilo vermenin 
en iyi yolu su içmektir.26 Ayrıca bellek kaybının önlenmesine ve yaşlılık 
belirtilerinin azalmasına yardımcı olur.27 Gözlere canlılık ve parlaklık ve-
rir.28 Kemik iliğinde kan üretim sistemlerini düzenler ve lösemi oluşumu 
riskini azaltır.29 
                                                           
21 Besim Ömer Akalın, Not. 16.da a.g.e., s. 25. 
22 S. Velicangil, Koruyucu ve Sosyal Tıp (11), Sermet Matbaası, s. 56, İstanbul 1973. 
23 Not 22.de a.g.e., s. 57. 
24 E.N. Whitney and E.M.N. Hamilton (eds.), Understanding Nutrition, 3rd Ed., pp. H98-
H102, West Publishing Company, Philadelphia (1984). 
25 E.N. Whitney and E.M.N. Hamilton (eds.)., Not. 24.de a.g.e., s. 99. 
26 E.N. Whitney and E.M.N. Hamilton (eds.)., Not. 24.de a.g.e., s. 100. 
27 S.S. Davidson-R. Passmore, Human Nutrition and Dietetics, The William and Wilkinson 
Comp., s. 320-321, Baltimore 1970. 
28 M.G. Wohl-R.S. Goodhart, Modern Nutrition in Health and Disease (Third Edition), Phila-
delphia 1964. 
29 F.P. Antia, Clinical Dietetics and Nutrittion, Oxford University Press, s. 290-295, London 1973. 
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O döneme kadar bütün Osmanlı su tesislerinde sular pişmiş kilden 
yapılmış künk borular içerisinden isale edilirken ilk defa Hamidiye su-
yunda font borular kullanılmış, sular bu borular içerisinden basınçlı 
akıtılmış, vanalar ile şebekede manevra yapmak imkanı sağlanmıştır. 
Hamidiye suyu kaliteli içme suyu olup, sertliği 4.5 (Fransız sertliği)’tir. 
Hamidiye Suyu, kurulduğu günden itibaren, çeşmeler vasıtasıyla İstan-
bul halkına ulaştırılmaktaydı. 

Zaman içerisinde gerek şehrin büyümesi, gerekse sebillerin tahrip ol-
masıyla bu hizmetin, kurulduğu zamandaki gibi sokak sebillerinden yü-
rütülmesi imkânsızlaştı. 1979 yılından itibaren şişelenerek halka ulaştı-
rılmaya başlandı. Hamidiye yüzyılı geçen başarılı bir geçmişe ve tarihsel 
bir özelliğe sahiptir. Hamidiye Kaynak Suları, 1979 yılından itibaren 
Anonim Şirket yapısına kavuştu. Tesis, bugün İstanbul Büyükşehir Be-
lediyesi’nin bir iştirak şirketi olan Hamidiye Kaynak Suları A.Ş. tarafın-
dan işletilmektedir. 

Sağlık Bakanlığınca onaylı, özel, paslanmaz, çelik tankerlerle su tüke-
ticiye ulaşmaktadır. Değişen şartlara uygun, son teknolojik olanakları 
kullanan Hamidiye, kaliteli kaynak suyunu İstanbullulara pratik, sağlık-
lı ve hijyenik koşullarda ulaştırmaktadır. Kamu kurum ve kuruluşları, 
özel işletme, okul, fabrika ve otellere de Hamidiye A.Ş. tanker filosuyla 
düzenli olarak kaynak suyu hizmeti vermektedir. 

Son derece farklı ve saf olan Hamidiye Kaynak Suyu, İstanbul’un eski 
ormanlarından biri olan Belgrad Ormanlarının barındırdığı gür yeşillikle-
rinin derin kaynaklarından gelmektedir.30 

Hamidiye Kaynak Suları takribi olarak 500-3000 metre arasında ye-
rin altından kendi iradesi ile yeryüzüne çıkmaktadır. Herhangi bir son-
dajlama ile çıkarılmamaktadır ve mineralleri yeryüzüne ulaşana kadar 
tamamen kendi kaynağından toplamaktadır.31 

1902’den beri suya attığı imzayla gelenekselleşen çizgisini modern do-
nanımlarıyla devam ettiren Hamidiye A.Ş., bugün gerek teknolojik alt ya-
pısı, gerekse modern üretim ve yönetim sistemleri ile dünya standartla-
rında faaliyetlerini sürdürmektedir. Hamidiye A.Ş.’nin tesislerinde bulu-
nan kapsamlı laboratuarlarında fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik test-
ler gerçekleştirilmektedir. Termoform (otomatik şekillendirme) özelliğine 
de sahip üretim hatlarında otomatik şekillendirme, kapaklama, dolum 
ve paketleme işlemlerinin ve üretim tamamı el değmeden, hijyenik or-
tamlarda yapılır. Nakil ve dağıtım işlemlerinde, tam donanımlı ve gıda 
maddeleri tüzüğüne uygun, son model taşıma araçları kullanılır. Türki-
ye’nin en büyük tanker filosu ile su dağıtım işlemi gerçekleştirilir.32 
                                                           
30 İ.H. Tanışık, İstanbul Çeşmeleri, Beyoğlu ve Üsküdar Cihetleri, s. 575, Ankara Maarif Ve-
kaleti, İstanbul 1945. 
31 N. Yüngül, Taksim Suyu Tesisleri, İstanbul Belediyesi Sular İdaresi, s. 69, İstanbul 1957. 
32 www.hamidiye.com.tr 

22



AYŞEGÜL DEMİRHAN ERDEMİR / HAMİDİYE SULARI’NIN TÜRK TIP TARİHİNDEKİ YERİ 15 

Kaynaklar, su depolarını ve tesisi oluşturan tüm donanımlar, son 
teknoloji ile donatılmış scade sistemi ile sürekli kontrol edilir ve koruma 
işlemleri yapılır. Tüm üretim hatlarında dakikada bir güncelleme yapan 
“Üretim Veri Toplama” üniteleri ile ürün ve hammadde takibi barkot 
okutma sistemi ile elektronik ortamda anlık izlenmektedir. Aynı sistem-
le, tüketiciye kadar ulaşan tüm ürünlerin “Geri Toplama ve Ürün İzleme” 
süreç takibi yapılmaktadır. Bu arada Hamidiye A.Ş.’de ürünler, bayi ağı 
ile halka ulaştırılmakta, yine bayi ağı ile damacanaların geri dönüşümü 
sağlanmaktadır. Üretim tesislerine gelmeden önce damacanalar bayiler-
de kontrol edilmekte, daha sonra ana bağlantı depolarımızda ikinci kont-
rolden geçirilmektedir. Tesislere gelen damacanalar ön kalite kontrolden 
geçirildikten sonra üretim kontrolünden de geçirilerek kalite onayıyla do-
lumuna karar verilmektedir. Toplam beş kontrolden sonra kirli, yıpran-
mış, kullanılmayacağına karar verilen damacanalar imha edilmekte, do-
lum işlemine alınmamaktadır. Damacanaların ilk olarak dış yıkama üni-
tesinde dış yüzeyi temizlenmekte iç yıkama ünitesinde sıcak (70c) ve de-
zenfektanlı yıkama işleminden geçirilmektedir. Ek iç yıkama üniteleri ile 
ambalajın mikrobiyolojik dezenfeksiyonu gerçekleştirilmektedir. Dama-
canalara dolum suyuyla durulama yapıldıktan sonra dolum işlemine ta-
bi tutulmaktadır. Depo temizliği için tayin edilen randevu gününden ön-
ce depodaki mevcut suyun hidrofor seviyesine kadar tüketilmesi sağla-
nır. Ayrıca çalışma emniyeti için temizlik işlerinden önce deponun hava-
landırılması ve aydınlatılması sağlanacaktır. 

Hijyenik giysi, bone, galoş, lastik çizme giyen teknik elemanlar depo-
ya ip merdivenle inerler. Depoda kalan sular dalgıç pompalarla tahliye 
edilerek uygun görülen su giderine atılır. Depodaki kum, çakıl, çamur gi-
bi fiziksel kirlilik uygun bir yere atılır. Deponun tüm katmanları 150 bar 
basınçlı su kompresörü ile temizlenip kirli su dalgıç pompalarla dışarı 
atılır. Fayans depolarda kirlilik durumuna göre nitrik asit çözeltisi uy-
gun miktarda uygulanarak bekletilir ve bol suyla durulanır. Su kompre-
sörüne konulan % 15’lik sodyum hidroklorit çözeltisi ile deponun tüm 
katmanları dezenfekte edilir. Bu işlem bittikten sonra depo tekrar duru-
lanır. Depoya %1 oranında %15’lik sodyum hipoklorit çözeltisi atılarak 
depoya su verilir ve işlem sona erdirilir.33 

Üretim hijyenik koşullarda el değmeden gerçekleştirilmektedir. Sağlık 
Bakanlığı’nın 17 Şubat 2005 tarih ve 25730 sayılı su mevzuatına uygun 
şartlarda teknik ekipman ve cihazlarla donatılmıştır. Tüm ürünlerde fi-
ziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizler Hamidiye A.Ş. laboratuarında 
yapılır. Kontrol analizleri Hıfzısıhha laboratuarlarında yaptırılmaktadır. 
Üretimin her aşamasında, kaynaktan dolum işleminden sonraya kadar 
olan her safha sürekli kontrol edilir. 17 Şubat 2005 tarihli ve 25730 sa-
                                                           
33 İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik, 25730 sayılı ve 17 Şubat 2005 tarihli. 
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yılı İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğin 24-37. madde-
leri ise aşağıda olup suların temizlenmesi, tesisler ve diğer konularla ilgi-
li bilgileri verir. 

İkinci Bölüm 

Tesislere Ait Hükümler 

Kaynak Koruma Alanı 

Madde 24 - Kaynak koruma alanı, Kurul tarafından kaynağın yer al-
dığı jeolojik formasyon, topoğrafik ve hidrojeolojik şartlar göz önüne alı-
narak tayin edilir. 

Koruma alanı ile ilgili hususlar projesinde gösterilir ve gerekçesi ay-
rıntılı olarak Kurul ön raporunda belirtilir. 

Koruma alanına insan, hayvan, sel ve diğer suların girmesi önlenerek 
her türlü kirlenmeye karşı tedbirler alınır. Bu bölgede suyun niteliğini 
etkileyecek faaliyetlere izin verilmez. 

Kaptaj 

Madde 25 - Teknik usullerle çıkartılmayıp yeryüzüne kendiliğinden 
çıkan suların kaptaja alınması şarttır. Kaptaj, suyun çıkış noktasından 
sağlıklı şekilde alınarak isaleye hazır duruma getirilip, her türlü kirlen-
meye mani olacak ve dışarıdan içine hiçbir şey sızmayacak tarzda inşa 
edilir. Kaptaj, suyun çıkış noktasına gelecek şekilde yapılır. 

Kaptaj, camdan veya suyun niteliğini bozmayacak malzemeden yapıl-
mış, açılır kapanır şekilde ayrılmış, biri suların toplandığı oda ve diğeri 
manevra odası olmak üzere iki bölümden oluşur. 

Kaptajın manevra odasında, suyun isalesi, su kaynağını tamamen or-
taya çıkaracak şekilde tahliyesi, numune alınması, debisinin ölçülmesi 
ve manevra odasına dökülecek suların boşaltılması için gerekli tertibat 
yer alır. Ayrıca, her iki bölümün birlikte veya ayrı ayrı havalandırılması 
için, suyun dışarıdan kirlenmesini önleyecek şekilde gerekli tertibat ya-
pılır. Bu özellikler, toplama odası ile benzeri yapılarda da göz önünde bu-
lundurulur ve bu gibi ünitelerin tahliye uçlarına uygun tertibat konur. 

Ayrı kaptajda toplanan aynı nitelikteki sular için tek manevra odası 
yapılabilir. 

İsale 

Madde 26 - Suyu depoya akıtmak için kurulan isale hattı, suyun fi-
ziksel ve kimyasal niteliklerini bozmayacak bir maddeden yapılır. 

İsale projesi, isale hattı borusunda daima basınçlı su bulunacak şe-
kilde tanzim edilir. 

Su kaptajdan depoya, gerekli sıhhi ve teknik tedbirler alınarak cazibe 
ile akıtılır. Topoğrafik bakımdan buna imkan olmayan hallerde, suyun 
özelliklerini bozmayacak nitelikte pompa kullanılarak ve su terfi edilerek 
isale sağlanabilir. 
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Depo 

Madde 27 - Depo, aşağıda belirtilen özellikleri taşır: 
a) Depo iç yüzeyleri fayans veya suyun niteliğini bozmayacak bir mad-

de ile kaplanacak, en az iki göz oda ile bir manevra odasından oluşur. 
b) Depo gözlerinin içine girişler manevra odasından veya manevraya mü-

saade eden vana gruplarından yapılır ve depo içine sabit merdiven konmaz. 
c) Depoya giren ve çıkan sudan numune almak ve giren suyun debisi-

ni ölçmek için gerekli tertibat bulunur. 
d) Depo, herhangi bir bina ile bitişik yapılmaz ve çatısı bulunmaz. An-

cak, gerekli durumlarda imlahane ile bitişik olabilir. 
e) Depo gözlerinin havalandırılmasının sağlanması ve dışarıdan su ve 

başka maddelerin girmesinin önlenmesi için uygun bir havalandırma ba-
cası bulunur. 

f) Depoya su girişi yapan, imlahaneye veren ve tahliyede kullanılan 
borular, depo içinde, su ile temas etmeyecek şekilde düzenlenir. 

g) Depo manevra odasında, depo gözlerine giren ve çıkan borular ve 
bunların birbiri ile olan bağlantıları bir şemada gösterilir ve bu şema 
manevra odasının görülebilir bir yerine asılır. 

h) Ayrıca suların niteliklerini değiştirmeyecek paslanmaz çelik ve ben-
zeri maddeler ile yapılmış depolar ile su ile temas eden yüzeylerin epoksi 
gibi maddelerle kaplı çelik tanklar da kullanılabilir. 

İmlahane 

Madde 28 - İmlahane aşağıdaki bölümleri kapsar: 
a) Dönüşlü cam ve izin verilen diğer kaplara dolum yapmak için, 
1) Boş kapların depolandığı bölüm, 
2) Doldurulmuş kapların depolandığı bölüm. 
b) İşletmede üretilen dönüşsüz kaplara dolum için; 
1) Hammaddelerin depolandığı bölüm, 
2) Doldurulmuş kapların depolandığı bölüm. 
İmlahane tabanı, kir tutmayan yıkanabilir bir malzeme ile döşenir ve 

her bölüm tabanında kanalizasyona, kanalizasyon bulunmayan yerlerde 
septik çukurlara bağlı, sifonlu, ızgaralı tertibat bulunur. Bütün bölümle-
rin tabanları, suların çabuk ve kolay akabileceği şekilde sifon tertibatına 
doğru eğimli olur. 

Yapılacak septik çukurlar, hela çukurlarından ayrı olup, suların kir-
lenmesine neden olmayacak şekilde ve 19/3/1971 tarihli ve 13783 sayılı 
Resmî Gazete’de yayımlanan Lağım Mecrası İnşası Mümkün Olmayan 
Yerlerde Yapılacak Çukurlara Ait Yönetmeliğe uygun olarak ayrı bir yer-
de yapılır. 

İmlahane duvarlarının iç yüzeyleri tabandan itibaren en az iki metre 
yükseklikte fayans gibi kolay temizlenebilir sıhhi malzeme ile döşenir. 
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İmlahane içindeki bölme duvarları ise fayans kaplı duvar olabileceği 
gibi, paslanmaz çelik veya camdan yapılabilir. Bu bölmelerin asgari iki 
metre yükseklikte olması şarttır. 

İmlahane, gündüz ışığı alabilecek şekilde inşa edilmiş ve yeterli bü-
yüklükte pencere ile donatılmış olarak, daima temiz bulundurulur. Te-
mizlik, sıhhi ve teknik usullerle yapılır. 

İmlahane içinde bulundurulan her türlü araç ve gereçler kolay temiz-
lenebilir maddeden yapılmış olacaktır. Temizlik için kullanılan çöp kabı 
ve diğer temizlik malzemesi suyu kirletmeyecek bir yerde bulundurulur. 
Genel temizlik, çalışma saatleri dışında yapılır. Çalışmanın devamlı ol-
duğu hallerde ise çalışma durdurularak yapılır. 

İmlahaneye her türlü haşere ve kemiricilerin girmesini önleyecek sıh-
hi ve fenni tedbirler alınır. Tesiste, gerektiğinde tekniğine ve usulüne uy-
gun olarak yetkili personel tarafından ilaçlı mücadele yapılır. İlaçlamada 
yetkili makamlarca izne bağlanmış ürünler kullanılır ve bunlar imlaha-
nede bulundurulamaz. 

İmlahanede, personelin şahsi temizliğini yapması, kap, kapak ve ben-
zeri malzemelerin özel bölümleri dışında depolanması, kedi, köpek, kü-
mes hayvanları ile benzerlerinin beslenmesi ve bulundurulması yasaktır. 
Sosyal tesislere ait kapılar doğrudan imlahaneye açılamaz. 

Aynı imlahanede, aynı dolum hattı ve makinesi kullanılarak ilgili ku-
rumundan izin alınması şartı ile diğer su ve sulu içeceklerin dolumu ya-
pılabilir. 

Sosyal Tesisler 

Madde 29 - Tesiste, çalışanların sosyal ihtiyaçlarını karşılamak üze-
re, yemekhane, soyunma-giyinme ve dinlenme yeri, duş, tuvalet, lavabo, 
gerektiğinde yatakhane gibi sosyal tesisler ihtiyaca cevap verecek özellik 
ve sayıda uygun sıhhi niteliklerde yapılır. 

Su İle Temas Eden Yüzeyler 

Madde 30 - Çıkış noktasından doluma kadar su ile temas eden veya 
etmesi muhtemel olan bütün yüzeyler ile yine su ile temas edecek şekil-
de kullanılacak alet ve cihazlar, suyun niteliğini bozmayacak ve sağlığa 
zarar vermeyecek özellikleri haiz malzemeden yapılır. 

Üçüncü Bölüm 

Kaplar, Kapaklar ve Etiketler 

Kaplar 

Madde 31 - Suyun dolumunda kullanılacak kaplar ilgili Bakanlığın 
iznine tabidir. Bu kaplar, suyun niteliğini değiştirmeyecek ve su ile etki-
leşmeyecek, izin alınmış bir maddeden yapılır. 
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Ambalajda cam dışındaki malzemeden yapılmış kapların kullanılması 
halinde, bu kapların sağlık açısından sakıncalı olmadığına, kullanım ve 
üretimine ilişkin bilgi ve belgeler ilgili Bakanlığa ibraz edilerek izne bağ-
lanır. 

Suyun dolumunda kullanılan kaplar, geri dönüşlü ve geri dönüşsüz 
olmak üzere iki ayrı grupta değerlendirilir: 

a) Geri Dönüşlü Kaplar: En az 55-70 °C sıcaklıktaki su ve uygun te-
mizlik maddesi ile tam otomatik olarak el değmeden yıkanabilecek ve ay-
rıca kullanımı ve yıkama sonucu herhangi bir deformasyona uğramaya-
cak nitelikte olur. Bu kapların dedektör ve benzeri sistemle niteliğinin 
değişmediğinin kontrol edilmesi gerekir. 

Geri dönüşlü polikarbonat damacanalarda suyun adı ve/veya şirket 
ismi ve/veya tescilli amblemi veya logosu kabartma şeklinde kap üzerine 
yazılır ve bu kaplara farklı su dolumu yapılamaz. Geri dönüşlü kaplarda 
tutma yerleri kabın iç hacmine dahil olmamalıdır. 

b) Geri Dönüşsüz Kaplar: Su dolumunda, cam ve metal dışında mal-
zemeden yapılmış kapların kullanılması halinde, bu kaplar imalathane-
nin ilgili bölümlerinde otomatik olarak hammaddeden ve preformdan ha-
reketle imal edilir. Kaplar dolumdan önce basınçlı su ve hava ile temizle-
nir, el değmeden otomatik sistemle doluma alınır. 

Suyun dolumunda cam, polietilen (PET) ve polivinilklorür (PVC) gibi 
geri dönüşsüz kapların dışında alüminyum folyodan otomatik olarak 
üretilen geri dönüşsüz ambalajlarda kullanılabilir. 

Kapaklar 

Madde 32 - Su kaplarında kullanılacak kapaklar için ilgili Bakanlık-
tan izin alınması ve bu kapakların aşağıdaki özelliklere sahip olması 
şarttır. 

a) Kapaklar su ile etkileşmeyen ve insan sağlığına zarar vermeyen 
plastik veya metalden yapılır ve imalathanede bulunan otomatik kapak-
lama makinesinde yırtılmadan veya bozulmadan açılmayacak şekilde ka-
patılır. 

b) Suların bardak şeklindeki kaplara dolumunda, yapıştırıcı kullanıl-
maksızın bardak ağzını tamamen kapatacak şekilde, tekniğine uygun 
kapaklar kullanılır. Bu kapaklarda, kolay açılabilmesi için açma uzantısı 
bulunur. Kapaklar, imalathanede hijyenik şartlarda muhafaza edilir. 

Kullanılmış veya bozulmuş kapakların kullanılması yasaktır. 

Kapların Yıkanması, Doldurulması ve Kapaklanması 

Madde 33 - Kapların yıkanması, doldurulması ve kapaklanması el 
değmeden otomatik makine veya otomatik sistemle yapılır. Geri dönüşlü 
kaplar her seferinde dolumdan önce yıkanır. Otomatik yıkama ünitele-
rinde yıkama işlemi, uygun teknoloji ve malzeme ile yapılır. 
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Yıkama suyunda kullanılan ürünün aktivitesinin devamlılığı sağlanır. 
Temizlikte Bakanlıktan izinli ürünler kullanılır. İşlem dosyasında te-

mizleyici ile ilgili bilgiler yer alır. 
Tesisteki yıkama suyu hijyenik yıkamaya imkan vermeyecek derecede 

kirlendiğinde değiştirilir. 
Dolum yerinde dolum yapılan ve kapların yıkanmasında kullanılan 

su dışında başka su bulundurmak yasaktır. 

Etiket Bilgileri 

Madde 34 - Suların etiketinde; suyun adı, cinsi, imla edildiği yerin 
adresi, Bakanlıkça verilen iznin tarih ve sayısı, Bakanlığın uygun gördü-
ğü uyarılar, ayırma işlemi gibi Bakanlığın izni ile suya uygulanan işlem-
ler ve suyun sahip olduğu parametreler yer alır. İmal ve son kullanma 
tarihi ile parti ve seri numarası etiket üzerine yazılabileceği gibi kap veya 
kapak üzerine görünür bir şekilde yazılır. Kaynak sularının ticari tanım-
laması, kaynağın ismini veya kaynağın bulunduğu yerin ismini yansıt-
mıyorsa, kaynağın ismi veya kaynağın bulunduğu yerin ismi, bu ticari 
tanımlama için kullanılan puntonun bir buçuk kat büyüklüğünde pun-
toyla yazılır. Suyun cinsi, adının hemen altında okunabilecek şekilde ya-
zılır ve bu yazı sembollerle kapatılamaz. Etiket üzerinde yer alması ge-
rekli görülen bilgiler, fırınlanmış veya kabartma veya baskı şeklinde ola-
bileceği gibi kağıt etiket şeklinde de olabilir. 

Kağıt etiketin, suyun tüketiciye ulaşıncaya kadar ambalaj üzerinde 
kalmasını sağlayıcı, bozulmasını ve düşmesini önleyici her türlü tedbir 
işletmeci tarafından alınır. Suyun adı mutlaka kapak üzerine de yazılır. 

Kap, kapak ve etiketlerde tüketiciyi yanıltıcı bilgi ve sembollere yer 
verilemez. Tüketicinin yanıltılması ve aldatılmasını önlemek, ürün gü-
venliğini sağlamak için; işleticilerce polikarbonat damacana gibi kaplar-
da, kap ve kapak üzerine gelecek ve hava ve su sızdırmayacak şekilde 
shiring uygulanır. Shiring üzerine okunacak şekilde suyun adı ve cinsi 
yazılır. 

Etiketlerin düzenlenmesinde; 
a) Etiket zemini Ek-1 c’de yer alan gösterge parametrelerini kapsaya-

cak şekilde doğal kaynak sularında mavi ve tonları; içme sularında kah-
verengi ve tonları olacak şekilde; tamamen tarif edilen renkte olabileceği 
gibi; 

b) Etiketin alt ve üst kenarlarına su cinsine uyan, yukarıda belirtilen 
renklerde bantlar konulmak sureti ile, etiketin diğer yerlerinde istenilen 
renkler kullanılabilir. Bu bende uyan etiketlerde şu ölçüler uygulanır: 

1) 8 litre ve üzeri ambalajlarda asgari 1.5 cm. bant genişliği uygulanır 
ve bandın içine suyun cinsi en az 18 punto ile yazılır. 

2) 1 litre hariç olmak üzere 1 ile 8 litre arası ambalajlarda asgari 1 
cm. bant genişliği uygulanır ve bandın içine suyun cinsi en az 14 punto 
ile yazılır. 
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3) 1 litre ve altındaki ambalajlarda asgari 0.5 cm. bant genişliği uygu-
lanır ve suyun cinsi en az 12 punto ile yazılır. Hazırlanan etiketler işlet-
me ruhsatı aşamasında Bakanlıkça onaylanır. 

Etiket zemini üzerinde gösterge parametrelerinde yer alan kimyasal 
parametreler okunabilecek şekilde yer alır. 

Üçüncü ülkelere ihracat amacı ile dolumu yapılan suların etiket dü-
zenlemelerinde bu Yönetmelikte geçen hükümler uygulanmaz. 

İçme sularında suyun fiziksel ve kimyasal niteliklerini değiştirici ters 
osmoz, filtrasyon ve benzeri işlemler ile kaynak sularında ozonla zengin-
leştirilmiş hava kullanılarak ayrıştırma işlemi yapılması halinde etiket 
üzerinde belirtilmesi zorunludur. 

İkram maksadıyla kullanılmak üzere belirli kişi veya kuruluşlar adına 
üretim yapılan hallerde yukarıdaki fıkralarda belirtilen bilgilere ek ola-
rak, adına üretim yapılan kişinin veya kuruluşun logosuna, adına veya 
unvanına etiket üzerinde yer verilebilir. Bu ürünler, üretimi yaptıran kişi 
veya kuruluşlarca başkalarına satılamaz. Bu tür üretimler, adına üretim 
yapılacak kişinin veya kuruluşun adı veya unvanı, etiket örneği ve üre-
tim miktarı da belirtilerek her üretim partisinden önce Bakanlığa bildiri-
lir. 

Dördüncü Bölüm 

Kaynak Suları ve İçme Sularıyla İlgili Çeşitli Hükümler 

Mesul Müdür 

Madde 35 - Su tesislerinde, devamlı olarak mesul müdür bulundu-
rulması zorunludur. Mesul müdüre ait bilgi ve belgeler sağlık müdürlü-
ğüne yazılı olarak bildirilir. Müdürlükçe uygun görülürse mesul müdür 
belgesi düzenlenir. 

Mesul müdür, sağlık, gıda, biyoloji, kimya veya çevre alanında eğitim 
almış lisans ve ön lisans mezunlarından olur. 

Mesul müdür görevlendirilmesi işletmecinin sorumluluğunu ortadan 
kaldırmaz. 

Dezenfeksiyon, Ayrıştırma ve Filtrasyon 

Madde 36 - Kaynak sularının yeryüzüne çıktığı ve kullanıma arz edil-
diği noktada mikrobiyolojik açıdan temiz olması esastır. Kaynak sularına 
kendisine karakteristik özellik veren önemli elementlere ilişkin suyun 
kaynağındaki niteliğini değiştirmemek kaydıyla uygulanan, muhtemelen 
oksijenlemeyi takiben demir ve kükürt gibi kalıcı olmayan elementlerin 
filtrasyon ve boşaltma yoluyla ayrıştırılması, ozonla zenginleştirilmiş ha-
va kullanılarak demir, mangan, kükürt ve arseniğin ayrıştırılması ve ta-
mamen fiziksel yollarla serbest karbondioksitin kısmen veya tamamen 
ayrıştırılması işlemleri ile kaynak suyunun kimyasal ve mikrobiyolojik 
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niteliklerini değiştirmeyecek tarzda suda asılı kalan çözülmemiş parti-
külleri uzaklaştırmaya yönelik filtrasyon işlemleri dışında herhangi bir 
işlem uygulanmaması esastır. Kaynak sularında dezenfeksiyona yönelik 
herhangi bir işlem yapılamaz. Ancak savaş, deprem ve sel gibi doğal afet-
lerde Bakanlığın özel izni ve uygun göreceği usul ve teknikler ile diğer iş-
lemlere tabi tutulabilir. 

Ayırma işleminde ozonla zenginleştirilmiş havanın kullanılması halinde; 
a) Bakanlık önceden bilgilendirilir, 
b) Ayırım işleminde ayırım işleminin etkinliğinin sağlanması, zararlı 

etkilerinin önlenmesi ve suyun fiziksel ve kimyasal bileşimlerinin değiş-
memesi esas alınır. 

c) Ayırma işleminden önce kaynak suyu, bu Yönetmeliğin 6.ncı mad-
desinin (a) bendinde belirtilen mikrobiyolojik kriterleri sağlamalıdır. 
Ozonla zenginleştirilmiş hava kullanımı ile işleme tabi tutulmuş kaynak 
sularının kontrol izlemesine ozon, bromat ve bromoform da dahil edilir 
ve işlem sonucundaki kalıntılar için maksimum limit değeri ozon için 50 
mg/L, bromat için 3.0 mg/L ve bromoform için ise 1.0 mg/L olarak be-
lirlenir. 

İçme sularında dezenfeksiyon, çöktürme, filtrasyon gibi hazırlama iş-
lemleri uygulanabilir. Bu sulara ayrıca deiyonizasyon, ters osmoz, elekt-
rodiyaliz ve benzeri işlemler uygulanır. 

İçme sularında dezenfeksiyon; ozonlama, ultraviole ve benzeri metot-
lar ile yapılabilir. 

Personele Ait Kıyafet ve Sağlık Kontrolleri 

Madde 37 - İmalathanede çalışan personel, uygun iş elbisesi ve baş-
lık giymek, dolum makinelerinin başında duranlar ağız ve burunlarına 
maske takmak zorundadırlar. 

İşyerinde çalışan personelin temizliğine dikkat edilir. 1593 sayılı 
Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 126.ncı maddesi gereğince çalışanların 
sağlık kontrolleri ve portör muayeneleri yapılarak sağlık karnelerine işle-
nir. Bu işlemden işveren ve mesul müdür sorumludur. 

Hamidiye Suyu, bugün 27 ülkeye ihraç edilir. NSF International (Top-
lum Sağlığı ve Güvenliği Firması), Hamidiye’yi NSF Şişelenmiş Su Sertifi-
ka Programı’nda aktif katılımcı olarak kabul etmekte ve Birleşik Devlet-
ler Gıda ve İlaç Yönetimi ile uyumlu firma olarak göstermektedir. Hami-
diye Kaynak Suyu Firması şişe kategorisinde (IBWA) Uluslararası Şişe-
lenmiş Su Birliği’nin üyesidir ve 2006 yılı boyunca bütün saygıdeğer 
üyelik servislerinde yetkilendirilmiştir. 

Hamidiye Kaynak Suyu, Uluslararası Tat & Kalite Enstitüsü (ITQI) 
belgesini almaya hak kazanmıştır. Bu enstitü bağımsız Şef (Gurme)’leri 
yöneten, olağanüstü içecek ve yiyecek tatlarına sertifika vermek ve değe-
rini ölçmek adına hüküm veren bir kuruluştur. 

30



AYŞEGÜL DEMİRHAN ERDEMİR / HAMİDİYE SULARI’NIN TÜRK TIP TARİHİNDEKİ YERİ 23 

Kaynaklar 

Akalın, Besim Ömer, Su, Kâğıthane Suları ve Hamidiye Çeşmeleri, Nevsâli Afiyet, Üçüncü 
Sene, Salname-i Tıbbi, Matbaa-i Ahmed İhsan ve Şürekâsı, İstanbul 1325. 

Antia, F.P., Clinical Dietetics and Nutrittion, Oxford University Press, London 1973. 
Başbakanlık Osmanlı Arşivi Belgesi, BEO, Dosya: 3410, Gömlek: 255684, 1326 tarihli. 
Başbakanlık Osmanlı Arşivi Belgesi, DH.MKT, Dosya: 2630, Gömlek: 15. 

Başbakanlık Osmanlı Arşivi Belgesi, MF.MKT, Dosya: 1014, Gömlek: 58, 1325 tarihli. 
Başbakanlık Osmanlı Arşivi Belgesi, Y.A.HUS, Dosya: 525, Gömlek: 108, 1326 tarihli. 
Başbakanlık Osmanlı Arşivi Belgesi, Y.MTV, Dosya: 299, Gömlek: 41, 1325 tarihli. 

Başbakanlık Osmanlı Arşivi Belgesi, Y.MTV., Dosya: 256, Gömlek: 65, 1321 tarihli, al-
bümlü risale. 

Başbakanlık Osmanlı Arşivi Belgesi, Y.PRK.KOM, Dosya: 12, Gömlek: 126, 1321 tarihli. 

Başbakanlık Osmanlı Arşivi Belgesi, Y.PRK.KOM, Dosya: 16, Gömlek: 22, 1325 tarihli. 
Çeçen, Kazım, İstanbul’da Osmanlı Devrindeki Su Tesisleri, İ.T.Ü. Yayınları, 1984. 
Çeçen, Kazım, İstanbul’un Vakıf Sularından Taksim ve Hamidiye Suları, Turgut Ofset, s. 

32, İstanbul 1992. 
Davidson, S.S.-Passmore, R., Human Nutrition and Dietetics, The William and Wilkinson 

Comp., Baltimore 1970. 

Erkan, K., Sultan İkinci Abdülhamid Hanın Hamidiye Menba Suları ve Çeşmeleri, (A. Kan-

buroğlu, Dersaadet’de Hamidiye Menba ve Çeşmeleri Suları, Çeviren: Rasih Emin, 1319) 

Çamlıca Basım Yayın, 2008. 

Tanışık, İ.H., İstanbul Çeşmeleri, Beyoğlu ve Üsküdar Cihetleri, Ankara Maarif Vekaleti, 

İstanbul 1945. 

Velicangil, S., Koruyucu ve Sosyal Tıp (11), Sermet Matbaası, İstanbul 1973. 

Whitney, E.N. and E.M.N. Hamilton (eds.), Understanding Nutrition, 3rd Ed., pp. H98-

H102, West Publishing Company, Philadelphia (1984). 
Wohl, M.G.-Goodhart, R.S., Modern Nutrition in Health and Disease (Third Edition), Phila-

delphia 1964. 

Yüngül, N., Taksim Suyu Tesisleri, İstanbul Belediyesi Sular İdaresi, İstanbul 1957. 

Resim ve Belgeler 

 
Başbakanlık Osmanlı Arşivi Belgesi (Risale): YMTV, Dosya: 256, Gömlek: 65, 1321 tarihli 

31



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 24 

 

Aynı Risalede Cendere Makine Dairesinin Dışı 

 

 
 
 
 
 

Aynı Risalede Ayaz Paşa Çeşmesi Başbakanlık Osmanlı Arşivi Belgesi (Risale): YMTV, Dosya: 256, 
Gömlek: 65, 1321 tarihli 

32



 

Türk Dünyası Araştırmaları 

 

 

 Sayı: 204             Haziran 2013 

 
 
 
 
 
 
 

SİYASİLERİN BEYANATLARI ÇERÇEVESİNDE 
27 MAYIS DARBESİNE GİDİŞ SÜRECİ 

(27 EKİM 1957 - 27 MAYIS 1960) 

Yrd. Doç. Dr. Zehra ARSLAN* 

Öz 

1957 seçimlerinden sonra iktidar-muhalefet gerginliği, Türkiye’yi si-

yasî bir çıkmaza sürüklemiştir. Özellikle Vatan Cephesi, Tahkikat Encü-

meni gibi oluşumlarla Demokrat Parti, CHP başta olmak üzere muhalefe-

tin sertleşen politikalarına karşı tavizsiz bir tavır izlemiştir. Böylece De-

mokrat Parti yöneticileri, bir taraftan muhalefeti iktidarın gücünü gösteren 

yasalar çıkartarak, yaptırımlar uygulayarak susturmaya diğer taraftan 

da verdikleri beyanatlar ile halkın desteğini sağlamaya çalışmışlardır. 27 

Ekim 1957 ve 27 Mayıs 1960 tarihleri arasındaki siyasî süreç özellikle 

CHP ve DP yöneticileri arasında sataşmalar, tehdit ve uyarılarla geçmiş-

tir. Bu makalede 1957 seçimlerinden sonra Türkiye’de yaşanan siyasi 

gelişmeler ve 27 Mayıs Darbesi’ne gidiş süreci, olayların etkisi göz önün-

de bulundurularak üç döneme ayrılmış ve ağırlıklı olarak siyasilerin be-

yanatları ve demeçleri çerçevesinde ele alınmıştır. 

Anahtar kelimeler: İktidar, Muhalefet, Siyaset, Gerginlik, Darbe. 

Abstract 

The Process Leading To 27 May Coup Within The Frame Of 

Politician Statements (27 October 1957 - 27 May 1960) 

The tension between government and oppositional party after the 

elections held in 1957 carried Turkey to a political dead end. Democratic 

Party took an uncompromising stand against hardening policies of the op-

position, being Republican People’s Party in the first place, with constitu-

tions such as Native Front (Vatan Cephesi) and Investigation Committee 
                                                           
* RTEÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, zehra_arslan2009@hotmail.com 
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(Tahkikat Encümeni). Hereby, authorities of Democratic Party tried to si-

lence the opposition by enacting laws demonstrating the power of the go-

vernment and imposing sanctions while on the other hand they tried to 

ensure the support of community through the speeches they had given. 

Political process between 27th of October 1957 and 27th of May 1960 

passed away with the interferences, threats and warnings among the au-

thorities of RPP and DP. In this paper, political developments experienced 

in Turkey after 1957 elections and the process leading to 27 May Coup 

were divided into three periods taking into account the effect of the events 

and this period was handled mainly within the frame of politician state-

ments and speeches. 

Key words: Government, The Opposition, Policy, Tension, Coup. 

Giriş 

14 Mayıs 1950 seçimleri ile Türkiye’de yeni bir girilmiştir. Çoğulcu 
demokrasi sistemi işlemeye başlamış ve bunun sonucunda iktidar hal-
kın tercihi ile el değiştirmiştir. Yine CHP’nin içerisinden kopan bir 
grubun, 27 yıllık tek parti iktidarını sona erdirmesi Türkiye’de büyük bir 
heyecan yaratmış ve dünyada ilgi ile izlenmiştir. Yeni iktidar, II. Dünya 
Savaşı’nın olumsuz etkilerinin giderek azalmaya başlamasını da fırsata 
çevirerek, Amerika’dan gelen dış yardımları ilk etapta halkın refahı ve 
ihtiyaçları için kullandı, basın başta olmak üzere özgürlükler yelpazesini 
genişletti1 ve iktisadî kalkınma hamleleri başlattı. Sosyal, kültürel alan-
larda da halkın genelini ve birçok kesimi memnun eden politikalar izledi. 
Böylece gittikçe arkasında daha büyük bir destekçi kitlesi bulan Demok-
rat Parti, 1954 yılında yapılan seçimlerden de galip çıkarak 1950 yılın-
daki başarısının tesadüf olmadığını gösterdi.2 

1954 seçimlerindeki büyük başarıdan aldıkları cesaretin de etkisi ile 
Demokratlar, muhalefet ve eleştirilere karşı daha sert ve tahammülsüz 
bir tavır izlemeye başlamıştır. Özellikle 1956 yılında çıkartılan 5680 Ba-
sın yasasında yeni değişiklikler yapan 6733 sayı ve 7 Haziran 1956 ta-
                                                           
1 DP 1931 tarihli matbuat yasasını yürürlükten kaldırmış ve 5680 sayılı yasa yürürlüğe gir-
miştir. Bu yeni yasa ile hükümetin basın üzerindeki denetimi, yasaklamalar vb. neredeyse 
tümden kaldırılmıştır. T.C. Resmî Gazete, Sayı: 7564, 24.07.1950; Mustafa Tokmak, Basın-
İktidar İlişkileri Çerçevesinde Demokrat Parti ve Ankara Radyosu, Hacettepe Üniversitesi, 
Atatürk İlkeleri ve inkılâp Tarihi Enstitüsü, s. 59, Ankara 2007; Halil Can, Demokrat Parti ve 
Radyo Davası, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, s. 39, İstanbul 2007. 
2 Seçim oranları üzerinde kaynaklarda farklı rakamlar verilmektedir. İstatistik Enstitüsü’-
nün verilerine göre 1950 seçimlerinde DP’nin oy oranı % 53,3, 2 Mayıs 1954 seçimlerinde   
% 56,6’dır. DİGM, 1950-65 Milletvekili ve 1961, 64 Cumhuriyet Senatosu Üye Seçimi So-
nuçları, Nr: 513, s. 7, Ankara 1966; Halk gazetesi, Sayı: 2623, 23.05.1950; Yeniyol gazetesi, 
Sayı: 6342, 04.05.1954. Zehra Arslan, Demokrat Parti Döneminde Trabzon (1950-1960), KTU 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, s. 428, Kasım 2011; Bazı kaynaklarda DP’nin oy oranı 1954 se-
çimlerinde % 58.42 olarak verilmektedir. Bkz. Fatma Alev Atayakul, Türkiye’de Demokrat 
Parti Döneminde Genel Seçimler (1950-1954-1957), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens-
titüsü, s. 209, 297, İstanbul 2007. 
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rihli yasa ile 27 Haziran 1956 tarihinde kabul edilen 6761 sayılı “Toplan-
tı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası” iktidar-muhalefet ilişkilerini olumsuz et-
kilemiş ve basın, radyo özgürlüğüne büyük bir darbe indirmiştir.3 Başta 
CHP olmak üzere muhalefet cephesi ise ülkedeki siyasî çalkantıları tetik-
lemiştir. 

DP, 1954 yılındaki seçim başarısının uzağında kalmakla birlikte 1957 
seçimlerinden de galip çıkmıştır. Fakat bu seçimlerde CHP’nin propa-
gandaları ve faaliyetleri sonuç vermiş ana muhalefet partisi oy oranını 
yükseltmiştir.4 1957 seçimlerinden sonra tahammülsüz bir siyaset anla-
yışı, gittikçe sertleşen siyasî hava, iktidar-ana muhalefet çekişmesi Tür-
kiye’deki siyasî dengeleri değiştirecek gelişmeleri de beraberinde getir-
miştir. Özellikle 30 Nisan 1959 tarihinde Uşak’ta başlayan hadiselerin ve 
DP’nin 7 Nisan 1960 tarihli tebliğinin ardından Türkiye’de siyaset, bir 
çıkmaza girmiş ve 27 Mayıs 1960 tarihinde Cumhuriyet döneminin ilk 
askerî müdahalesi gerçekleşmiştir. 

1. İktidar-Muhalefet İlişkileri (27 Ekim 1957 - 30 Nisan 1959) 

27 Ekim 1957 tarihinde Türkiye’de yaklaşık 12 milyon seçmen, 
TBMM’ye göndereceği 610 milletvekilini seçmek için sandık başına git-
miştir.5 1957 seçim sonuçlarının radyodan bildirilmesinin ardından 
başta Gaziantep olmak üzere6 birçok ilde olaylar meydana gelmiş ve 
İsmet İnönü ile Adnan Menderes arasında bu seçimlerin ardından ilk 
ciddi gerginlik ortaya çıkmıştır.7 İsmet İnönü, Başbakan Menderes’e 
seçimlerdeki usulsüzlüklerin vatandaşın huzurunu kaçırdığı, DP’lile-
                                                           
3 Basın yasasında yapılan değişiklikle gazetelerin sorumlu müdürlerinin en az lise mezunu 
olmaları, devamlı Türkiye’de oturmaları, amme hizmetlerinden yasaklı olmamaları, altı ay-
dan fazla hapis cezası ile hüküm giymemiş olmak gibi niteliklerin yanı sıra; “Suç tasnii, res-
mî mercileri iğfal, yalan şahitliği, sahtekârlık, müstehcen ve hayâsızca neşriyat, hırsızlık, do-
landırıcılık, hileli iflas, emniyeti suiistimal suçlarından biri ile hükümlü olmamak…” gibi zo-
runluluklar getirilmişti. Ayrıca süreli yayınlarda işlenen bir suçtan dolayı, suçu işleyenin ya-
nı sıra, haber ya da belgeleri verenlerle, sorumlu müdürler ve yayın sahiplerinin de cezalan-
dırılmaları kabul edilmiş ve basın suçlarına verilen cezalar da arttırılmıştır. Fahri Yetim, 
Ulus ve Zafer Gazetelerinin Karşılaştırmalı İncelemesi (1957-1960), Doktora Tezi, Ankara Sos-
yal Bilimler Enstitüsü, s. 65-66, 2006; Halil Can, a.g.t., s. 40. 
4 1957 seçimlerinde ilk resmî sonuçlara göre DP’nin oy oranı % 47,3’e gerilerken, CHP oyla-
rını % 40,6’ya yükseltmişti. DİGM, 1950-65 Milletvekili ve 1961, 64 Cumhuriyet Senatosu 
Üye Seçimi Sonuçları; M. Serhan Yücel, “Menderes Dönemi (1050-1960)”, Türkler, Yeni Tür-
kiye Yayınları, s. 842, Ankara 2002. Bazı kaynaklarda DP’nin oy oranı % 47.26, CHP’nin 
oranı % 40.5 olarak verilmiştir. Bkz. Tevfik Çavdar, Türkiye’nin Demokrasi Tarihi (1950’den 
Günümüze), 3. Baskı, İmge Kitabevi, s. 69, İstanbul 2004. 
5 Milliyet, s. 1, 27.10.1957. 
6 Gaziantep’te ilk önce seçimi CHP’nin kazandığı ilan edilmişti. Fakat daha sonra köylerden 
gelen oylarla 1000 oy farkla DP’nin kazandığı açıklandı. Bunun üzerine CHP’ye oy veren 
halk ayaklanmış ve üst üste gösteriler yapılmıştır. DP, Millî Savunma Bakanı’nı Gaziantep’e 
gönderdi. Oyların tekrar sayılacağı duyuruldu. Fakat o gece hükümet binası yanınca halkın 
tepkisi arttı. Hükümet askerî uçakları şehre gönderdi ve uçaklar alçaktan uçarak halkı sin-
dirmeye çalıştı. Halkı kışkırttıkları iddiasıyla başta CHP’li Cemil Barlas ve Ali İhsan Gögüş 
olmak üzere birçok kişi tutuklandı. Çavdar, a.g.e., s. 70. 
7 CHP 11 ilde seçim sonuçlarına itiraz etmiştir. Cumhuriyet, 29.10.1957. 
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rin CHP’lilere saldırılarda bulunduğu ve ülkedeki huzurun endişe veri-
ci bir akıbete sürüklendiği şeklinde uyarıların bulunduğu bir telgraf 
gönderdi. Başbakan Menderes’in telgrafa cevabı, “DP seçimleri kazan-
mıştır ve meydana gelen olayların tümünden CHP sorumludur.” şeklinde 
oldu.8 Seçim tartışmaları sürerken DP’nin yayın organları Zafer ve Hava-
dis gazetelerinde yer alan ve Radyo’da da okunan “muhalefet ihtilal or-
ganları gibi çalışıyor” şeklindeki iddialar, iktidarın muhalefete karşı gü-
vensizliğinin göstergesi olmuştur. 

Milliyet gazetesi bu iddialara karşı “İktidar Organları Tarafından Mu-
halefete Karşı Hücumlar Arttı.” başlığıyla yayınladığı bir yazıda, DP’nin 
11. dönemde yaklaşık 200 muhalif milletvekilinden çekindiğini iddia et-
miştir.9 İktidar, meclise bazı tedbirleri içeren tasarılar getirerek muhale-
feti susturmanın yollarını ararken, muhalefet de mücadelesini aynı sert-
likte sürdürmüştür.10 

Nihayetinde ilk somut adım iktidar partisi tarafından atılmış ve 14 
Kasım 1957 tarihinde toplanan DP grubunda, muhalefeti sindirmek için 
kanunların çıkartılması ve gerekli tüm idari tedbirlerin alınması karar-
laştırılmıştır.11 İlk olarak da Basın Kanunu’nun değiştirilmesine12 ve ba-
sın suçlarıyla ilgili cezai müeyyidelerin arttırılmasına karar verilmiş ve 
seçimlerde tarafsızlığını muhafaza etmeyen memurların tasfiyesi başlatıl-
mıştır.13 Fakat DP gurubunun, Iskat Kanunu’nun tasavvurundan vaz-
geçmesi çok sert tedbirlerin alınmasına taraftar olmadığını göstermiş-
tir.14  

Bu kararları almakla birlikte kabine oluşturmakta büyük buhran ya-
şayan DP’ye karşı CHP, TBMM’de ilk hamlesini 18 Kasım’da yapmış ve 
Ankara Milletvekili Faik Ahmet Barutçu, 17 gün geçtiği halde kabinenin 
hala kurulamamış olmasını hükümet buhranı olarak adlandırmıştır.15 
                                                           
8 Milliyet, 30.10.1957; Cumhuriyet, 30.10.1957. 
9 Milliyet, 07.11.1957. 
10 Milliyet, 13.11.1957. 
11 Milliyet, s. 1, 15.11.1957; Milliyet, 16.11.1957; Mehmet Göküş, Demokrat Parti Dönemin-
de Bürokrasi Siyasî İktidar İlişkileri, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Doktora Tezi, s. 167, İzmir 1999. 
12 Basın kanunundaki ilk değişiklik özel ilanların devlet kontrolündeki “Resmî İlanlar Şirke-
ti” kanalı ile yayınlanması kararı olmuş ve bu karar 1 Ocak 1958 tarihinden itibaren yürür-
lüğe girmiştir. Fakat CHP’nin yayın organı olan Ulus, ilan kararnamesini 3 Ocak 1958 tari-
hinde kabul etmiştir. Milliyet, 03.01.1958; Milliyet, 04.01.1958. 29 Ocak 1958 tarihinde ya-
pılan Bütçe Encümeni toplantısında, muhaliflerin itirazlarına rağmen iktidar mensuplarının 
Türkiye gibi kalkınmanın eşiğinde olan bir ülkede grev hakkının tatbikinin mümkün olma-
yacağı gerekçesi ile Gazeteciler Sendikasının kapatılmasına karar verilmişti. Milliyet, 
30.01.1958. 
13 İlk tasfiyeler; sular idaresi müdürünün emekliye sevk edilmesi ve İ.E.T.T. müdürünün 
görevinden alınarak başka bir yere verilmesi olmuştu. Milliyet, 17.11.1957. 
14 Cumhuriyet, 15.11.1957. 
15 Milliyet, 19.11.1957; Cumhuriyet, 19.11.1957. 
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Faik Ahmet Barutçu’nun ifade ettiği hükümet buhranı, 25 Kasım 1957 
tarihinde kabinenin kurulması ile sona ermiştir.16 

27 Ekim 1957 seçimleri sonrası özellikle CHP ve DP arasında karşı-
lıklı suçlamalara dayalı seçim tartışmaları, DP grubunu meclis tahkikatı 
açılması için harekete geçirmiş17 ve 21 Kasım 1957 tarihinde tahkikat 
teklifi grupta kabul edilmiştir.18 Tahkikatın amacı, seçimlerden önce ve 
sonra Türkiye’de bazı yerlerde meydana gelen olayları aydınlatılmaktı.19 
DP tarafından ilk olarak seçimlerle ilgili CHP’lilerin soruşturulması için 
tahkikat heyeti kuruldu. Bu çerçevede CHP İstanbul İl Başkanı Şemset-
tin Günaltay ile il sekreteri ifade vermek için 30 Kasım günü savcılığa 
çağrıldılar.20 DP grubu 2 Mart 1958, CHP ise 5 Mart 1958 tarihlerinde 27 
Ekim 1957 seçimleri ile ilgili meclis tahkikatı açılması için TBMM riyaseti-
ne takrirler verdiler.21 Başbakan Adnan Menderes, seçim tartışmalarının 
etkisi altında 3 Aralık 1957 tarihli DP grup toplantısında yaptığı konuş-
mada Türkiye’nin iktisadî, kültürel ve siyasî gelişmelerine değinerek ya-
şanan veya yaşanması muhtemel siyasî gerginlikleri, 

“Yeni bir seçimden henüz çıkmış bulunuyoruz. Dâhili siyaset müca-

delelerinde memleket nizam ve istikrarını zedeleyecek ve hatta emni-

yet ve selametine doğrudan doğruya menfi tesirler icra edecek dere-

cede ölçüsüzlüklerle karşılaşılmış bulunulduğu yüksek malumunuz-

dur. Bir tarafta bunların tesir işlerini izoleye çalışırken diğer taraftan 

tekrar vukua gelmemeleri için icap eden tedbirlerin alınmasını zaruri 

görmekteyiz.”22 

sözleriyle değerlendirmişti. 
4 Aralık 1957 tarihinde de TBMM kürsüsünde partisinin ve kendi-

sinin beşinci hükümet programını okuyan Menderes, 1950 yılından 
itibaren çizgilerini sürdürdüklerini söylerken bozulmuş olan manevi 
asayişi iade edecek tedbirlerin alınmasının zaruret haline geldiğini be-
                                                           
16 Kabine’de bulunan isimler şunlardır: Başvekil Adnan Menderes, Devlet Vekili ve Başvekil 
Yardımcısı Tevfik İleri, Devlet Vekili Emin Kalafat, Devlet Vekili Muzaffer Kurbanoğlu, Adliye 
Vekili Esat Budakoğlu, Milli Müdafaa Vekili Sem’i Ergin, Dâhiliye Vekili Namık Gedik, Hari-
ciye Vekili Fatin Rüştü Zorlu, Maliye Vekili Hasan Polatkan, Maarif Vekili Celal Yardımcı, 
Nafia Vekili Ethem Menderes, Ticaret Vekili Abdullah Aker, Sağlık Vekili Lütfü Kırdar, Güm-
rük ve İnhisarlar Vekili Hadi Hüsman, Ziraat Vekili Nedim Ökmen, Münakalat Vekili Fevzi 
Uçaner, Çalışma Vekili Hayrettin Erkmen, Sanayi Vekili Samet Ağaoğlu, Basın-Yayın ve Tu-
rizm Vekili Sıtkı Yırcalı, İmar Vekili Medeni Berk. Milliyet, 26.11.1957; Cumhuriyet, 
26.11.1957. 
17 Milliyet, 20.11.1957; İktidar seçimlerde CHP’nin faaliyetlerinin araştırılması amacıyla meclis 
tahkikatı açılması için bir takrir hazırlamıştır. Cumhuriyet, 20.11.1957. 
18 Milliyet, 22.11.1957. 
19 Milliyet, 20.11.1957. 
20 Milliyet, 30.11.1957. 
21 Milliyet, 03.03.1958; Milliyet, 06.03.1958. 
22 Demokrat Parti Meclis Grubu Tutanakları, s. 6, 03.12.1957. 
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lirtmiştir. Ülkenin yeni bir seçimden çıktığını ve iç siyasette ülkenin 
düzen ve istikrarını bozacak ölçüsüzlüklerle karşılaşıldığını hatırlatan 
Menderes, hükümet programında hürriyet adı altında aşırı taleplerde 
bulunulmasına ve ölçüsüzce hareketlere müsamaha gösterilmeyeceği-
nin işaretlerini vermiş ve demokratik düzenin devamı için basına ve iç 
siyasî mücadelelere karşı tedbirler alınacağını belirtmiştir.23 

Hükümet programının TBMM’deki görüşmelerine, iktidar ve muhale-
fet arasındaki gerginlik ve restleşmeler damgasını vurmuştur. CHP adına 
söz alan İsmet İnönü, iktidarın 1954 seçimlerinden sonra aldığı 25 yılı 
dolduran hâkimlerin emekliye ayrılması, CMP’ye oy verdiği gerekçesi ile 
Kırşehir’in ilçe haline getirilmesi, muhalefetin radyodan yararlanmasının 
engellenmesi v.b. kararların ülkenin asayişini ve düzenini bozduğunu 
söylemiştir.  

İnönü sözlerini 6-7 Eylül olayları, Basın Kanunu’nun yeniden ağırlaş-
tırılması, toplantı hürriyetlerinin kısıtlanmasının huzursuzluğu arttırdı-
ğını ve demokratik rejimin tehlikeye girmemesi için 1957 seçimlerinden 
önce muhalefet partilerinin iş birliği arayışına girdiklerini söyleyerek 
sürdürmüştür. DP’nin dini kullanarak 1957 seçimlerini kazandığını ima 
eden İsmet İnönü, bu konuya şu sözlerle dikkat çekmiştir: 

“İktidar baştanbaşa propagandasını CHP’nin dinsizliği üzerinde yap-

mıştır… Konya’da iktidar partisinin yayın organı CHP zamanındaki 

dinsizliği yazıp neşrediyordu… Trabzon’da çarşaflı kadın meydan 

kürsüsüne çıkarılarak DP iktidarı sayesinde namusumuzu kurtaran 

çarşafa kavuştuk deniliyordu… Başbakan Adana’da halka hitap 

ederken Türkçe ezan Arapça ezan davasını anlatıyordu…”24 

İsmet İnönü, ana muhalefet partisi olarak hükümete olan güvensiz-
liklerini de “suçlu görünenlerin yer aldığı bir kabineye biz itimat edeme-
yiz” sözleri ile dile getirmiştir. Karşılıklı atışmalarla iyice gerginleşen gö-
rüşmelerin sonunda CHP Ankara Milletvekili Hüseyin Balık iki, Turhan 
Feyzioğlu ise üç celse salondan çıkartılma cezası almışlardır.25 İktidar ve 
muhalefet, 13 Aralık 1957 tarihinde Meclis Anayasa Komisyonunda ka-
bul edilen “iç tüzük tadilatı” nedeni ile yeni bir tartışmanın içine girmiş-
tir. 

Komisyonda kabul edilen tasarıyla meclis gruplarının oluşturulması 
için 15 milletvekili şartının 31’e çıkartılması üzerine muhalefet, toplantı-
                                                           
23 TBMM Zabıt Ceridesi, Cilt: 1, Birleşim 10, s. 59, 04.12.1957. 
24 TBMM Zabıt Ceridesi, Cilt: 1, Birleşim 10, s. 72, 04.12.1957. 
25 Menderes programı okuduktan sonra CHP ve HP grupları, programı tenkit için 6 Aralık 
gününe görüşmelerin ertelenmesini ve Kasım Gülek söz talep etmişler, kabul edilmeyince de 
CHP’liler sert tepki göstermiştir. “Yazık, yazık bu millete sizin gibilere yazık” sözleri ve deva-
mında ki, tartışmalar üzerine Hüseyin Balık iki oturum Meclis’ten çıkarılma cezası almıştır. 
TBMM Zabıt Ceridesi, Cilt: 1, Birleşim 10, s. 58, 04.12.1957; Milliyet, 05.12.1957. 
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yı terk ederek tepkisini ortaya koymuştur.26 Nitekim CHP’nin iç tüzük 
düzenlemeleri ile ilgili yayınladığı tebliğde, amacın çok partili rejimi işle-
mez hale getirmek olduğu vurgulanmış ve teklifin yasalaşması halinde 
anayasaya aykırı bir durumun ortaya çıkacağı iddia edilmiştir.27 Muha-
lefetin itirazlarına rağmen DP grubunun desteği ile “iç tüzük tadilatı” ka-
bul edilmiştir.28 

1957 seçimlerinden sonra DP iktidarının, üniversitelerle ilgili de dü-
zenleme yapmak için çalışmalara başlaması gerginliği artıran bir diğer 
gelişme olmuştur. 1958 yılının Ocak ayında Üniversiteler Kanunu’na ye-
ni hükümler ekleyen tadil tasarısının içeriği basına sızmıştır. O dönemde 
henüz hazırlık aşamasında olan tasarıya göre Üniversiteler Kanunu ile 
Maarif Vekâleti’ne daha geniş yetkiler tanınıyor29 ve profesörlerin siyasî 
demeçler vermesi veya fikirlerini beyan etmeleri yasaklanıyordu.30  

Kısaca hükümetin yaptığı bu düzenlemeler ile üniversitelerin özerkli-
ğine ve fikir özgürlüklerine ciddi bir darbe indirilmiş oluyordu. Hüküme-
tin üniversitelerle ilgili tadil tasarısından sonra İstanbul Üniversitesi 
Profesörlerinden Hüseyin Nail Kubalı’nın içtüzük dolayısıyla gazetelere 
verdiği bir demeçten dolayı 01.02.1958 tarihinde Millî Eğitim Bakanlığı 
emrine alınması hükümet-üniversite gerginliğine giden süreci başlatmış-
tır.31 

Vekâletin kararının ardından 3 Şubat 1958 tarihinde İstanbul Üni-
versitesi’ne gelen Nail Kubalı’ya, öğrenciler tezahüratlarda ve sevgi göste-
rilerinde bulundular.32 Konu ile ilgili tartışmalar TBMM’ye de yansıdı. 
Hükümete en sert tepki ise Sivas Milletvekili Turhan Feyzioğlu’ndan gel-
miştir. Özellikle dönemin Millî Eğitim Bakanı Celal Yardımcı’nın, İstan-
bul Üniversitesi Senatosu’nda 21 profesörün imzası ile 30.01.1958 tari-
hinde aldığı karara rağmen, 6435 sayılı kanunun kendilerine verdiği yet-
ki ile Nail Kubalı’yı vekâlet emrine almayı uygun buldukları şeklindeki 
açıklamaları Turhan Feyzioğlu’nun tepkisine neden olmuştur. Feyzioğlu, 
6435 sayılı kanunun öğretim üyelerinin siyasî beyanatta bulunmalarını 
yasaklayıcı bir muhteva içermediğini savunmuş ve profesörler hakkında 
                                                           
26 Milliyet, 14.12.1957; Göğüş, a.g.t., s. 168. 
27 Milliyet, 15.12.1957. 
28 Milliyet, 28.12.1957. CHP bu teklifle hâkimiyetin, hükümette olacağını iddia ediyordu. 
Cumhuriyet, 28.12.1957. 
29 Maarif Vekâletine verilen yetkiler kısaca şunlardı: Maarif Vekili öğretim üyeleri ve asis-
tanların tayin, nakil ve terfilerinde daha geniş takdir yetkisine sahip olacak ve bu konularda 
Vekilin onayı alındıktan sonra hareket edilecekti. Davranışlarında öğretim üyeliğine aykırı 
hareket edenleri vekillik yetkisine dayanarak Vekâlet emrine alabilecek veya emekliye sevk 
edebilecekti. Milliyet, 23.01.1958. 
30 Milliyet, 23.01.1958. 
31 2 Ocak 1958 tarihinde Kubalı, “Hayır Meclis içtüzüğüyle basın hürriyetini daha da kısmak 
imkânı yoktur. İçtüzükle ancak Meclis çalışması düzenlenebilir. Basın düzenlenemez. Aksi 
hem hukuka hem Anayasaya aykırı olacaktır.” sözlerini sarf etmişti. Yetim, a.g.t., s. 98. 
32 Milliyet, 04.02.1958. 
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karar alma yetkisinin üniversitelerin organlarına bırakıldığını hatırlat-
mıştır. Kırşehir Milletvekili Osman Canatan ve Burdur Milletvekili Fethi 
Çelikbaş da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi profesörlerinden Nail 
Kubalı’nın vekâlet emrine alınmasının keyfi bir uygulama olduğu üzerin-
de durarak bu yanlışlığın giderilmesini istemişlerdir.33 Tüm bu eleştirile-
rin üzerine Celal Yardımcı tekrar kürsüye gelerek hükümetin Nail Kubalı 
ile ilgili uygulamasını şu sözlerle savunmuştur: 

“… Muhalefete mensup sözcülerin kaleminden çıkan ve bir nevi be-

yanname mahiyetinde olan makalelerle bu işe nasıl hücum edildiği 

aşikârdır… Bu hâdise öylesine istismar edildi ki, üniversiteyi hükü-

metin aleyhine tahrik, hükümetin üniversiteye düşman olduğu hatta 

üniversitede seri halinde istifalar vukua gelmekte bulunduğu yolun-

da heyecanlı haberler yaymaya kadar gidildi, arkadaşlar. Evvelâ şu-

nu söyleyeyim ki, hücum, tenkit, tariz, ne olursa olsun hükümetle 

üniversite arasında hiçbir mesele yoktur. Meselelerimiz, hükümetle 

üniversite arasına girmek isteyenlerledir… Hükümet olarak Hüseyin 

Naili Kübalı hakkındaki icraatımızın mesnedi bu vazife anlayışıdır ve 

bir kanun hükmünü yerine getirmek ve kanuna itaat etmek gayesine 

matuftur. Bir üniversite mensubunun ilmin objektif mutaları dışında 

günlük politika meselelerine ve hele demagojiye dayanır bir tarzda, ka-

rışmaya kalkarsa kanunu da, ilmi de karşısında bulur arkadaşlar...”34 

Ülkenin gündemini meşgul eden ve üniversite ile hükümet arasında 
adeta bir krize nende olan Nail Kubalı meselesi, 9 Nisan 1958 tarihinde 
çözülmüştür. Maarif Vekili Celal Yardımcı konu ile ilgili yaptığı basın 
açıklamasında Kubalı ile ilgili kararın bir tedbirden ibaret olduğunu söy-
leyerek, hükümetçe artık bu durumun devamına gerek kalmadığı kanaa-
tine vardıklarını açıklamıştır.35 Fakat Nail Kubalı’nın, hakkındaki kara-
rın siyasî nedenlerle alındığını ve susmayacağını söylemesi üzerine İs-
tanbul Üniversitesi Senatosu 12 Mart 1958 tarihinde Kubalı’yı bir ay sü-
reyle derse girmekten men ederek cezalandırdı.36 Nail Kubalı, senatonun 
kendisi hakkında verdiği cezaya itiraz ederken İstanbul Üniversitesi’nde 
öğrenci protestoları gündeme gelmeye başladı. “Esas Teşkilat Hukuku” 
dersine girmeyen Hukuk Fakültesi birinci sınıf öğrencileri, Profesör Nail 
Kubalı lehinde tezahüratlar yaptılar.37 Hükümetle çatışmak istemeyen 
                                                           
33 6435 sayılı kanunun amacının tembel memurların tavsiyesini sağlamak olduğunu hatır-
latan Feyzioğlu, siyasî yayın ve beyanatlarla ilgili hükümlerin ise 4936 sayılı kanunun 46. 
maddesinde mevcut olduğunu söylüyordu. TBMM Zabıt Ceridesi, 11. Dönem, Cilt: 1, Birle-
şim: 55, s. 167-171, 04.04.1958. 
34 TBMM Zabıt Ceridesi, 11. Dönem, Cilt: 1, Birleşim: 55, s. 175-176, 04.04.1958. 
35 Milliyet, 10.04.1958. 
36 Milliyet, 13.04.1958; Cumhuriyet, 13.04.1958. 
37 Milliyet, 16.04.1958. 
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Üniversite Yönetimi, protestocu öğrenciler hakkında tahkikat yaptırmış 
ve tahkikat sonuçlanana kadar bir öğrencinin üniversiteye girmesi ya-
saklanmıştır.38 Nail Kubalı’nın 13 Mayıs 1958 tarihinde derslere girmeye 
başlaması ile İstanbul Üniversitesi’ndeki gerginlik bir süreliğine sona er-
miştir.39 1958 yılının Eylül ayında hükümetle üniversite öğrencileri İs-
tanbul Teknik Üniversitesi yurdundaki yemek fiyatlarının artışı nedeniy-
le karşı karşıya gelmişlerdir. Olayların büyümesi üzerine Maarif Vekâleti 
inceleme başlatmış ve öğrenciler bu sefer de tahkikata tepki göstermiş-
lerdir.40 

1958 yılının başından itibaren Türkiye’de gündemi en çok meşgul 
eden konu olan Kıbrıs meselesinin gölgesi altında, Millî Müdafaa Vekâle-
ti, Kurmay Binbaşı Samet Kuşçu’nun ihbarı sonucunda biri emekli üç 
albay, bir yarbay, dört binbaşı ve bir yüzbaşı olmak üzere 9 subayın tu-
tuklandığını kamuoyuna duyurmuştur. Bu olaydan kısa bir süre sonra 
darbe hazırlığında olan bazı subayların İsmet İnönü’den destek alama-
yınca darbe liderliğini teklif ettikleri Millî Müdafaa Vekili Şem’i Ergin 19 
Ocak 1958 tarihinde görevinden istifa etmiş yerine Ethem Menderes ge-
tirilmiştir.41 Bu subaylar hakkında isyan kışkırtıcılığı ve fesat çıkartmak 
suçlarından açılan davanın ilk duruşması 26 Mayıs 1958 tarihinde gö-
rülmeye başlanmıştır.42 Tutuklanan subayların askerî bir darbe hazırlığı 
içinde oldukları iddia edilmişti, fakat böyle bir cuntanın varlığı kanıtla-
namayınca ihbarı yapan Samet Kuşçu, iftiradan 2 yıl hapis cezasına 
çarptırılmıştır.43 

4 Şubat 1958 tarihinde Sanayi Vekili Samet Ağaoğlu’nun istifası44 DP 
içinde şok etkisi yaratırken Başbakan Menderes, Türkiye’deki gelişmeleri 
9 Şubat 1958 tarihinde Bursa DP il kongresinde değerlendirmiş ve ko-
nuşmasının ağırlığını muhalefete gönderdiği “muhalefetin bizi tedbir al-
maya mecbur etmesi vatan hayrına değildir.” şeklindeki tehdit içeren me-
sajı oluşturmuştur.45 Bu açıklamalardan kısa bir süre sonra 15 Şubat 
1958 tarihinde CHP grubunun yapmak istediği açık toplantıya Meclis 
                                                           
38 Milliyet, 17.04.1958. 
39 Milliyet, 14.05.1958. 
40 Milliyet, 14.09.1958. 
41 27 Ekim 1957 seçimlerinden önce darbe yapmaya karar veren Dündar Seyhan, Aydemir 
gibi subaylar İsmet İnönü’ye Avukat Ekrem Özden aracılığı ile ulaşmışlar fakat İnönü’den 
bekledikleri ilgiyi görememişlerdir. İrfan Neziroğlu, “Çok Partili Siyasî Hayatında Askerî Mü-
dahaleler (1946-1997)”, Yeni Türkiye, 98/23-24, s. 1241; Ethem Menderes’ten boşalan Nafıa 
Vekilliği koltuğuna da Tevfik İleri atanmıştı. Milliyet, 20.01.1958. 
42 Milliyet, 27.05.1958; Cumhuriyet, 27.05.1958. 
43 Milliyet, 17.01.1958; M. Serhan Yücel, “a.g.m.”, s. 843; Mehmet, Gündüz, Demokrat Par-
ti’ye Karşı Muhalefet ve Millî Muhalefet Cephesi (1956-1960 CHP, Hür Parti, CMP), Marmara 
Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, s. 184, İstanbul 2007. 
44 Samet Ağaoğlu istifasından birkaç gün sonra tekrar Devlet Vekili olarak atanmıştır. Yeri-
ne de vekâleten Abdullah Aker bakmıştır. Mehmet Gündüz, a.g.t., s. 191. 
45 Milliyet, 10.02.1958. 
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İdare Amirliğince izin verilmemiş46 ve CHP Kadıköy İlçesi Gençlik Ko-
lu’nun 16 Şubat 1958 tarihinde düzenlediği “hasbıhal” adlı toplantı da 
polis tarafından engellenmiştir.47 

CHP ve DP arasında giderek tırmanan gerginlik 23 Şubat 1958 tarihli 
bütçe görüşmelerine yansımıştır. Bu görüşmelerde meclis içerisinde mu-
halefet ve iktidar milletvekilleri birbirlerine sözlü ve fiili saldırılarda bu-
lunmuşlardır. Başbakanın, “O Halk Partisi ki, senelerce milletin aziz dini-
ni inkâr eder.” diyen Zeki Erataman’ı alkışlaması ile ortalık karışmış, 
milletvekilleri birbirlerine girmişler, çantalar havada uçuşmuş, kürsüler 
kırılmış, birçok milletvekilinin kası yarılmış ve kavga yarım saat sürmüş-
tür. CHP’li Selim Soleyin mevlitlerde DP için de dua edildiğinden bahisle 
“Mevlit mevtaya okunduğuna göre bunda şaşılacak bir şey olmasa gerek-
tir.” demesini DP’liler protesto etmişler ve hâdiseler büyümüştür.48 Ayrı-
ca CHP Adana Milletvekili Melih Kemal Küçüktepepınar’ın mecliste gü-
rültüye neden olduğu gerekçesi ile cezalandırılmasının istenmesi üzeri-
ne49 100’e yakın milletvekilinin katıldığı bir kavga çıkmış, CHP bir tebliğ 
yayınlayarak meclis riyasetinin tarafsız olmadığını iddia etmiş, bu tebliğe 
karşılık DP grubu da yıkıcı faaliyetlere karşı tedbirler alınacağını bildir-
miştir. Yine aynı gün mecliste meydana gelen bir başka olayda DP grup 
toplantısına giren CHP Malatya Milletvekili Tevfik Ünsalan, DP’liler tara-
fından tartaklanmıştır.50 Fakat olaylar bu kadarla kalmamış 24 Şubat’ta, 
DP’lilerin CHP’lileri din konusunda eleştirmesi ile gerginlik, mecliste üç 
sıranın kırılmasına neden olacak kadar tırmanmıştır. 23 ve 24 Şubat 
günlerinde yaşanan bu gelişmeler kamuoyunu da endişeli bir bekleyişe 
sürüklemiştir.51 Nitekim Milliyet Yazarı Faruk Demirtaş, köşesinde tüm 
duygulara tercüman olan şu başlıkla okuyucularına seslenmiştir: “Nere-
ye Gidiyoruz.”52 

Tartışmalar ve gerginliklerin yanında uzlaşma yönünde atılan adımlar 
ve iyi niyetli çabalar da olmuştur. 16 Mart 1958 tarihinde toplanan CHP 
Anadolu Hisarı ocak kongresini DP’lilerin ellerinde bir buket çiçekle ziya-
retleri CHP’liler arasında memnuniyet yaratmış ve DP’lilerin bu gibi giri-
şimleri, iktidarın partiler arasındaki çekişmelere son vermek için bahar 
havası estirmek istediği şeklinde yorumlanmıştır.53 Ayrıca yayınladığı bir 
tebliğ nedeniyle 5 Temmuz 1957 tarihinde kapatılan İstanbul Gazeteciler 
                                                           
46 Milliyet, 16.02.1958. 
47 Milliyet, 17.02.1958. 
48 Cumhuriyet, 25.02.1958; Mehmet Gündüz, a.g.t., s. 196. 
49 TBMM Zabıt Ceridesi, 11. Dönem, Cilt: 2, Çelse: 1, İnikat: 44, 23.02.1958. 
50 Milliyet, 24.02.1958; Cumhuriyet, 24.02.1958. 
51 TBMM Zabıt Ceridesi, 11. Dönem, Cilt: 2, İçtima: 1, İnikat: 45, 24.02.1958. 
52 Milliyet, 25.02.1958. 
53 Milliyet, 17.03.1958. 
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Sendikası, 18 Mart 1958’de tekrar açılmış ve bu haber özellikle basın ca-
miasında büyük bir memnuniyetle karşılanmıştır.54 Yine Başbakan Men-
deres ve İstanbul Üniversitesi profesörleri arasında karşılıklı verilen ziya-
fetlerle, Nail Kubalı hadisesi nedeniyle gerginleşen hükümet-üniversite 
ilişkilerinde uzlaşma zemini aranması demokrasi adına olumlu adımlar 
olarak değerlendirilmiştir.55 

Fakat iktidarın uzlaşma arayışları ile başlayan siyasette bahar havası 
kısa sürmüştür. Ulus, Yenigün, Akis, Ankara Telgraf gazetelerinin bir 
süreliğine kapatılmaları ve başta Ulus idarecileri olmak üzere gazetecile-
rin tutuklanması, 20 Mayıs 1958 tarihinde Ulus gazetesi hakkında tah-
kikat açılması 1958 yılının Mayıs ayı başından itibaren yeni bir baskı 
sürecine girildiğinin işaretleri olmuştur.56 Ayrıca CHP’nin Başbakan 
Menderes, Adalet Bakanı ve irticaa hakkında üst üste verdiği gensorular 
1958 yılının Nisan ayında uzlaşma çabalarını sekteye uğratmıştır.57 Üs-
telik 28 Mayıs günü tutuklanan gazetecilerin affını sağlayacak “basın 
için af” teklifi TBMM’de DP’lilerin oyu ile reddedilmiştir.58 Fakat sadece 
DP aleyhtarı gazete ve gazeteciler değil, 30 Mayıs 1958 tarihinde Dünya 
gazetesinin açtığı dava sonucu toplu basın mahkemesi tarafından DP’nin 
yayın organı Zafer gazetesi de cezalandırılmıştır.59 

5 Haziran 1958 tarihli DP grup toplantısında yaptığı konuşmada Is-
parta Milletvekili Sait Bilgiç, ülkenin geldiği noktada hükümetin ve Baş-
bakan Menderes’in zor durumda olduğunu söylemiştir. Bu durum siyasî 
gelişmelerden ve hükümetin tavrından DP içerisinde de rahatsız olanla-
rın bulunduğunu göstermektedir. Adnan Menderes ise grubunda yaptığı 
konuşmalarda bir taraftan eleştirilere cevap verirken diğer taraftan “mu-
halefetle mücadelenin % 100 başladığı bir devirdeyiz” sözleri ile geri adım 
atmayacağının işaretlerini vermiştir.60 

1958 yılının Temmuz ayının başından itibaren Kıbrıs meselesi, Bağ-
dat Paktı’nın İstanbul’da toplanması gibi konular gündemi meşgul eder-
ken, muhalefet meclis dışındaki faaliyetlerini yoğunlaştırmıştır. İsmet 
İnönü Kadıköy CHP ilçe kongresinde yaptığı konuşma, Hürriyet Partisi 
ise yayınladığı tebliğ ile DP hükümetinin ekonomi başta olmak üzere iç 
ve dış politikalarını sert bir dille eleştirmişlerdir.61 İsmet İnönü “gelsinler 
                                                           
54 Milliyet, 19.03.1958. 
55 Milliyet, 22.03.1958. 
56 Milliyet, 10.05.1958; Cumhuriyet, 10.05.1958; Milliyet, 21.05.1958. 
57 Milliyet, 23.05.1958. 
58 Milliyet, 29.05.1958; 1958 yılının Şubat ayı başında DP İstanbul Milletvekili Mithat Perin 
tarafından TBMM’ye “genel af” ile ilgili bir kanun teklifi verilmiş ve bu teklif CHP’nin desteği-
ne rağmen DP’lilerin aleyhte oyları ile kabul edilmemişti. Mehmet Gündüz, a.g.t., s. 192. 
59 Gazetenin sahibi Mümtaz Faik Fenik para cezası ve Yazı İşleri Müdürü Fatih Fuat 14 ay 
hapse ve para cezası ödemeye mahkûm edilmişlerdi. Milliyet, 31.05.1958. 
60 Demokrat Parti Meclis Grubu Tutanakları, Numara: 225, 05.06.1958. 
61 Milliyet, 07.07.1958; Cumhuriyet, 07.07.1958. 
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cevap versinler” sözleri ile özellikle dış yardımlara dikkat çekmişti. Bu 
eleştirilere DP adına Basın Yayın ve Turizm Vekili Sıtkı Yırcalı, “Bu millet 
İnönü’den yaptığı hatalı ve zararlı işlerden daha ziyade yapmadığı işler 
için davacı olacaktır.” sözleri ile cevap vermiştir.62 Ayrıca Maliye Vekili 
Hasan Polatkan İnönü’nün açıklamalarını “bir kurt masalına” benzetmiş, 
Emin Kalafat ise İnönü’yü memleket aleyhinde hareket eden “haris politi-
kacı” olmakla suçlamıştır.63 

Karşılıklı atışmalarla sertleşen siyasî ortam, bu sefer CHP grubunun 
13 Temmuz 1958 tarihinde yayınladığı ve içeriğinde yeni şiddet tedbirle-
rini DP grubunun önlediğinin belirtildiği bir tebliğle yumuşatılmaya çalı-
şılmıştır. Nitekim CHP meclis üyelerinden Cemil Sait Barlas da tebliği, 
iktidarla uzlaşmak için atılmış bir adım olarak değerlendirmişti.64 CHP’-
nin uzlaşma girişimi, Nafıa Vekili Tevfik İleri’nin 19 Temmuz’da İskilip 
CHP ilçe merkezini ziyareti ile DP tarafından da olumlu bir cevap bul-
muştu. İleri burada yaptığı konuşmada dünyada yaşanan gelişmeler 
karşısında “gönül ve elbirliği” yapılması gerektiğini söylemiştir.65 Fakat 
14 Temmuz 1958 tarihinde Irak’ta bir devrim olması66 Türkiye’deki ikti-
dar-muhalefet ilişkisini yeni bir boyuta taşımıştır. Irak olayları ile ihtilal 
söylemleri Türkiye’de de sıkça kullanılmaya başlanmış ve bir tür “blok-
laşma” veya “cepheleşme” diye adlandırılabilecek bir siyasal ortamın yer-
leşmesine zemin hazırlamıştır. CHP ve muhalif basın tarafından Irak’taki 
darbeden cesaret alınarak Menderes’in diktatörlüğe yöneldiği ve Irak 
başbakanı gibi devrilmesi gerektiği şeklinde propagandalar yapılmaya 
başlanmıştır. Özellikle İsmet İnönü’nün yurt genelinde başlattığı hükü-
metin Irak olayları karşısında tutumu, ekonomik sıkıntıları ağır bir şe-
kilde eleştirdiği ve halkı “Millî Birliğe” çağırdığı67 propaganda faaliyetleri 
DP iktidarının sinirlerini germiş ve muhalefeti tavsiye etmek için hareke-
te geçmesine zemin hazırlamıştır.68 

Nitekim muhalefeti tasfiye etme girişimleri, 8 Ağustos’ta toplanan DP 
grubunun çalışmaları ile başlatılmıştır. DP grubunun, 9 Ağustos 1958 
tarihinde yaptığı toplantının konusu basın ve muhalefete karşı hüküme-
tin alması gereken önlemlerdi. Ulus gazetesinde 1958 yılının Haziran ve 
Temmuz aylarında başta Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun olmak üzere 
                                                           
62 Milliyet, 08.07.1958. 
63 Milliyet, 10.07.1958. 
64 Milliyet, 14.07.1958; Cumhuriyet, 14.07.1958. 
65 Milliyet, 20.07.1958. 
66 Cumhuriyet, 15.07.1958. 
67 Cumhuriyet, 21.07.1958. 
68 Irak Kralı Faysal ve Başbakanı Nuri Sait, Bağdat Paktı toplantısı için Türkiye’ye hareket 
edecekleri gün çıkan ayaklanma sonucunda öldürülmüşlerdi. Böylece Irak’ta darbe olmuş 
ve krallık rejimi yıkılarak Cumhuriyet kurulmuştu. Adem Çaylak, Osman Bölükbaşı ve Siya-
sal Hareketi, Atatürk Araştırma Merkezi, s. 339, Ankara 2010. 
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DP aleyhindeki yazılar gündeme getirilmiş ve aynı gazetenin 2 Temmuz 
1958 tarihli yayınında yer alan CHP’nin milletvekili Bülent Ecevit’in 
“…işler böyle gitmez… Halkın isteğine karşı gelerek diktatörlük kapılarını 
zorlamalarında hiçbir fayda yoktur…” gibi ifadelerinin bulunduğu yazısı, 
DP grubunda milletvekillerine okunmuştur. 

Ayrıca CHP Genel Başkanı İsmet İnönü’nün basına verdiği “…hür ve 
eşit vatandaş olmadıktan sonra memleket müdafaası saati çaldığı zaman 
beraberce çalışmak mümkün değildir…” şeklindeki demeci ve Hürriyet 
Partisi’nin yayın organı olan Yenigün’de yayınlanan “…Anayasanın mü-
dafaasını bütün vatandaşların vazifesi sayıyoruz.” şeklindeki ifadeler 
tahrik olarak değerlendirilmiştir.69 

DP grubu CHP’yi hedef alan bir tebliğ yayınlayarak çalışmalarını 11 
Ağustos günü tamamlamıştır. CHP’ye “Son İhtar” olarak adlandırılan 
tebliğde “DP grubunun meclisin kuvvet, kudret, haysiyet ve vakarına karşı 
yapılacak her türlü taarruzları icabında en müessir tedbirlere başvurarak 
defetmek azim ve kararında olduğu” açıklanmıştır.70 Bu tebliğ ile CHP 
baskı altına alınmış ve muhalefete gözdağı verilmiştir.71 İsmet İnönü ise 
DP’nin tebliğini, endişe edecek bir durumun olmadığı ve Türkiye’de de-
mokrasi azminin kaybolmayacağı şeklinde değerlendirmiştir. 16 Ağus-
tos’ta CHP grubu yayınladığı karşı tebliğde “CHP’nin hiçbir tehditle, hiçbir 
tertiple yolundan döndürülemeyeceği” vurgulandıktan sonra DP’nin tebli-
ğinin, “üzerinde dikkatle ve ibretle durulması gereken bir vesika” olduğu 
belirtilmiştir.72 Osman Bölükbaşı ise Irak meselesini DP’nin bahane etti-
ğini ve baskılarla birlikte tehlikeli bir yola girdiğini söyleyerek, Türkiye’de 
muhalefetin bittiği yerde iktidarın da biteceği uyarısında bulunmuştur.73 

Muhalefete baskıların uygulandığı bir dönemde DP içerisinde de bazı 
dikkat çekici gelişmeler yaşanmıştır. 1958 yılının Eylül ayında önce Sa-
nayi Vekili Sıtkı Yırcalı’nın daha sonra Devlet Vekili Emin Kalafat ve Sa-
met Ağaoğlu’nun istifa haberleri parti içinde sarsıntı yaratmıştır. İstifa 
eden vekiller olağanüstü bir durum olmadığını ve görülen lüzum üzerine 
istifa kararı aldıklarını açıklasalar da olayın yankısı bir süre kamuoyunu 
meşgul etti.74 Yine parti içindeki hoşnutsuzluk 1958 yılının Kasım ayı 
                                                           
69 Demokrat Parti Meclis Grubu Tutanakları, Numara: 234, 09.08.1958; Milliyet, 
09.08.1958. 
70 Milliyet, 12.08.1958; Cumhuriyet, 12.08.1958. 
71 Sedef Bulut, “Üçüncü Dönem Demokrat Parti İktidarı (1957-1960): Siyasi Baskılar ve 
Tahkikat Komisyonu”, Akademik Bakış Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 4, s. 133, 2009. 
72 Milliyet, 13.08.1958; Milliyet, 14.08.1958; Milliyet, 17.08.1958. 
73 Cumhuriyet, 11.08.1958. 
74 İstifaların ardından 4 Eylül’de kabineye seçilen yeni isimler belirlenmiş, buna göre Devlet 
vekilliklerinden birisine Ticaret Vekili Abdullah Aker, diğerine Bursa Milletvekili Haluk Şa-
man, Ticaret Vekilliğine ise Çalışma Vekili Hayrettin Erkmen tayin edilmişlerdir. Aynı za-
manda Hasan Polatkan’ın Sanayi ve Hadi Şaman’ın da Çalışma Vekâletlerine vekâleten bak-
malarına karar verilmiştir. Milliyet, 03.09.1958; Başbakan Menderes yaptığı açıklamada Sa-
met Ağaoğlu’nun istifa kararını yalanlamıştır. Milliyet, 05.09.1958. 

45



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 14 

sonlarında Zonguldak milletvekillerinden Mustafa Saraç, Avni Yurdabay-
rak ve Necati Diken’in DP’den istifa etmelerine neden oldu. Böylece 1958 
yılının Kasım ayı sonunda mecliste DP’nin sandalye sayısı 413’e kadar 
gerilemiştir.75 

DP içerisinde çalkantılı bir dönem yaşanırken Başbakan Adnan Men-
deres, Basın-Yayın Vekili Somuncuoğlu ile DP il kongresine katılmak 
üzere Balıkesir seyahatine çıkmıştır. 6 Eylül 1958 tarihinde Balıkesir DP 
il kongresinde yaptığı konuşmada yine hedefine yerleştirdiği CHP’yi ihti-
lal havası yaratmakla suçlayan Başbakan Menderes, “Biz onların haddini 
bildireceğiz.” diyerek CHP’nin hücumlarına karşı sessiz kalma dönemi-
nin bittiğini söylemiştir.76 

Fakat Menderes’in açıklamalarına sadece CHP’den değil Hürriyet Par-
tisi ve Cumhuriyetçi Millet Partisi’nden de sert tepkiler gelmişti. Mende-
res’e “Türkiye’de iftira ve tehditten yılacak siyaset adamı yoktur.” sözleri 
ile cevap veren İnönü, başbakanın sinirlerinin yıprandığını ve çok yor-
gun düştüğünü de ekleyerek Menderes’e karşı siyasi mücadelenin yanın-
da psikolojik bir mücadele de başlatmıştı. Başbakan Akhisar’da “Memle-
keti kardeş kavgasına sürüklememek azmindeyiz.” diye halka seslenir-
ken, HP ve CMP yayınladıkları tebliğlerde “muhalefetin ihtilal peşinde ol-
madığı ve muhalefeti tehditle çalışamaz hale getirme gayretlerinin hüsra-
na uğrayacağı” şeklindeki ifadelerle Menderes’i eleştirmişlerdir.77 

Menderes’e ve DP’ye ortak tavır alan muhalefete karşı alınacak ön-
lemler DP grubu tarafından 7 Eylül 1958 tarihinde kamuoyuna duyurul-
muştur. İktidara göre muhalefetin meclisin nüfusunu ve maneviyatını 
kırmak, teşri devreyi zorlamalarla sakatlamaya çalışmak, meclis içi ve 
dışı manevralarla demokratik idareyi felce uğratmak, çoğunluğun üzeri-
ne azınlığın tahakkümünü kurmaya çalışmak gibi amaçları vardı. İşte 
tüm bu tehlikelere karşı hükümetin alacağı önlemler iç tüzüğü tekrar 
değiştirmek, teşri masuniyeti daraltmak ve partilerin teşkilat durumları-
nı gözden geçirmek olacaktı.78 

8 Eylül 1958 tarihinde Bursa çarşısının temel atma töreninde konu-
şan Menderes’in gündeminde yine “ihtilal tahrikçiliği” ile suçladığı İsmet 
İnönü vardı.79 İsmet İnönü ise Menderes’i “tehdit yoluna sapmak yanlış-
tır” sözleri ile uyarırken, Kasım Gülek iktidarın vehim içinde olduğunu 
söylüyordu.80 Başbakan 20 Eylül’de İzmir’de yaptığı konuşmada CMP ve 
                                                           
75 Milliyet, 27.11.1958; Cumhuriyet, 27.11.1958. 
76 Menderes burada ilk defa ihtilalden söz etmiştir. Milliyet, 07.09.1958; Cumhuriyet, 
07.09.1958. 
77 Milliyet, 08.09.1958; Cumhuriyet, 08.09.1958. 
78 Milliyet, 08.09.1958. 
79 Milliyet, 09.09.1958; Cumhuriyet, 09.09.1958. 
80 Cumhuriyet, 10.09.1958; Cumhuriyet, 11.09.1958. 
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HP’ye açık kapı bırakırken “siyaset muhtekiri” diye nitelendirdiği CHP 
idarecilerine yine sert mesajlar göndermişti.81 Menderes’in CHP’yi hedef 
alan sözlerine İsmet İnönü kayıtsız kalmamış ve 24 Eylül 1958 tarihinde 
8 yıllık DP iktidarı sürecinin en sert konuşmasını yapmıştır. 

İnönü’nün mesajı kısa fakat oldukça manidardır: “işin sonu iyi ola-
cak, doğru yoldan ayrılanları kimse kurtaramaz.”82 

Fakat tüm uyarılara rağmen geri adım atmayan Menderes’in 23 Eylül 
1958 tarihinde Aydın DP İl Kongresi’nde yaptığı konuşma, muhalefetin 
eleştirilerine karşı daha ciddi önlemler alınacağının habercisi olmuştur. 
Menderes, İnönü’ye cevaben amaçlarının demokrasiyi yıkmak değil, dış 
tehditlerin olduğu bir dönemde kardeş kavgasını önleyerek fitneyi yok et-
mek olduğunu söylemiş83 ve muhalefetin yıkıcı diye nitelendirdiği faali-
yetlerine karşı il teşkilatlarının harekete geçmesini istemiştir. 

7 Ekim 1958 tarihinde tüm DP il teşkilatlarına gönderdiği tamimde 
partiler arası mücadelenin gittikçe soysuzlaştığını ve bunun sebebinin 
de ihtiraslı muhalif politikacıların ne pahasına olursa olsun iktidarı ele 
geçirme istekleri olduğunu söylüyordu. Özellikle CHP’nin bu yıkıcılıkta 
oynadığı rolü hatırlatan Menderes, Cumhuriyetçi Millet Partisi ve Hürri-
yet Partisi’ne mensup olanların tekrar DP’ye kazandırılmasını istemiş-
tir.84 12 Ekim 1958 tarihinde de Manisa konuşmasında vatandaşları 
millî birliğe davet ederek, bir “Vatan Cephesi” oluşturulmasını gündeme 
getirmiştir.85 

Menderes, Manisa konuşmasında, nifak cephesine karşı vatan cep-
hesinin kurulması gerektiğini şöyle ifade etmiştir: 

“Muhalefetteki arkadaşlarımızın vatanperverliğine bugün bir defa da-

ha huzurunuzda müracaat ederek rica ediyorum. Kin ve ihtirası des-

teklemekte devam etmesinler. Vatana hizmetin hangi istikamette bu-

lunduğunu düşünerek muhalefetin kötü gidişine paydos desinler. 

Anarşiye ve nifaka paydos dedikten sonradır ki, hakiki demokrasi-

nin ve hürriyetin güneşi bütün parlaklığı ile ortaya çıkacak ve tealisi-

ne giden yolu daha da aydınlatacaktır… Politika ve ihtirastan varisle 

vatandaşların, karşımızda kurulmuş olan kin ve husumet cephesine 

karşı vatanperverane gayretlerini birleştirip… Bir vatan cephesi ku-

rulması zarureti görülmüştür… Aziz vatandaşlarım Vatan Cephesin-

de birleşerek eserlerimizi hep birlikte muhafaza edeceğiz...”86 
                                                           
81 Milliyet, 21.09.1958. 
82 Milliyet, 25.09.1958. 
83 Zafer, Sayı: 3264, 24 Eylül 1958. 
84 Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi (BCA), 030,01/45.270.3. 
85 BCA, Yassıada Tutanakları “Vatan Cephesi”, 010.09/212.656.1, 10.05.1961; Milliyet, 
13.10.1958. 
86 Zafer, Sayı: 3283, 13 Ekim 1958; Cumhuriyet, 13.10.1958. 
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14 Ekim’de Menderes, Antalya’dan yine İnönü’yü hedef alarak “böyle 
muhalefet olmaz” sözlerine, İnönü de Yeşilköy’den “isabetsiz politika de-
vam ediyor” sözleri ile karşılık vermiştir.87 15 Ekim günü Menderes Bur-
dur’da “ben İnönü’ye değil, mecliste Türk Milletine hesap veririm” derken, 
anarşiye son verene kadar radyodan yararlanacaklarını açıklamıştır.88 
Başbakan Menderes 25 Ekim’de Kemer Barajı’nın açılış töreninde her 
türlü kötülüğün sorumlusu olarak yine İnönü’yü hedef göstermeye de-
vam etmiştir.89 

Menderes ve İnönü arasındaki gerginlik, siyasî rekabet boyutlarını aş-
maya başlamış, 15 Ekim günü Sivas ve 17 Ekim günü Tokat Zile’de İs-
met İnönü’yü karşılamaya gelen vatandaşlar ile polis arasında çatışma-
lar meydana gelmiştir. Özellikle Tokat Zile’de İnönü’yü karşılamaya gelen 
halka önce dağılmaları için uyarı yapılmış dağılmayınca da polis ve jan-
darma, cop ve gaz bombası kullanarak, havaya ateş açmıştır. Çıkan 
olaylar sonucunda CHP milletvekilleri Turgut Göle ile Faruk Ayanoğlu 
hafif yaralanmış ve sorguya çekilen 45 CHP’liden 6’sı tutuklanmıştır.90 
Ayrıca İnönü’yü karşılamaya gelen vatandaşlardan birisi aldığı dipçik 
darbesi sonucu hayatını kaybetmiş, bir kişinin ayağı kırılmıştır.  

İsmet İnönü, bu olaylardan idareyi sorumlu tutarken, Tokat Valisi 
Fazıl Kaplıoğlu ise durumu CHP’nin bir tertibi olarak değerlendirmiştir.91 
CHP Zile olaylarını meclise aksettirmeye hazırlanırken Menderes, İnönü’-
yü yine tahrikçilikle suçlamış ve memurun görevini yaptığını söylemiş-
tir.92 Zile olayları sıcaklığını korurken Başbakan Menderes 19 Ekim 
1958 tarihli Afyon konuşmasının önemli bir kısmını muhalefete ayırmış-
tı. Menderes, İsmet İnönü’ye hitaben “Onlar hala iktidar hırsı içindedir.” 
İfadelerini kullanmış ve İnönü’nün demokrasiyi hazmedemediğini iddia 
etmiştir. Ardından da “onların bu gidişini oluruna bırakamayız” sözleri ile 
muhalefeti tekrar uyarmıştır.93 Menderes, 19 Ekim 1958 tarihli Afyon 
konuşmasında da “Türk Milleti tahrik yapan politikacıları mutlaka dur-
durmak iktidarındadır.” diye demeç vermiştir. 

Bu dönemde yurdun dört köşesinden binlerce vatandaşın başbakana 
çektikleri telgraflarla Demokrat Parti’ye kayıtları devam etmekteydi.94 
Menderes 24 Ekim günü Eskişehir’de vatandaşlara hitap ederken de 
gündeminde yine muhalefet ve Vatan Cephesi vardı. Menderes, Eskişehir 
                                                           
87 Milliyet, 15.10.1958. 
88 Milliyet, 16.10.1958. 
89 Milliyet, 26.09.1958. 
90 Cumhuriyet, 18.10.1958. Fakat 18 Ekim günü tutuklanan 6 kişi serbest bırakılmıştır. 
Cumhuriyet, 19.10.1958. 
91 Milliyet, 18.10.1958; Cumhuriyet, 18.10.1958. 
92 Milliyet, 19.10.1958. 
93 Zafer, Sayı: 3295, 25 Ekim 1958; Milliyet, 20.10.1958; Cumhuriyet, 20.10.1958. 
94 Zafer, Sayı: 3290, 20 Ekim 1958. 
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konuşmasında “Her şeyden önce vatan, her şey vatan için!” düsturu ile 
Vatan Cephesini kurduklarını ve muhaliflerin karşısına çıktıklarını söy-
lüyordu.95 DP içinde Vatan Cephesi’nin ilk toplantısı ise 6 Ocak 1959 ta-
rihinde İstanbul il teşkilatında yapılmıştır.96 

Muhalefete karşı, çıkartılacak kanun ve tüzüklerle uygulanacak yap-
tırımlar ise 1958 yılının Ekim ayı sonlarında gündeme gelmeye başlamış-
tır. Buna göre meclis dışındaki siyasî faaliyetler kısıtlanması, gösteri yü-
rüyüşlerinin cezalarının arttırılması ve idare amirlerinin yetkilerinin ge-
nişletilmesi öncelikli düşünülen önlemlerdi.97 Bu süreçte Ulus gazetesi 
tekrar bir ay süreliğine kapatılmış ve gazetenin Yazı İşleri Müdürü Ülkü 
Arman bir yıl hapse mahkûm edilmiştir.98 Ulus gazetesi 25 Nisan 1959 
tarihinde de Ankara Toplu Basın Mahkemesi tarafından bir ay süreyle 
kapatılmıştır.99 

Muhalefet ise iktidar baskısına karşı ortak harekete geçmiş ve CHP, 
Hürriyet Partisi’nin “güç birliği” teklifine 7 Kasım 1958 tarihinde olumlu 
yanıt vermiştir.100 Nitekim İsmet İnönü 18 Kasım 1958 tarihinde düzen-
lediği basın toplantısında iktidara karşı HP ve CHP arasında oluşturulan 
“güç birliği” anlaşmasının içeriğini açıklamıştır.101 24 Kasım 1958 tari-
hinde de Hürriyet Partisi kendisini feshederek CHP ve HP birleşmiş, böy-
lece “güç birliği” gerçekleşmiştir.102 

28 Kasım 1958 tarihinde de İsmet İnönü başkanlığındaki 12 milletve-
kilinden oluşan “Güç Birliği Heyeti”, 1339 kilometrelik yurt gezisine çık-
mıştır.103 Güç Birliği Heyeti 29 Kasım günü Burdur’a gitmiş ve İnönü’-
nün şehre girişi esnasında polis ve jandarmanın İnönü’nün etrafında 
toplanan halkı dağıtmak için cop kullanması, bazı milletvekillerinin tar-
taklanması ve üç kişinin tutuklanması üzerine durum, bir telgrafla Dâ-
hiliye Vekili’ne bildirilmiştir.104 Olaylar sokakta bitmemiş Burdur’daki 
CHP kongresinde de İnönü’nün salona yoğun tezahüratlarla girmesi üze-
rine ayağa kalkan hükümet komiseri, kongreyi dağıttığını açıklamıştır. 
                                                           
95 Zafer, Sayı: 3295, 25 Ekim 1958. 
96 Milliyet, 06.01.1959. 
97 Milliyet, 28.10.1958. 
98 Milliyet, 04.11.1958. 
99 Gazete, Tevfik İleri’nin açtığı dava sonucunda kapatılmıştır. Milliyet, 26.04.1958. 
100 Milliyet, 09.11.1958; Cumhuriyet, 08.11.1958. 
101 Güç Birliği anlaşmasının yedi maddeden oluşan içeriği şu şekildedir: TBMM’nin icra 
üzerindeki murakabesi fiili ve müessir hale getirilmeli, bağımsız mahkeme ve teminatlı hâ-
kim konusu geciktirilmemeli, basın, söz hürriyeti kısaca hürriyetler genişletilmeli ispat hak-
kı ve mal beyanının kabulü, dürüst seçim sistemi getirilmeli, anayasanın bu çerçevelere gö-
re değiştirilmesi ve bir anayasa mahkemesinin kurulması ve anti demokratik kanunların yü-
rürlükten kaldırılması. Zafer, Sayı: 3320, 19 Kasım 1958; Milliyet, 19.11.1958. 
102 Milliyet, 25.11.1958; Cumhuriyet, 25.11.1958. 
103 Milliyet, 28.11.1958. 
104 Milliyet, 30.11.1958. 
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Delegelerin bu karara şiddetle karşı çıkması üzerine komiser, hoparlörle-
rin kapatılması şartıyla kongrenin devam etmesine izin vermiştir.105 

30 Kasım günü Antalya’da yaptığı konuşmada ülkede yaşanan siyasî 
gerginliği değerlendiren İnönü, şiddet yoluna gitmek istidadının arttığını 
ve huzur istediklerini söyleyerek iktidarı basiretli olmaya davet etmiş-
tir.106 

6 Aralık’ta İskenderun ve Antakya’da konuşan ana muhalefet lideri, 
iktidarı “…İç politikada en büyük şiddet projesi vatandaş için huzur ve 
emniyet bırakmayacak surette ortaya konmuştur… Şiddet projesi yürü-
mez… En kötü Orta-Doğu idaresine doğru gidiliyor…”107 sözleriyle uyar-
mıştır. 

7 Aralık’ta da Gaziantep’e giden İnönü’nün seyahatinde de polis halkı 
dağıtmak için sert tedbirlere başvurmuştur. Yaşanan gerginlikler sonra-
sında İsmet İnönü Antep’ten “Ya doğru yola girecekler, ya da İnönü’nün 
canını alacaklardır. Herhalde halkı karınca gibi ezmek mümkün olmaya-
caktır.” sözleri ile halka seslenmiştir.108 

İsmet İnönü’nü 8 Aralık günü Urfa’dan hükümete uyarılarına devam 
ederken DP grubu başta basına karşı uygulanacak yeni yatırımlar olmak 
üzere ülkedeki son gelişmeleri görüşmek üzere olağanüstü toplantıya 
çağrılmıştır.109 Grup toplantısında Başbakan Menderes’in muhalefete ve 
muhalif basına karşı sert tutumunun endişe ile izlenmesi ve zaman za-
man eleştirilmesi dikkat çekicidir. Nitekim 8 Aralık 1958 tarihli DP grup 
toplantısında, demokrat ülkelerin kanunları ile karşılaştırıldığında hiçbir 
ülkede basına ve muhalefete karşı Türkiye’de olduğu gibi sert tedbirler 
alınmadığını dile getirenler DP milletvekilleridir. Ayrıca hükümetin fevri 
hareket ettiği belirtilerek, basının ve muhalefetin yeni çıkartılan kanun-
larla susturulma yoluna gidilmesi grupta eleştirilmiştir. Milletvekili Ke-
mal Özçoban, Toplantı, Yürüyüş ve Gösteri Kanununa tepki göstererek, 
Başbakan Menderes’in iddialarının aksine gerçekten medeni ve demok-
ratik olan hiçbir ülkede bu tür uygulamaların olmadığını söylemiştir. Öz-
çoban, uygulamaların ve yasakların yemek yerken görülen birkaç muha-
lifi bile dağıtacak kadar ileri gittiğinin altını çizmiş ve DP’nin gayelerini 
unutarak özellikle basına karşı baskıcı bir yola gitmesinin yanlış olduğu-
nu söylemiştir. Isparta Milletvekili Sait Bilgiç de basın konusunda DP’-
nin zor durumda olduğunu ve sıradan bir vatandaşa bile basına uygula-
nan baskıların haklı gösterilemeyeceğini belirtmiştir.110 
                                                           
105 Milliyet, s. 5, 30.11.1958. 
106 Milliyet, 01.12.1958. 
107 Milliyet, 07.12.1958; Cumhuriyet, 07.12.1958. 
108 Milliyet, 08.12.1958; Cumhuriyet, 08.12.1958. 
109 DP iktidarı basına uygulayacağı yaptırımlar arasında gazete kapatma yetkisini talep et-
mekteydi. Cumhuriyet, 09.12.1958. 
110 Demokrat Parti Meclis Grubu Tutanakları, Numara: 242, 08.12.1958. 
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DP grubu, toplantı sonucunda iç politikada alınacak önlemleri tespit 
etmek için bir komisyon kurulmasına ve basın kanununda daha ağır 
müeyyidelerin uygulanacağı yeni bir düzenleme yapılmasına karar ver-
miştir.111 Kurulan komisyon çalışmalara başlamış ve alınacak tedbirlerin 
esasları 11 Aralık’ta kamuoyuna duyurulmuştur. Buna göre parti kong-
releri 4 yılda bir genel mebus seçimlerinin arifesinde yapılacak, parti teş-
kilatları istedikleri gibi toplantı düzenleyemeyecek, devlet ve hükümet 
başkanları dışındaki siyasilere, kabine erkânı da dâhil, tezahüratta bu-
lunulması yasaklanacak, siyasilere tezahüratta bulunan vatandaşlar 1 
ila 3 yıl arasında hapis ayrıca para cezasına çarptırılacak, gazeteciler 
için hapis cezaları kalkacak fakat gazete sahiplerine verilen maddî ceza-
lar arttırılacaktı.112 İnönü, bu tedbirlere karşı Eskişehir’den “taviz verme-
yeceğiz” sözleri ile iktidara meydan okumuştur.113 

Bir taraftan Türkiye’de basına karşı sansürler ve yasaklar devam 
ederken diğer taraftan Başbakan Menderes’in vatan cephesi oluşturula-
cağını açıklamasının ardından, vatandaşların Demokrat Partiye katılım-
ları artmıştır. Özellikle DP yanlısı basın-yayın organlarında hemen her 
gün binlerce veya yüzlerce vatandaşın muhalefet partilerinden istifa ede-
rek DP’ye katıldıkları yönünde haberler yer almaktaydı.114 DP yanlısı Za-
fer gazetesinin 8 Aralık 1958 tarihli yayınının başlığı “Yeniden on binler-
ce vatandaş DP’ye geçti, muhalefet partileri yurdun her yerinde eriyor.” 
şeklindeydi.115 Aynı gazetenin 18 Aralık 1958 tarihli yayınında Vatan 
Cephesine 7314 vatandaşın daha katıldığı116, 16 Ocak 1959 tarihli yayı-
nında CMP Kastamonu il ve ilçe teşkilatlarının çöktüğü ve burada görev 
alanların çoğunun Vatan Cephesine katıldıkları117 ve 9 Şubat 1959 ta-
rihli yayınında da muhalefet partilerinden istifa eden vatandaşların katı-
lımı ile Beyoğlu Boğazkesen semtinde bir vatan cephesi ocağının açıldığı, 
vatan cephesine katılımlarla ilgili haberlerin sadece birkaçıdır.118 

DP idarecileri ve DP yanlısı basın, vatan cephesinin ülkeye hizmet et-
mek amacı ile oluşturulduğunu her fırsatta tekrarlamış ve demokrasinin 
bir ürünü olan bu hareketin, kapılarının tüm vatandaşlara açık bulun-
duğu ve Halk Partisi’nin tahrik dolu politikalarına karşı çıkan herkesin 
bu cephenin bir üyesi olarak kabul edildiği ifade edilmiştir.119 Muhalefet 
ise Vatan Cephesinin kardeşi kardeşe kırdıran bir faaliyeti temsil ettiği 
                                                           
111 Milliyet, 10.12.1958. 
112 Milliyet, 12.12.1958. 
113 Milliyet, 22.12.1958. 
114 Zafer, Sayı: 3305, 4 Kasım 1958. 
115 Zafer, Sayı: 3339, 8 Aralık 1958. 
116 Zafer, Sayı: 3349, 18 Aralık 1958. 
117 Zafer, Sayı:3378, 16 Ocak 1959. 
118 Zafer, Sayı: 3402, 9 Şubat 1959. 
119 Zafer, Sayı: 3406, 13 Şubat 1959. 
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görüşünde birleşmiştir.120 3 Şubat 1959 tarihinde TBMM’de Basın-Yayın 
bütçesi görüşülürken Devlet radyosunun Vatan Cephesi ile ilgili yayın 
yapması muhalefet cephesinde tepkilere neden olmuştur. Ferit Melen 
eleştirilerin odağındaki isim Basın-Yayın Turizm Vekili Server Somuncu-
oğlu hakkında tahkikat talep ederken Somuncuoğlu, Vatan cephesi ya-
yınlarının memleket selameti ve hükümetin otoritesi için yapıldığını sa-
vunmuştur.121 

1958 yılının Mayıs ayı başından itibaren Türkiye’de “irtica” kavramı 
önemli bir yer edinmeye başladı. CHP, irtica konusuna dikkat çekerken 
özellikle Nurcular arasında yapılan tutuklamalar ve Ankara Hukuk Fa-
kültesi öğrenci yurdunda bir mescit ve içerisinde bulunan nur risaleleri, 
bazı kitaplar adeta 27 Mayıs Darbesi’nde DP idarecilerinin suçlanması 
için toplanmaya başlanan deliller oldular.122 İki parti arasındaki dini si-
yasete alet etme tartışmaları, dönemin DP Kocaeli İl Başkanı Süreyya 
Sofuoğlu’nun 18 Ocak 1957 tarihinde verdiği bir beyanatla alevlenmiş, 
CHP’liler Sofuoğlu’nun konuşmasını zabıt tutmuşlar, olay mahkemeye 
intikal etmiş ve DP, parti menfaatini gözeterek Süreyya Sofuoğlu’nu par-
tiden ihraç etmiştir.123 

1959 yılının Mart ayında irtica tartışmaları 13 Mart tarihli Büyük Do-
ğu mecmuasında Atatürk inkılâpları aleyhinde çıkan bir yazı üzerine 
gündeme daha sık gelmeye başlamıştır. Dergi hakkında tahkikat açıl-
mış124, 20 Mart’ta Büyük Doğu’yu protesto eden 4 gencin ve Atatürk in-
kılâpları aleyhinde bulunduğu iddiasıyla Necip Fazıl Kısakürek’in ifade-
leri alınmış125 ve Necip Fazıl 26 Mart 1959 tarihinde tutuklanmıştır.126 
Bu gelişmeleri iktidar ve muhalefet farklı değerlendirmiştir. “Korkulacak 
bir şey yok irtica yoktur.” diyen Dâhiliye Vekili Namık Gedik’e, İnönü “ir-
tica var demek için hadise çıkmasını mı beklemek lazım?” diye sormuş-
tur.127 

28 Mart günü CHP yaptığı grup toplantısı sonunda konu ile ilgili bir 
tebliğ yayınlamıştır. Partiye isnat edilmeye çalışılan “dinsizlik” iddiaları-
nın reddedildiği tebliğde Türkiye’de dinin siyasete alet edilerek kullanıl-
dığı ve bu durumun ülkeyi kardeş kavgasına sürüklemesinden endişe 
duyulduğu belirtilmiştir.128 
                                                           
120 Milliyet, 19.01.1959. 
121 Milliyet, 04.01.1959. 
122 Milliyet, 06.05.1958. 
123 Demokrat Parti Meclis Grubu Tutanakları, 21.05.1959. 
124 Milliyet, 20.03.1959. 
125 Milliyet, 21.03.1959. 
126 Milliyet, 27.03.1959. 
127 Milliyet, 05.1959, 22.03.1959. 
128 Milliyet, 29.03.1959. 
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1959 yılı aslında DP için sıkıntılı başlamıştır. Önce DP Kocaeli Millet-
vekili Saadettin Yalın’ın partiden istifa haberi ve bu istifaya bağlı olarak 
Kocaeli’nde 12 bine yakın kişinin partiden ayrılması, ayrıca bir başka 
Kocaeli DP Milletvekili Cemal Tüzün’ün gazetecilerle yaptığı toplantıda 
radyodan muhalefet üyesi gibi şikâyet etmesi DP’yi kendi içinde de zor 
bir dönemin beklediğinin işaretleri olmuştur.129 

Başbakan Adnan Menderes, partisinden kopmaların Vatan Cep-
hesine daha fazla katılımın sağlanması ile etkisizleştirmek ve bu yol-
la DP’nin gücünü arttırmayı planlamıştır. 

Nitekim 23 Ocak 1959 tarihinde Trabzon DP il teşkilatına gönder-
diği bir tamimle, muhalefetin politikalarına karşı en iyi cevabın Va-
tan Cephesine vatandaşların katılımının arttırılması ile verileceğini 
vurgulamıştır: 

“7.10.1958 tarihli ve 2143 sayılı tamimden itibaren bize bildirilen Va-

tan Cephesi iltihakları Hakka çok şükür iki yüz otuz bini bulmuştur. 

Bunların % 95’i muhalif partilerden iltihak edenlerdir… Muhalefetin 

inkârcı, insafsız nifakçı ve her ne pahasına olursa olsun memleketi 

kargaşalığa ve kardeşkanı dökmeğe götürecek meş’un usullere dahi 

başvurmaktan çekinmemek suretiyle devam ettirmekte olduğu politi-

kanın Türk milletince çok iyi anlaşılmış olduğuna delalet eden bunu 

bir milli hadise olarak vasıflandırmakta mübalağa olmadığı kanaa-

tindeyim…” 

Menderes tamimin devamında Vatan Cephesine en yoğun katılımların 
Konya, Sivas, Balıkesir, Giresun, İstanbul, Kayseri, Kastamonu, Mardin, 
İzmir, Maraş, Gümüşhane ve Tokat gibi illerden olduğunu belirtmiştir.130 

Öte yandan DP’nin Vatan Cephesi ocaklarına, muhalefet Güç Birliği 
ocakları ile karşılık vermiştir. Ayrıca CKMP de 8 Mart 1959 günü 
“Gençlik Fikir Ocağı” açarak bu rekabette yerini almıştır.131 CHP, DP’ye 
karşı “Bahar Taarruzu” hareketi başlatmış ve ilk olaylar Malkara ve İp-
sala’da meydana gelmiştir. Malkara’da yapılmak istenen CHP toplantısı 
Kaymakam, İpsala’daki ise savcı tarafından engellenmiştir. Bu arada 
Kırcaali’de DP’den istifa edenler tarafından bir “Güç Birliği” ocağı açıl-
mıştır.132 

CHP-DP arasındaki ocak açma rekabeti çatışmaları da beraberinde 
getirmiş ve 19 Nisan günü CHP’nin Kasımpaşa’da yaptığı toplantı polisin 
müdahalesi ile dağıtılmıştır.133 
                                                           
129 Milliyet, 03.01.1959. 
130 Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi (BCA), 030.01/45.270.3, 23.01.1959. 
131 Milliyet, 09.03.1959. 
132 Milliyet, 19.04.1959. 
133 Milliyet, 20.04.1959. 
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Bu ortamda DP öncelikle vatandaşlar arasındaki hoşnutsuzluğu gi-
dermek için 1959 yılının Ocak ayında memura % 100, emekliye de        
% 135 oranlarında zam yaparak en azından bu kesimlerin desteğini sağ-
lamaya çalışmıştır.134 19 Şubat 1959 tarihinde imzalanan Kıbrıs Cum-
huriyeti’ni meydana getiren anlaşma ise DP’yi dış politikada oldukça ra-
hatlatmıştır. Ayrıca Menderes’in geçirdiği uçak kazası bir süreliğine mu-
halefetin şahsına karşı olan hücumlarını durdurmuştur.135 

Nitekim 28 Şubat 1959’da İsmet İnönü’nün Menderes’i karşılayarak 
“geçmiş olsun” dileklerini iletmesi ve iki liderin kucaklaşması Türkiye’de 
siyasetin hasret kaldığı ve DP iktidarının sonuna kadar bir daha göreme-
yeceği bir fotoğraf olarak kalmıştır.136 

2. 30 Nisan 1959 ve 7 Nisan 1960 Tarihleri Arasında  
    İktidar - Muhalefet İlişkileri 

CHP lideri İsmet İnönü, iktidarın Vatan Cephesine, Ege gezisinde “Bü-
yük Taarruz” hareketi ile karşılık vermişti. İsmet İnönü’nün Ege gezisin-
de 30 Nisan 1959 tarihinde Uşak’ta başlayan olayların 1 Mayıs günü 
başta İsmet İnönü olmak üzere CHP’lilere karşı saldırıya dönüşmesi ile 
Türkiye’de siyasetin gerginlik kavramının çok ötesinde kaosa doğru sü-
rüklendiği bir dönem başladı. 

İnönü’yü Ege gezisine uğurlamaya gelen halk, polis tarafından dağıtıl-
dı.137 30 Nisan 1959 tarihinde de İsmet İnönü 57 kişiden oluşan kurmay 
heyeti ile Uşak’a gitmiş ve 1 Mayıs günü saldırıya uğramıştı. Polis, İnö-
nü’yü karşılamaya gelen vatandaşları dağıtmak için göz yaşartıcı bomba 
kullanmış, Ege’de tüm siyasî faaliyetler durdurulmuş ve ilk anda tespit 
edilemeyen bir sebepten İnönü’nün kaldığı evde yangın çıkmıştır. Bu or-
tamda İsmet İnönü’nün Uşak’tan hükümete gönderdiği mesaj, son uyarı-
lardan birisi olma özelliğini taşıyordu: “İktidar değişmeli, bu onlar için de 
faydalı olacak.”138 Fakat Uşak’ta yaşanan olaylar bu kadarla kalmadı. 
İnönü trene binerken bir DP’linin attığı taşla başından hafif bir şekilde 
yaralanmış, İnönü’yü takip eden 6 gazeteci ve 4 CHP milletvekili saldırı-
ya uğramıştı.1391960 darbesine gidiş sürecinde bir bakıma dönüm nok-
tası olarak değerlendirilebilecek bu olayı, DP yanlıları CHP’nin Büyük 
Taarruz ekibinin bozgunu olarak değerlendirmişti.140 Hükümet adına İç-
işleri Bakanı Namık Gedik’ten gelen, 
                                                           
134 Milliyet, 23.01.1958. 
135 Milliyet, 20.02.1958. 
136 Milliyet, 01.03.1959. 
137 Milliyet, 30.04.1959. 
138 Milliyet, 01.05.1959; Cumhuriyet, 01.05.1959. 
139 Milliyet, 02.05.1959; Cumhuriyet, 02.05.1959. 
140 Zafer, Sayı: 3482, 2 Mayıs 1959. 
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“Tertipçilerin Büyük Ege Taarruzunu düşünüp tatbik mevkiine 

koyanların ta kendileri olduğuna şüphe yoktur… Türk milleti ile 

onun meşru iktidarını sokaklarda sonra da kendi hariminde tedhişi 

hedef tutan tertipli hareketleri kökünden sökmek hükümetin acil va-

zifesidir.”141 

şeklindeki açıklama da CHP’yi hedef almıştı. 
Türkiye’deki siyasî gelişmeler açısından bir dönüm noktası olan Uşak 

olayları ile ilgili DP’li 12 sanığın yargılandığı ilk mahkeme 21 Ocak 1960 
günü yapıldı. Mahkemede birisi Başkomiser Şükrü Berk, diğeri Avukat 
Yılmaz Ataksoy olmak üzere iki şahit DP aleyhinde konuşmuş ve başko-
miser DP’li nümayişçileri dağıtmak isterken Ankara Emniyet Müdür Ve-
kili tarafından uzaklaştırıldığını ve DP’lilerin sarhoş olduklarını iddia et-
miştir. Uşak barosuna kayıtlı avukatlardan Yılmaz Ataksoy’un olaylarla 
ilgili ifadesinde ilginç ayrıntılar yer almaktaydı: 

“Burada gördüğüm arkadaşlar ikinci, üçüncü hatta beşinci planda 

gelirler. Hadiselerin asıl sanıkları burada değildir. 1 Mayıs günü iki 

bine yakın bir topluluk ellerinde dövizler olduğu halde CHP’li mebus-

lara karşı bir barikat kurmuşlardı… Jandarma müdahalede bulun-

madı… İnönü istasyona geldiğinde yakalarında DP rozeti bulunan bu 

kalabalık onu yuhaladı… İnönü vagona binerken üzerine taş atılma-

ya başlandı… Bu sırada küfürler ediliyordu… Valinin şoförünü de 

kalabalık arasında gördüm…”142 

İnönü’nün Ege gezisinde özellikle de Uşak’ta yaşananlar yöneticileri-
nin umursamaz tavrına karşı Demokrat Parti’ye, muhalefet, bürokrasi ve 
hatta üniversite çevrelerinden duyulan tepkilerin artmasına neden ol-
muştur. Bu olayların aynı zamanda DP içerisindeki hizipleşmeleri de art-
tırdığı söylenebilir. Nitekim bu gelişmelerin akabinde sadece DP Zeytin-
burnu ilçe teşkilatına bağlı 2 bucak ve 15 ocağın idare heyetinin istifa 
etmesi rastlantı değildir.143  

İnönü’nün İstanbul’a dönüş tarihi olan 4 Mayıs 1959 tarihinde olay-
lar devam etmiş ve DP’li bir grup taş ve sopalarla İnönü’nün aracına 
saldırarak arabasının camlarını kırmışlardır. Aynı gün İnönü’nün İs-
tanbul’a gelişindeki olayların yayınlanmasına yasaklama getirilmiş-
tir.144 İsmet İnönü yaşanan olaylardan sonra iktidara “korunmak hakkı 
istiyoruz.” sözleri ile seslenirken145 DP, 6 Mayıs 1959 tarihinde aldığı 
grup kararı ile Ege Büyük Taarruzu’nda yaşanan olaylardan sorumlu 
                                                           
141 Zafer, Sayı: 3484, 4 Mayıs 1959; Milliyet, 02.05.1959. 
142 Milliyet, 21.01.1960; Milliyet, 22.01.1960. 
143 Milliyet, 08.05.1959. 
144 Milliyet, 05.05.1959; Cumhuriyet, 05.05.1959. 
145 Cumhuriyet, 06.05.1959. 
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tuttuğu CHP’ye karşı çok daha sert tedbirlerin alınmasına karar ver-
miştir.146 

CHP ve DP arasındaki mücadele devam ederken DP Grubu Umumi 
Meclis Heyetinin 6 Mayıs 1959 tarihinde kamuoyuna ilan ettikleri tebliğ 
ile Türkiye’de siyaset yeni bir yola girmiştir. Bu tebliğde CHP’nin Ege bü-
yük taarruzu, kanun dışı zorlamalar olarak nitelendirilerek daha önce 
grup kararı ile kurulan komisyonun muhalefetin faaliyetlerini engelleme-
de yetersiz kaldığı belirtilmiştir. Böylece muhalefet ve basın hakkında ye-
ni şiddet tedbirlerini araştıracak olan “Tedbirler Komisyonu” 7 Mayıs 
1959 tarihinde çalışmalarına başlamıştır.147  

Öte yandan CHP de 9 Mayıs 1959 tarihinde İnönü’nün Ege gezisinde 
meydana gelen olaylar nedeni ile tahkikat istemiş148 fakat 11 Mayıs’ta 
yapılan görüşmelerde takririn gündeme alınmaması üzerine CHP grubu, 
meclisi terk etmiştir.149 

Bu ortamda 15 Mayıs günü TBMM koridorlarında dördü DP’den ol-
mak üzere 11 mebusun yaralanması ile sonuçlanan kavga,150 CHP ve DP 
arasındaki münasebetlerin geldiği noktayı göstermesi açısından önemli-
dir. CHP ve DP arasındaki bu durum, kamuoyunu olduğu kadar diğer 
muhalefet partilerini de tedirgin etmiştir. CKMP genel kurulu, bu aşama-
da devreye girerek, iki parti arasında aracılık yapma kararı almıştır. 
CKMP Genel Başkanı Osman Bölükbaşı partisinin aldığı karar uyarınca 
17 Mayıs günü Menderes ve İnönü ile görüşmüştür. Fakat Bölükbaşı’nın 
bu iyi niyetli çabası sürerken CHP’nin Kasımpaşa ilçe kongresinin polis 
ve jandarmanın gözetimi altında yapılması151, 18 Mayıs günü yapılan 
TBMM müzakerelerinde CHP grup Başkan Vekili İsmail Rüştü Aksal’ın 
gündem hakkında konuşurken kürsüden indirilmesi ve iki ihtar ceza al-
ması üzerine CHP’nin meclisi terk etmesi uzlaşma yolundaki beklentileri 
azaltmıştır.152 Bu ortamda CHP 22 Mayıs 1959 tarihinde aldığı grup ka-
rarıyla, 70 milletvekilinden oluşan bir grupla Türkiye’de yaşanan geliş-
meleri halka anlatmak için yurt gezisine çıkmaya karar vermiştir.153 

İsmet İnönü’nün seyahatlerinde meydana gelen olaylardan sonra ba-
sına karşı yasaklar ve baskılar arttırılmıştır. Muhalif basının sözcülüğü-
                                                           
146 Demokrat Parti Meclis Tutanakları, 06.05.1959. 
147 Milliyet, 08.05.1959; Cumhuriyet, 08.05.1959. 
148 Milliyet, 10.05.1959. 
149 Milliyet, 12.05.1959. 
150 Müzakerelere katılmayan CHP milletvekillerinin muhtıra dağıtmaya kalkışması üzerine 
çıkan arbedede DP’den Asaf Saraçoğlu, Muhittin Özkefeli, Vacit Asena, S. Esen; CHP’den T. 
Göle, Hüsrev Yürür, H. Eroğlu, Osman Yeltekin, Aslan Bora, Kamil Tabak ve Kemal Güven 
yaralanmıştır. Milliyet, 16.05.1959; Cumhuriyet, 16.05.1959. 
151 Milliyet, 18.05.1959; Cumhuriyet, 18.05.1958. 
152 TBMM Zabıt Ceridesi, 11. Dönem, İ: 69, Cilt: 9, Celse: 1, s. 169, 18.05.1959; Milliyet, 
19.05.1959. 
153 Milliyet, 23.05.1959. 
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nü yapan Ulus ve Akis gibi gazetelerin sürekli kapatılma cezaları almala-
rı adeta gelenek haline gelmiştir. 16 Mayıs günü Toplu Basın Mahkeme-
si, zaten bir aydır kapalı olan Ulus’u iki, Akis’i ise bir aylık sürelerle ka-
patma kararı vermiştir. Ayrıca Ulus gazetesi mesul müdürlerinden Ülkü 
Arman’a 16, Beyhan Çenkçi’ye 10 ve Akis mesul müdürü Yusuf Ziya 
Ademhan’a 16 ay hapis cezasına çarptırılmışlardır.154 Ulus 8 Temmuz 
1959 tarihinde de 2 ay kapatılma cezası almıştır.155 30 Mayıs 1959 tari-
hinde de Vatan Gazetesi Başyazarı Ahmet Emin Yalman 10 ay, gazetenin 
Yazı İşleri Müdürü Selami Akpınar ve Yazarı Tunç Yalman birer yıl hapis 
cezasına çarptırılmışlardır.156 3 Haziran 1959 tarihinde iktidara muhalif 
bir başka gazete olan Demokrat İzmir gazetesi sahibi ile yazı işleri mü-
dürüne 16’şar ay hapis cezası verilmiştir.157 29 Temmuz 1959 tarihinde 
kapatılma cezası alan gazetelere “Vatan” da eklenmiştir.158 

Maarif Vekili Celal Yardımcı 22 Mayıs 1959 tarihinde istifa etmesi ve 
23 Mayıs günü DP Ankara İl Kongresi’nde seçimlerin kaybedilme ihtima-
linin ağırlık merkezini oluşturması, DP içindeki huzursuzluğun ve kan 
kaybının bir başka yansıması olmuştur.159 Ayrıca bu kongrede delegeler, 
“Londra’da vuku bulan mucize Uşak’ta atılan bir taşla perişan olmakta” 
sözleri ile İnönü’ye yapılan saldırıyı kınamış ve kendi idarecilerini sert 
bir dille eleştirmişlerdir.160 DP içindeki hizipleşmeler ve tartışmalarla ilgi-
li haberler 1959 yılının Temmuz ayından itibaren daha sık basında yer 
almaya başlarken, 2 Ağustos 1959 tarihinde DP Üsküdar bucak kongre-
si çıkan olaylar nedeni ile polis tarafından engellenmiştir.161 DP’de hizip-
leşmelerin artması üzerine partinin Genel İdare Kurulu 15 Ağustos 1959 
tarihinde konu ile ilgili müfettişleri görevlendirme kararı almıştır.162 

DP’de bu gelişmeler yaşanırken, CHP içerisinde ise gittikçe daha güç-
lü bir tesanüt havası hâkim olmaya başlamıştır. Nitekim 20 kişilik ilk 
CHP kafilesi, 28 Mayıs 1959 tarihinde Niğde’de halkla buluşmuştur.163 
30 Mayıs’ta CHP’nin Küçük Kurultayı açılmış ve İnönü burada yaptığı 
konuşmada demokrasinin bütün müesseseleriyle yerleşeceğini söylemiş 
ve başta İsmet İnönü olmak üzere CHP milletvekillerinin sık sık yurt ge-
zilerine çıkmalarına karar verilmiştir.164 CHP’li milletvekilleri ayrıca 18 
                                                           
154 Milliyet, 17.05.1959. 
155 Milliyet, 09.07.1959. 
156 Milliyet, 30.05.1959; Cumhuriyet, 30.07.1959. 
157 Milliyet, 04.06.1959. 
158 Milliyet, 30.07.1959. 
159 Milliyet, 24.05.1959; Cumhuriyet, 24.05.1959. 
160 Milliyet, 25.05.1959; Cumhuriyet, 25.05.1959. 
161 Milliyet, 03.08.1959. 
162 Milliyet, 16.08.1959. 
163 Milliyet, 29.05.1959; Cumhuriyet, 29.05.1959. 
164 Milliyet, 31.05.1959. 
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Mayıs 1959 tarihinden sonra ilk defa 1 Haziran 1959 tarihinde TBMM’ye 
girmişler ve 21 dakika müzakerelerde bulunmuşlardır. Fakat CHP’nin 
verdiği tahkikat evrakı meclis riyaseti tarafından yine işleme konulma-
mış ve CHP’liler tekrar meclisi terk etmişlerdir.165 

Öte yandan arabuluculuk faaliyetlerinden bir sonuç alamayan ve 
CHP’yi destekleme eğilimine giren CKMP, 2 Haziran günü yayınladığı 
tebliğde gerginliğin ortadan kalkması için üç şart öne sürmüştür: Meclis-
te sükûnet, tahkikat taleplerinin görüşülmesi ve tedbirlerden vazgeçil-
mesi.166 

1959 yılının Temmuz ayında CHP’nin bazı kongreleri polis tarafından 
engellenirken167 Adnan Menderes 8 Temmuz günü tüm yurttaki DP teş-
kilatlarına bir tamim göndermiş ve CHP’ye karşı dikkatli olunması uyarı-
sında bulunmuştur. CHP’nin faaliyetlerinin “Balkan Komitacılığı” olarak 
adlandırıldığı tamimde CHP mebuslarının kanun dışı konuşmaları için 
zabıt tutulması istenmiştir.168 Öte yandan CHP aldığı grup kararı ile 
meclis toplantılarına katılmaya karar vermiş ve 17 Temmuz 1959 günü 
yapılan müzakerelerde CHP Milletvekili Nihat Sargınalp’e “Yazıklar olsun 
size… Senin gibi reisin idare ettiği bir celsede bulunmayacağım…” gibi 
sözlerle meclis umumî heyetine hakaret ettiği gerekçesiyle 12 celse mec-
listen çıkartılma cezası verilmiştir.169 20 Temmuz günü yapılan ve gergin 
geçen müzakerelerde ise, ara ve mahalli seçimlerin ertelenmesine karar 
verilmiştir.170 

DP idarecilerinin CHP’ye yönelttikleri “ihtilal tahrikçiliği” suçlaması, 
CHP parti grubunun 28 Eylül 1959 tarihinde yaptığı toplantıda reddedil-
miştir.171  

Öte yandan CHP Genel Başkanı İsmet İnönü’nün 1959 yılının Eylül 
ayından itibaren konuşmalarında sık sık seçim konusunu gündeme geti-
rirken CHP teşkilatı da 1959 yılının Kasım ayı başında seçim hazırlıkla-
rına başlamıştır.172 DP içinde ise meclis başkanlığı seçimi için Refik Ko-
raltan ve Sıtkı Yırcalı arasında rekabet vardı.173 31 Ekim 1959 tarihinde 
                                                           
165 CHP Ankara Milletvekili Avni Doğan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada 1 aydır ülkede yaşa-
nan gerginliklerin kamuoyunun bilgisinde olduğunu ve olaylarla ilgili 7 kez tahkikat talebinde 
bulunmalarına rağmen hiçbirisinin kabul görmediğini bu nedenle de meclis görüşmelerine ka-
tılmadıklarını belirtmiştir. Milliyet, 02.06.1959; Cumhuriyet, 02.06.1959. 
166 Milliyet, 03.06.1959. 
167 Sadece 12 Temmuz 1959 tarihinde CHP’nin üç kongresi polis tarafından engellenmiştir. 
Bunlardan Göztepe kongresinde polisle tartışan 19 CHP’li hakkında soruşturma açılmıştı. 
Milliyet, 13.07.1959. 
168 Milliyet, 09.07.1959. 
169 TBMM Zabıt Ceridesi, 11. Dönem, Birleşim: 82, Cilt: 9, İçtima: 2, s. 887, 17.07.1959; 
Milliyet, 18.07.1959; Cumhuriyet, 18.07.1959. 
170 Milliyet, 21.07.1959. 
171 Milliyet, 19.09.1959. 
172 Milliyet, 06.11.1959. 
173 Milliyet, 26.10.1959. 
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yaptığı toplantıda DP grubu, meclis başkanlığı için 121’e karşı 218 oyla 
Koraltan’dan yana tercihini kullanmıştır.174 

1959 yılının Eylül ayında CHP heyetinin yurt gezileri, iktidarın da bu 
gezileri engelleme girişimleri devam etmiştir. Nitekim 22 Eylül günü Rad-
yo gazetesinin muhalefete karşı tedbir alınacağını açıklamasının ardın-
dan175 Çanakkale’nin Geyikli nahiyesine gitmek isteyen içlerinde İbrahim 
Saffet Omay ve Daniş Yurdakul’un da bulunduğu CHP heyeti, DP’liler ve 
inzibatlar tarafından engellenmiş176 ve 23 Eylül günü de CHP ve DP’liler 
arasında Çanakkale-Ezine yolunda meydana gelen bu olaylarla ilgili ha-
ber yapılması yasaklanmıştır.177 24 Eylül’de İstanbul’a dönen CHP mil-
letvekillerini takip eden basın mensupları karakola alınmış178 ve iki gaze-
teci ile 9 CHP’li tutuklanmıştır. İstanbul Valisi Ethem Yetkiner, Galata 
rıhtımında meydana gelen olaylardan, gösteri yürüyüşleri kanununa ay-
kırı olarak tezahüratlarda bulunan CHP’lileri sorumlu tutmuştur.179 Ga-
lata rıhtımında meydana gelen olaylarla ilgili duruşmalara 26 Eylül gü-
nü başlanmış, tutuklanmış olan sanıklar polis tarafından dayak yedikle-
rini iddia etmişlerdir. Rıhtım olaylarında gazetecilerin tartaklanması ba-
sın camiasında tepki yaratmış ve Ankara Gazeteciler Sendikası bir tebliğ 
yayınlayarak gazetecilere karşı yapılan saldırıları kınamıştır.180 

Kınamaya rağmen basına karşı yaptırımlar, gazete kapatmalar ve ga-
zeteci tutuklamaları artarak devam etmiştir. 16 Aralık 1959 tarihinde de 
Vatan gazetesi, Amerikalı Yazar Eugene Pulliam’ın makalesini yayınladı-
ğı gerekçesi ile kapatılmıştır.181 Türkiye’de basına yönelik baskılara Bey-
nelmilel Basın Enstitüsü radyolardan da yayınlanan tebliği ile tepki gös-
termiştir. Tebliğde özetle, 1954 yılından sonra Türkiye’de yürürlüğe giren 
kanunlarla ortaya çıkartılan basın rejimi kınanmıştır.182 Fakat iktidar, 
                                                           
174 Milliyet, 01.11.1959; Cumhuriyet, 01.11.1959. 
175 Cumhuriyet, 23.09.1959. 
176 Milliyet, 23.09.1959. 
177 Milliyet, 24.09.1959; Cumhuriyet, 24.09.1959. 
178 Milliyet, 25.09.1959; Cumhuriyet, 25.09.1959. 
179 Milliyet, 26.09.1959. 
180 Milliyet, 27.09.1959; Cumhuriyet, 29.09.1959. 
181 Milliyet, 17.12.1959. 1959 ve 1960 yıları arasında Türk basınını daha da zor durumda bı-
rakan olaylardan bir tanesi de Pulliam davaları olarak bilinen olaydır. Amerika’da üç büyük 
gazetenin (İndianapolis Star, News ve Arizona Republic) sahibi olan Eugene Pulliam, 1958 yı-
lında önemli boyutlar kazanmış olan Ortadoğu olayları ile ilgili konularda bir yazı dizisi hazır-
lamak için Türkiye’ye gelmiş fakat bir türlü Başbakan Menderes’le görüşememiştir. Ülkesine 
döndükten sonra gazetesi İndianapolis Star’da, “Türkiye İçin Saat 11.30’a Gelmişti” başlıklı ya-
zısında, Demokrat Parti iktidarının bir iflasa doğru gittiğini savunuyordu. Pulliam’ın makale-
sinden alıntılar yaparak yayınlayan Vatan, Ulus, Dünya ve Kervan gazeteleri ile Akis ve Kim 
dergisi hakkında soruşturmalar açılmıştır. Bu soruşturmalar sonucunda Ulus iki ay, Akis bir 
ay kapatıldı. Vatan gazetesi ve Dünya gazetesi sorumlularına ise birçok ceza verilmiştir. Pulli-
am davaları olarak anılan bu gelişme, 1959 ve 1960 yıllarında Türk basınını meşgul eden 
önemli olaylardan bir tanesi olmuştur. Mustafa Tokmak, a.g.t., s. 90. 
182 Milliyet, 19.12.1959. 
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bu tebliğe yayın yasağı koymuş ve yasağa uyması için gazeteler polis ta-
rafından kontrolde tutulmuş, tebliğinin yer aldığı sütunlar beyaz veya 
karartılarak çıkartılmıştır.183 Türk basın rejimine karşı başta ABD’den 
olmak üzere dünyadan yükselen tepkili sesler gittikçe yükselmiştir. CHP 
basınla ilgili bir tahkikat önergesi vermeye hazırlanırken184 hükümet ise 
yayın yasağı getirdiği bu tebliğe radyo aracılığı ile cevap vermiş ve Türk 
Devleti ile mahkemelerinin koyduğu kurallara ve kanunlara müdahaleye 
izin verilmeyeceğini işaret etmiştir.185 

DP, 1960 yılının Şubat ayında Beynelmilel Basın Enstitüsü’nü solcu-
lukla itham etmiş ve Basın Yayın Vekili hapishanelerde gazetecilerin bu-
lunmasının Türkiye’de basın özgürlüğü olmadığı şeklinde yorumlanama-
yacağını ileri sürmüştür.186 Nitekim 21 Şubat 1960 tarihli meclis oturu-
munda Sezai Akdağ, Beynelmilel Basın Enstitüsü’nün kızılları korudu-
ğunu ve komünist olduğunu iddia etmiştir. Akdağ Moskova Radyosu’-
nun Türkiye’de halkın, iktidarın zulmünden kurtulması için gizli teşki-
latlanmadan başka çaresi kalmamıştır şeklinde yayın yaptığını hatırlat-
mış ve Türkiye’deki muhalif basının da benzer ifadelerde bulunduğunu 
verdiği örneklerle dile getirmiştir: 

“Ulus Gazetesi Kadro Mecmuası’nın yazarı Yakup Karaosmanoğlu’-

nun 26.05.1958 tarihli yazısında DP iktidarı gaflet ve delalet içinde 

bulunduğundan şüphe edilemez… Büyük nutukta ifade edildiği gibi 

millet fakru zarurete düşmüş bulunmaktadır… 25.01.1958 tarihli Ak-

şam Gazetesi’nde Feridun Ergin bakın ne yazıyor... Askerler iktidar 

aleyhine girişilen hareketlerde yalnız değildirler. Üniversiteler, iş 

adamları, sanatkârlar ve esnafta baskı rejimi karşısında ona fiilen 

cephe almaktadır… Bülent Ecevit’in 31.01.1958 tarihinde yazısı ay-

dınların karar vermesi şarttır: Ya esaret içinde emin rantiye hayatına 

razı olacak yahut da icabında açlığı, hapishaneyi göze alarak hürri-

yete kavuşacaklar…”187 

Öte yandan Yeni Gün de 29 Ocak 1960 günü yasaklamalardan payını 
almış ve gazetenin müdürü Cemalettin Ünlü’ye, neşir yasağına uymadığı 
gerekçesi ile 42 gün hapis cezası verilmiştir.188 1960 yılının 24 Şubat gü-
nü de Toplu Basın Mahkemesi tarafından Necip Fazıl Kısakürek’e, İsmet 
                                                           
183 Milliyet, 20.12.1959; Cumhuriyet, 20.12.1959. 
184 Cumhuriyet, 25.12.1959. 
185 Milliyet, 25.12.1959. 
186 Milliyet, 04.02.1960. 
187 Akdağ konuşmasında 23.12.1959 tarihinde Moskova Radyosu’nun Türkiye’de hükü-
mete karşı halk hareketi olduğunu ve halkın idareye karşı ayaklandığını ve halkın kendi-
sini hainlerin elinden kurtarmak gizli teşkilat kurmaktan başka yol kalmadığı şeklinde 
yayın yaptığını söylemiştir. TBMM Zabıt Ceridesi, 11. Dönem, Birleşim: 43, Cilt: 12, Celse: 1, 
s. 150-154, 21.02.1960; Milliyet, 22.02.1960. 
188 Milliyet, 30.01.1960. 
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İnönü’ye ve Kasım Gülek’e hakaret, CHP’nin manevî şahsiyetini tahkir 
etmek ve İnönü’nün avukatının bir tekzibini Büyük Doğu mecmuasında 
yayınlamamak gibi suçlardan toplam 5 yıl;189 25 Şubat günü de İsmet 
İnönü’nün Ankara il kongresinde yaptığı konuşmayı yayınladığı için Ulus 
Yazı İşleri Müdürü Beyhan Çenkçi 1 yıl 15 gün, Son Havadis Gazetesi 
Sahibi Cemil Sait Barlas ve Yazı İşleri Müdürü Erdoğan Tamer 10’ar ay 
hapis cezaları verilmiştir. Ayrıca Ulus yine 1 ay süreyle kapatılmıştır.190 
7 Mart 1960 günü de Vatan Gazetesi Başyazarı 72 yaşındaki Ahmet 
Emin Yalman 15 ay 16 gün hapis ile cezalandırılmıştır.191 Basına sansür 
ve yasaklamalar ile gazete kapatmalar ve gazeteci tutuklamaları 27 Ma-
yıs darbesine kadar aralıksız devam etmiştir. DP grubu ise basına getiri-
len yasaklamaları yetersiz bulmuş olacak ki, 1960 yılının Şubat ayında 
basına karşı yeni şiddet tedbirlerini yürürlüğe koymak için çalışmalara 
başlamıştır. Bu tedbirlerin en dikkat çekici olanı 1946 yılında lağvedilen 
“Basın Birliği” gibi, gazete kapatma yetkisi de verilecek olan “Basın Zabı-
tası” kurulmasının kararlaştırılması idi.192 

Siyasiler de cezalardan payını almıştır. 7 Kasım 1959 tarihinde 2. 
Ağır Ceza Mahkemesi tarafından CKMP lideri Osman Bölükbaşı’na veri-
len meclise hakaret ettiği gerekçesi ile 10 ay hapis ve 4 ay sürgün cezası, 
siyasî gündemin ön sırasında yer almıştır.193 Bölükbaşı’nın mahkûmiyet 
kararı başta CHP olmak üzere muhalefet cephesinde tepki ile karşılan-
mış ve Bölükbaşı’na ilk destek evine yaptığı ziyaretle CHP Genel Başkanı 
İsmet İnönü’den gelmiştir.194 Muhalefette CHP-CKMP yakınlaşması yaşa-
nırken İstanbul Üniversitesi Rektörü Sıttık Sami Onar, üniversitenin si-
yasete rehberlik ettiğini dolayısı ile siyaset dışında kalamayacağı sözleri 
ile ilk önemli çıkışını yapmıştır.195 

Başbakan Menderes, siyasî gerginliklerden yorulmuş olacak ki, 27 
Kasım 1959 tarihinde Tekirdağ’da yaptığı konuşmada “Beyhude çekiş-
                                                           
189 Milliyet, 25.02.1960; Cumhuriyet, 25.02.1960. 
190 Milliyet, 26.02.1960; Cumhuriyet, 26.02.1960. 
191 Milliyet, 08.03.1960; Cumhuriyet, 08.03.1960. 
192 Basın Kanunu tadil tasarısı DP grubu adına bir komisyon tarafından hazırlanmıştır. 
Basın Zabıtası’nın teşkilini amaçlayan tasarıyı hazırlayan komisyonun başında ise DP Edir-
ne Mebusu Mükerrem Sarol yapmaktaydı. Milliyet, 08.02.1960. 
193 Milliyet, 08.11.1959. Osman Bölükbaşı 1957 seçimlerinden önce de tutuklanmıştır. 
Kırşehir’in il olması kararında oyunu kullanamayınca, sinirle ağır ifadeler kullanmış ve 
TBMM genel kurulunu terk etmişti. DP’li Meclis İdare Amirlerinden Ahmet Kocabıyıkoğlu 
ile tartışmış ve yumruklaşmalar olmuştu. Bunun üzerine Savcılık olala ilgili soruşturma 
başlatmış, Adalet Bakanlığı’nın talebi ile Karma Komisyon Bölükbaşı’nın dokunulmazlığını 
kaldırmıştı. Bölükbaşı daha sonra tutuklanarak Ankara Merkez Cezaevine götürülmüştür. 
Çaylak, a.g.e., s. 290-312. Fakat 149 gün tutuklu kaldıktan sonra yeniden Kırşehir’den 
mebus seçildiği için tutukluluk hali kaldırılmış ve İkinci Ağır Ceza Mahkemesi’nde davası 2 
yıl daha devam etmiştir. 7 Kasım 1959 tarihinde dava sonuçlanmıştır. Çaylak, a.g.e., s. 
371. 
194 Milliyet, 15.11.1959. 
195 Milliyet, 03.11.1959. 
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melerden, politika kavgalarından uzak tarzda çalışmalıyız.” sözleri ile 
muhalefete uzlaşma mesajı göndermiştir.196 CHP ise 30 Kasım günü ya-
yınladığı tebliğde partizan idareden şikâyet ederek, bir an önce seçimle-
rin yapılması çağrısını yinelemiştir.197 Menderes’in ılımlı mesajı, siyasette 
kapanmış olan uzlaşma kapılarını açmak için yeterli olmamış, nitekim 
CHP Genel Sekreteri İ. Rüştü Aksal Ordu İl Kongresi’nde yaptığı açıkla-
mada DP’ye karşı bir “Millî Muhalefet Cephesi” oluşturulması için çağrıda 
bulunmuştur.198 Basın ve hükümet arasında iyice gerginleşen ortamı yu-
muşatmak için Başbakan Menderes 29 Aralık 1959 tarihinde Gazeteciler 
Cemiyetine bir ziyarette bulunmuştur.199 

Adnan Menderes, 1960 yılına ılımlı mesajlarla, umutlarla ve büyük 
beklentilerle girmiştir. 4 Ocak günü Adana’da yaptığı konuşmada DP ik-
tidarının bir mucize yarattığını ve gelecekte daha da iyi işlere imza ata-
cakları inancında olduğunu söylerken, “bütün müşküller yenildi” diyor-
du.200 

Fakat 5 Ocak 1960 tarihinde Adana’da CHP ve DP arasında yeniden 
tırmanan siyasî gerginlik, irticaa faaliyetlerinin gündeme gelmesi201, hü-
kümete yöneltilen suçlamalar, başta Vatan gazetesi olmak üzere basına 
karşı baskıların devam etmesi gibi gelişmeler202 Menderes’in tüm zorluk-
ların yenildiği şeklindeki beyanatları ile örtüşmüyordu. 

İsmet İnönü ise 6 Ocak 1960 günü Gazeteciler Cemiyeti ve mahkeme 
kararı ile kapatılmış olan Vatan gazetesini ziyaret etti ve gündeme dair 
önemli açıklamalarda bulundu. Fakat DP’nin seçime hazırlandığı ve irti-
caa iddialarının yoğunlaştığı bir dönemde DP’nin Said-i Nursi’yi seçim 
için görevlendirdiğini söylemesi bu açıklamaların en dikkat çekici olanla-
rıydı.203 İnönü, 1960 yılının ilk yarısında seçim olacağı yönünde öngörü-
sünü her gittiği toplantıda yinelerken, ülkede hürriyetlerin tam olduğunu 
vurgulayan Menderes 7 Ocak günü Silifke’de muhalefeti nifak ve siyasî ih-
tirası bir kenara bırakarak iktidarla el ele çalışmaya davet etmiştir.204 

1960 yılının başından itibaren irticaa tartışmaları daha sık gündeme 
gelmeye başlamıştır. Bu tartışmaların başında yer alan Said-i Nursi ve 
cemaatine en büyük tepki üniversite gençliğinden geldi. Millî Talebe Bir-
                                                           
196 Milliyet, 28.11.1959. 
197 Milliyet, 01.12.1959. 
198 Milliyet, 12.12.1959. 
199 Milliyet, 30.12.1959. 
200 Milliyet, 04.01.1960; Cumhuriyet, 04.01.1960. 
201 Bu dönemde özellikle Said-i Nursi’nin ve destekçilerinin faaliyetlerinin sürekli gündeme 
gelmesi özellikle Millî Türk Talebe Birliği, Mustafa Kemal Derneği gibi kuruluşların tepkile-
rine neden olmuştur. Milliyet, 06.01.1960; Cumhuriyet, 06.01.1960. 
202 Milliyet, 06.01.1960; Cumhuriyet, 06.01.1960. 
203 Milliyet, 07.01.1960. 
204 Milliyet, 08.01.1960. 
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liği’nin irticaa hareketlerini protesto için yapmak istediği mitinge izin ve-
rilmeyince üniversite gençliği, İstanbul Üniversitesi’nin kapısında sessiz 
yürüyüşünü 9 Ocak günü gerçekleştirdi, fakat 60-70 genç İstiklâl Mar-
şı’nı söylerken polis tarafından dağıtılarak bir kısmı emniyete götürüldü. 
Dönemin İstanbul Üniversitesi Rektörü Sıddık Sami Onar, polis müda-
halesini eleştirirken olayların gidişatından duyduğu memnuniyetsizliği 
dile getirmiştir.205 

İsmet İnönü ise Mudanya Vapuru’nda gazetecilere yaptığı açıklamada 
DP ile Said-i Nursi’nin bağlantısını “görünen köy kılavuz istemez” söyleri 
ile işaret ederek, Menderes’ten olaylarla ilgili açıklama istemiştir.206 Men-
deres, 10 Ocak 1960 tarihinde İnönü’ye yanıtını radyo aracılığı ile vermiş 
ve onu daha açık konuşmaya davet etmiştir: 

“İsmet İnönü bana cevap veriyor… İnönü DP’nin Said-i Nursi’yi se-

çimlerde vazifelendirdiğini söylemişti. Buna karşı kendisini sarahate 

davet ederek demiştim ki, bu öteden beri DP’nin maruz kaldığı adi is-

nat ve iftiralar cümlesindendir. Şayet İ. İnönü bu sözleri geri almazsa 

kendisine kemali nefretle iade edeceğim… Vehimlerle davalar ispat 

olunmaz… İftira ortadadır. Kalkmaz…”207 

11 Ocak günü Bilecik’te konuşan İsmet İnönü, Said-i Nursi’nin Men-
deres’i desteklediği iddiasını sürdürmüştür. Başbakandan bu konuda te-
minat isteyen İsmet İnönü, özellikle 1960 yılının Ocak ayı başından iti-
baren DP’nin dini siyasete alet ettiği suçlamaları etrafında politikasını 
oluşturmuştur. İsmet İnönü’nün, Bursa CHP İl Kongresi’nde DP ve Men-
deres’i hedef göstererek “dünya başlarına yıkılacaktır” sözlerine, Mende-
res “zorbalık hevesine kapılanların başına âlem yıkılır.” diyerek cevap 
vermiş ve İnönü’nün ucuz tehditler savurduğunu söylemiştir.208 Mende-
res ayrıca 12 Ocak günü seçim kararı alınmadığını, İnönü’nün halkı iki-
ye böldüğünü ve irticaa tehlikesinden bahsetmenin töhmet olduğunu 
bildirmişti: 

“Seçimlerin ne zaman yapılacağını iktidar ve DP grubu tayin eder. Hâl-

buki ne DP grubunun böyle bir kararı vardır, ne de grubumuza yapıl-

mış böyle bir teklif mevcuttur… İnönü’nün konuşması ile seçim müca-

delesi açılmamıştır… İşte meşhur beyanat ilk cümlesinden itibaren ha-

kikatin bir küçücük fiskesine bile tahammül edemeyecek kadar çürük 

ve boştur. Kuruntu mahsulü bir beyanla böylesine açılmış olan bir se-

çim mücadelesi de başladığı noktada böylece bitmiş oluyor…”209 
                                                           
205 Milliyet, 10.01.1960; Cumhuriyet, 10.01.1960. 
206 Milliyet, 10.01.1960. 
207 Milliyet, 11.01.1960. 
208 Milliyet, 12.01.1960; Cumhuriyet, 12.01.1960. 
209 Milliyet, 13.01.1960; Cumhuriyet, 13.01.1960. 
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İsmet İnönü, Menderes’in 12 Ocak 1960 tarihli açıklamalarına, 13 
Ocak’ta yapmış olduğu basın toplantısı ile cevap vermiştir. Başbakan’a 
1960 yılında seçim olup olmadığını sormuş ve radyo saldırılarından 
korkmadığını söylemiştir. Yine konuyu din istismarına getiren İnönü, 
Başvekil ile Said-i Nursi’nin laiklik anlayışının aynı olduğunu iddia et-
miştir.210 16 Ocak 1960 tarihinde Başbakan Menderes radyo konuşma-
sında, İsmet İnönü’nün hükümeti özellikle laiklik ve irtica gibi konularda 
suçlayıcı açıklamalarına oldukça sert bir siyasi üslup kullanarak cevap 
vermiştir: “…Bu memleketin talihsizliği, tek parti hâkimiyetinin yegâne 
temsilcisi olan bir zatın, bir hürriyet havarisi edası ile memleket işlerini en-
gellemesi ve yıkıcı hareketlerle milletin başına musallat olmasıdır.” Men-
deres ayrıca muhalefetin elindeki son koz olan laikliği bir silah olarak 
kullanmak istediğini söyleyerek seçimlerin yaklaştığının işaretini vermiş-
tir.211 İsmet İnönü ise 17 Ocak günü yaptığı açıklamada “bu gidiş yanlış-
tır” diyerek eleştirdiği Menderes’e, “Başvekil kendisini iktidardan düşme-
ye alıştırmalıdır.” mesajını göndermiş ve yine iktidarı din istismarcılığı 
yapmakla suçlamıştır: 

“…Başbakan Türk Milleti’nin sonuna kadar aldatılamayacağını öğre-

necektir… Vatandaşı ezen geçim derdinin din ve vicdan istismarcılığı 

ile örtüleceğini sanıyorsa çok aldanıyor… Samimiyetle dindar olan 

vatandaş kitlelerinin duygularını en küçük siyasî hesaplar uğrunda 

istismar etme gayretleri iktidardan düşme korkusuyla girişilen mez-

buhane bir teşebbüstür. İktidardan düşme korkusuyla başvuracağı 

hiçbir tertip kendisini mukadder akıbetinden kurtaramayacaktır…”212 

İsmet İnönü ayrıca radyodan kendisinin de yararlanmak istediğini 
tekrarlamıştır. Menderes, İnönü’ye cevabını 21 Ocak günü radyo aracılı-
ğı ile vermiştir. Radyonun devlet malı olduğunu belirten Menderes213, 
“CHP lideri kalplere dehşet salmak ümidini yaşatmaktadır.” diyor ve şöy-
le devam ediyordu: 

“…İktidarda olmakla muhalefet düşmek arasında esaslı fark vardır. 

Partiler arasında eşit haklardan bahsetmek. Evet, yerinde bir şey… 

Ancak hükümet başka partiler başka… Hakikat şudur ki, radyo dev-

letin malıdır. Devlet de hükümetle temsil olunur… Zannediyorlar ki, 

3-5 aylık bir zorlama ile iktidarı ele geçirebileceklerdir. Akıllarınca 

şartları müsait gördükçe işi azıta azıta iktidarı devirmeyi de mümkün 
                                                           
210 Milliyet, 14.01.1960. Said-i Nursi 24 Mart 1960 tarihinde ölmüş ve cenaze törenine Urfa 
Valisi dışında DP Urfa teşkilatı da katılmıştır. Milliyet, 25.03.1960. 
211 Zafer, Sayı: 3711, 17 Ocak 1960; Milliyet, 17.01.1960. 
212 Milliyet, 18.01.1960; Cumhuriyet, 18.01.1960. 
213 Radyo gazetesinin programlarının büyük kısmını muhalefete eleştiriler oluşturmaktaydı. 
Muhalefetin özellikle 1958 yılından itibaren artan eleştirilerine DP yöneticileri genellikle 
radyo aracılığı ile cevap vermeyi tercih etmişlerdir. Tokmak, a.g.t., s. 169. 
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görüyorlardı. Ayaklanma teşebbüslerinin bile içine girebilecek kadar 

inanılmaz bir gafletin içinde idiler.”214 

İsmet İnönü’nün Menderes’in radyo konuşmasına yanıtı çok sert ol-
muştur: “Dürüst seçim teminatını verirseniz rahat edeceksiniz. Vermezse-
niz gene gideceksiniz. Hem fena gideceksiniz.” İnönü ayrıca Menderes’in 
konuşmasını dağınık ve insicamsız bulduğunu belirterek DP başkanının 
devletle-hükümeti, hükümetle-kendi partisini birbirine karıştırdığını 
söylemiştir. İsmet İnönü’ye göre Menderes “devlet benim” anlayışı ile ha-
reket etmeye başlamış ve tehlikeli bir yola girmişti.215 

Menderes, 1960 yılının Şubat ayında 1953 yılından itibaren gitmediği 
Kırşehir’i ziyaret etmiş ve burada “mebusunuz benim” diyerek dargınlık 
geçti mesajını vermiştir. CHP ve CKMP’ liler tarafından da karşılanan 
Menderes, konuşmasında İnönü ve Bölükbaşı’nın isimlerini anmadan 
dargınlığa inkârcı ve iftiracı muhalefetin sebep olduğunu söylemiştir.216 
Kırşehir’de Hacıbektaş-ı Veli’nin türbesini de ziyaret eden Menderes, bu-
radan şiddetin netice vermeyeceği ve demokrasilerde müsamahanın şart 
olduğu yönünde ılımlı mesajlar vermiştir. Muhalefeti karanlıkta fırsat 
kollayan çakallara benzeten Menderes’in, müsamahadan bahsederken 
bile üslubunun oldukça sert olması dikkat çekicidir.217 

CHP İstanbul teşkilatında 1960 yılının Şubat ayı başından itibaren 
yükselen hizipçilik 6 Şubat 1960 tarihinde 14 partilinin ihracı ile sonuç-
lanmıştır.218 CHP içerisinde hizipleşme hüküm sürerken İsmet İnönü’-
nün 7 Şubat günü Konya ziyareti yine olaylı geçmiş, polis İnönü’ye teza-
hüratta bulunan halkı gaz bombası ve copla dağıtmıştır. İnönü’nün ya-
şanan olaylardan sonra mesajı “Dürüst olmayan seçim yoluna gidenler 
milletçe baş aşağı getirileceklerdir.” şeklindeydi. İnönü ayrıca Konya’daki 
CHP ocak başkanlarına gönderdiği mesajda siyasî hayatta düşmanlık ol-
madığını hatırlatarak, parti tartışmalarının zehirli hale getirilmesinden 
yakınmıştır.219 

1960 yılının 13 Şubat günü Maraş, Kırıkhan, İslâhiye, Hassa ve Ha-
tay’da konuşmalar yapan Menderes, seçim yakındır mesajını vermiştir. 
Konuşmasının yine büyük bölümünü muhalefete ayıran ve muhalefe-
tin kanun dışına çıkması halinde baş aşağı vurulacaklarını söyleyen 
Menderes, yapılacak seçimlerden zaferle ayrılacaklarını iddia etmiştir. 
İsmet İnönü’ye göre ise seçimlerde iktidarın azınlıkta kalması kaçınıl-
                                                           
214 Milliyet, 22.01.1960; Cumhuriyet, 22.01.1960. 
215 Milliyet, 23.01.1960; Cumhuriyet, 23.01.1960. 
216 Milliyet, 02.02.1960. 
217 Milliyet, 03.02.1960. 
218 Beşiktaş CHP İlçe Başkanı adayı Ferdi Sekban 13 arkadaşı ile ihraç edilmiş, müstafi il 
idare kurulu üyelerinden Oğuz Oran ile Şişli ilçe başkanı Yaşar Keçeli Yüksek Haysiyet Di-
vanı’na sevk edilmişlerdir. Milliyet, 07.02.1960; Cumhuriyet, 07.02.1960. 
219 Milliyet, 11.02.1960. 
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mazdı.220 Menderes, 14 Şubat 1960 tarihli İskenderun konuşmasında 
tarihi çağrısını yapmış ve muhalefeti mutlaka kahredilmesi gereken “Ni-
fak Cephesi” olarak adlandırılarak, bu cepheye karşı tüm vatandaşları 
“Vatan Cephesi”ne katılmaya davet etmiştir.221 

Bu ortamda gündeme alınmadığı için DP ve CHP arasında büyük kri-
ze neden olan CHP’nin tahkikat önergeleri 15 Şubat günü mecliste görü-
şülmeye başlanmıştır.222 TBMM’de meclis tahkikat önergelerinin müza-
kerelerinde CHP Malatya Milletvekili Nüvet Yetkin ve 123 arkadaşının 
verdiği Uşak olayları ile ilgili meclis tahkikatı açılması yönündeki önerge-
de223, İsmet İnönü’nün 29 Nisan’da başlayan Ege gezisi ve İstanbul’a dö-
nüşünde medyana gelen olaylardan hükümet sorumlu tutulmuştur. Mü-
zakerelerde DP ve hükümet adına konuşan İçişleri Bakanı Namık Gedik 
ise CHP’nin amacının demokratik haklarını kullanmak olmadığını iddia 
etmiştir. 

Gedik, Ege gezisi ve olayları ile ilgili hükümetin ve DP’nin düşüncele-
rini, daha doğrusu kaygılarını şöyle ifade ediyordu: 

“…Başkumandanları 40 kadar mebusla meclisi ve oradaki vazifeleri-

ni terk ederek sefere çıkmaya karar vermiştir. Adını bizzat koymuş 

oldukları bu sefer Ege Büyük Taarruzu’dur. Taarruz… Hem de bü-

yük… kime karşı ne maksatla, hangi neticeyi istihsal etmek için ve 

neden?... Millî Mücadele’de müstevli orduların nihai mağlubiyetine 

başlangıç ve sahne olan Uşak’a bu sefer hangi düşmanı imha etmek 

için taarruz edilmekte olduğunu düşünmek icap ediyordu…” 

Namık Gedik, konuşmasında özetle diyordu ki, Halk Partisi idarecileri 
1950’den beri felaketleri tetikleyerek ve bunlardan umut bekleyerek ken-
disini iktidara getirecek yolu bulmaya çalışmıştır.224 9 saat 32 dakika 
süren müzakerelerden sonra Uşak ve Zile olayları ile ilgili CHP’nin tahki-
                                                           
220 Milliyet, 14.02.1960; Cumhuriyet, 14.02.1960. 
221 Menderes, 1958 yılından itibaren Vatan Cephesi’ne bir milyondan fazla kişinin katıldığı-
nı açıklamış ve 27 dakikalık konuşmasını “Aziz İskenderunlular Vatan Cephesi’ne” sözleri ile 
tamamlamıştır. Milliyet, 15.02.1960; Cumhuriyet, 15.02.1960. 
222 Bu önergeler CHP’nin Ege gezisi sırasında çıkan olaylar, Zile hadiseleri, 1957 seçimleri 
sırasında radyonun yayınları, basın konusu, Ziraat Bankası tarafından bir şirkete açılan 
kredi gibi konularla ilgiliydi. Milliyet, 14.02.1960. 
223 Önergede 29 Nisan’da İsmet İnönü ve arkadaşlarının Uşak, İzmir ve Manisa’daki kong-
relerde bulunmak üzere başlattıkları gezileri sırasında meydana gelen olaylar şöyle sıralan-
mıştır: 1 Mayıs günü Uşak’ta istasyona sokulan DP rozetli bir kütle zabıta kontrolünde İnö-
nü’ye ve beraberindekilere saldırmış, Turgut’lu da benzer bir girişim yapılmış fakat vatan-
daşların araya girmesi ile engellenmiş, Akhisar’da halkın dağıtılması için jandarma havaya 
ateş açmış ve bir CHP mebusunun vurulması için emniyet amiri polise emir vermiş, İzmir’de 
Balkahve’de İnönü’nün önünden geçen Bornova Kaymakamı tarafından zabıtalara ateş emri 
verilmiş, İzmir Bayraklı’da DP’lilerin saldırı hazırlığına karşı deniz yolu ile İstanbul’a dönül-
müş ve 4 Mayıs 1959’da İstanbul Topkapı’da DP’li bir grup ellerinde döviz ve sopalarla İnö-
nü’nün otomobiline saldırarak arabanın camlarını kırmışlardır. TBMM Zabıt Ceridesi, 11. 
Dönem, İnikat: 37, İçtima: 3, s. 803-805, 15.11.1960; Zafer, Sayı: 3741, 16 Şubat 1960. 
224 TBMM Zabıt Ceridesi, 11. Dönem, İnikat: 37, İçtima: 3, s. 805-817, 15.11.1960. 
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kat talebi reddedilmiştir.225 16 Şubat 1960 günü TBMM’de devam eden 
müzakerelerde de Nüvit Yetkin’in 1957 seçimleri, Sivas Mebusu ve 7 ar-
kadaşının radyo ve Ankara Mebusu Avni Doğan ve 54 arkadaşının basın 
konusunda verdikleri tahkikat önergeleri reddedilmiş,226 sadece Ziraat 
Bankası’nın Kromit Şirketine verdiği kredi ile ilgili meclis tahkikatı açıl-
ması kabul edilmiştir.227 

24 Şubat 1960 TBMM görüşmelerinde CHP Ankara Milletvekili Selim 
Soley’in Başbakan Menderes’in meclise gelmeyişini eleştirmesi üzerine228 
koridorlarda DP Milletvekili Mazlum Kayalar tarafından tokatlanması si-
yasî gerginliğin geldiği noktayı gösteriyordu.229 Mecliste bundan sonra 
yapılan müzakerelerde de sürekli olaylar çıkmış ve gerginlikler yaşan-
mıştır. Fakat 1960 yılı bütçe müzakerelerinde Başbakan Adnan Mende-
res’in yaptığı konuşma Türkiye’deki siyasî çıkmazın en açık göstergesi 
olmuştur: 

“…İktidarla muhalefet tek meselede anlaşmış değillerdir… İktidarla 

muhalefet arasında mesafe kalmamıştır, şu anda birbirimizden daha 

da uzaklaşmış olarak ayrılmaktayız… Karşımızdaki muhalefet ak de-

nilene kara, kara denilene ak diyor… Bu esef verici hadiseler bir has-

talık ise süratle tedavisi, bir intikal devresinin arazı ise bu devrenin bir 

an evvel sona erdirilmesi karşımızda bulunan ciddi bir vazifedir.”230 

1960 yılının Mart ayı başından itibaren DP ve CHP seçim hazırlıkları-
nı hızlandırmışlardır. Başbakan Menderes 17 Şubat 1960 tarihinde teş-
kilatlarına bir tamim göndermiş ve Nifak Cephesinde bulunan vatandaş-
ların Vatan Cephesine katılımlarının sağlanmasını, DP Genel Merkezi de 
illerde kongrelerin bir an önce yapılmasını ve il başkanı olarak sevilen 
kişilerin seçilmesini ayrıca hizipçiliğin önlenmesini istemiştir. Bu çalış-
malar sonuç vermiş ve Hürriyet Partisi’nin feshinden itibaren teşkilatla-
rını dağıtmayan İstanbul’daki 14 kaza heyeti 19 Mart günü DP’ye katıl-
                                                           
225 TBMM Zabıt Ceridesi, 11. Dönem, İnikat: 37, İçtima: 3, s. 913, 15.11.1960; Milliyet, 
16.02.1960. 
226 TBMM Zabıt Ceridesi, 11. Dönem, İnikat: 39, İçtima: 3, Cilt: 11, 17.02.1960; Milliyet, 
17.02.1960. 
227 TBMM Zabıt Ceridesi, 11. Dönem, İnikat: 39, İçtima: 3, Cilt: 11, s. 1104, 17.02.1960; 
Konu ile ilgili Meclis tahkikatı yapmak için Adliye Komisyonu görevlendirilmiştir. Milliyet, 
17.02.1960. Bu karar üzerine dönemin Ziraat Bankası Müdürü Mithat Dülge 18 Şubat 
1960’da istifa etmiştir. Milliyet, 19.02.1960. 19 Şubat günü Adliye Encümeni, Ziraat Banka-
sı ile ilgili tahkikata neşir yasağı koymuştur. Milliyet, 20.02.1960. 
228 Selim Soley 24 Şubat 1960 tarihli müzakerelerde alaycı bir üslupla diyordu ki, Başveki-
lin ülkeyi bu hale getirdikten sonra Meclis’teki müzakerelere gelmemesine ve İstanbul’da 
oturmasına şaşmamalıdır. TBMM Zabıt Ceridesi, 11. Dönem, İnikat: 46, İçtima: 1, Cilt: 12, s. 
337-338, 24.02.1960. 
229 Zafer, Sayı: 3750, 25 Şubat 1960; Milliyet, 25.02.1960. 
230 TBMM Zabıt Ceridesi, Devre: 11, Birleşim:51, İçtima: 8, s. 1120-1122, 29.02.1960; 1960 
yılı bütçesi 150 saatlik mesaiden sonra 158’e karşı 396 oyla kabul edilmiştir. Zafer, Sayı: 
3755, 1 Mart 1960; Milliyet, 01.03.1960. 
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ma kararı almıştır.231 DP Genel Merkezi seçim için en ciddi adımını 20 
Mart günü atmış ve propaganda faaliyetleri için 30 kişiden oluşan bir 
heyet kurmuştur.232 

CHP Genel Merkezinde ise seçim faaliyetlerini düzenlemek üzere 17 
kişiden oluşan bir “seçim komitesi” kurulmuş ve CHP il başkanları Anka-
ra’da yapılacak olan toplantıya çağrılmışlardır.233 65 CHP il başkanının 
hazır bulunduğu bu toplantı 8 Mart günü yapılmış ve İsmet İnönü il 
başkanlarına, “seçimler önümüzdeki aylarda yapılacakmış gibi hazır 
olun” talimatını vermiştir.234 CHP Genel Merkezi 18 Mart günü verdiği 
seçim talimatında da mebuslardan, “sessiz ve derinden çalışma metodu-
nun tatbikini” istemiştir.235 Bu talimata uygun olarak CHP gecekondular-
da yaşayan halkın desteğini sağlamak için yoğun çalışmalara başlamış, 
İsmet İnönü bazı gecekondu mahallelerini ziyaret etmiş ve 22 Mart günü 
TBMM’ye konuyla ilgili bir kanun teklifi vermiştir. Teklifte 1 Mart 1960 
tarihine kadar yapılmış olan gecekonduların yıktırılmaması istenmiş-
tir.236 CHP 14 Mart günü yayınladığı parti tebliğinde seçimlerin en kısa 
zamanda yapılmasını talep ederken, bir taraftan da CHP ve DP’li mebus-
lar yurt gezilerine devam etmekteydiler.237 Bu gezilerde mebuslar iddialı 
mesajlar vermişlerdir. Fakat içlerinden en ilginci Nafıa Vekili Tevfik İleri’-
nin Antalya belediye salonunda 16 Mart günü “DP 1990 yılına kadar ikti-
darda olacaktır.” şeklinde verdiği demeç olmuştur.238 

Diğer taraftan 6 Mart günü CHP Zeytinburnu İlçe Kadınlar Kolunun 
toplantısı polisin sert müdahalesi ile dağıtılması239 ve Kars Milletvekili 
Sırrı Atay’a 1954 yılında Iğdır’da hükümet aleyhinde yaptığı bir konuş-
madan dolayı 9 Mart 1960 tarihinde 10 ay hapis cezası verilmesi gibi ge-
lişmeler yaşandı.240 19 Mart günü CHP’ye katılmak isteyen 31 öğrenci, 
polisin sert muamelesi ile karşılaşmış ve nezarete alınmıştır.241 Bu olayın 
olduğu gün İstanbul Üniversitesi Rektörü Sıdık Sami Onar’ın İsmet İnö-
nü’yü Taşlıktaki evinde ziyaret etmiştir. Onar, siyasî bir gaye olmadan 
sadece bir nezaket ziyareti yaptığını söylemiş, İsmet İnönü ise “istifadeli 
                                                           
231 Milliyet, 20.03.1960. 
232 Komite beşer kişilik gruplar halinde çalışmalara başlamıştır. Gruplardan birisi 1950 yı-
lında DP iktidarı ile birlikte Türkiye’de yaşanan değişim ve gelişmelerin yer aldığı “Kalkınan 
Türkiye” adlı bir broşürün hazırlamaktaydı. Milliyet, 22.03.1960. 
233 Milliyet, 01.03.1960. 
234 Milliyet, 09.03.1960. 
235 Milliyet, 19.03.1960. 
236 Milliyet, 23.03.1960. 
237 Milliyet, 15.03.1960. 
238 Milliyet, 16.03.1960. 
239 Milliyet, 07.03.1960. 
240 Milliyet, 10.03.1960. 
241 28’i toplantı kanununa muhalefetten 3’ü ise polise mukavemetten tutuklanan öğrenci-
ler, nezarete alındıktan 7 saat sonra serbest bırakılmışlardır. Milliyet, 20.03.1960. 
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oldu.” açıklamasını yapmıştır. Bu ziyaretin o günlerin şartlarını düşün-
düğümüzde nezaketten öte bir anlam taşıdığını söyleyebiliriz, çünkü ay-
nı gün İsmet İnönü’nün başka ziyaretçileri de vardır: Ord. Prof. H. Nail 
Kubalı, Prof. Dr. Zeki Zeren, Şair Behçet Kemal Çağlar, Emekli Orgene-
ral ve Genelkurmay Başkanı Abdürrahman Nafiz Gürman, Genelkurmay 
eski İkinci Başkanı Emekli Orgeneral Şahap Gürler, Emekli Orgeneral 
Abdülkadir Seven, Emekli General Kani Akman, Emekli Albay Cemal Yıl-
dırım.242 

DP ve CHP arasındaki gerginlik 25 Mart 1960 tarihinde Kayseri Yeşil-
hisar’da meydana gelen olaylar ve bu olaylar sonrasında 2 DP’li ve 11 
CHP’linin tutuklanması ile tırmanmıştır.243 Tarım Kooperatifi seçimlerini 
CHP’nin kazanması ile başlayan olaylarda polis halkın üzerine ateş aç-
mış ve 3 kişi yaralanmıştır.244 Olaylardan CHP ve DP birbirlerini sorumlu 
tutmuş, CHP konu ile ilgili meclis tahkikatı hazırlamıştır. 28 Mart günü 
Yeşilhisar olayları ile ilgili yayın yapılmasına yasaklama getirilmiştir.245 
İsmet İnönü’nün 2 Nisan günü Kayseri’ye yaptığı ziyarette de olaylar çık-
mıştı. Dönemin Kayseri Valisi Ahmet Kınık, tüm siyasî toplantıları ertele-
diğini bildirerek İsmet İnönü’yü getiren trenin il sınırında durdurulması 
emrini vermiş, 3 saatlik bekleyişin ardından ise trenin geçişine izin veril-
miştir. Böylece Kayseri’ye gelen İnönü’ye, vatandaşlar tezahüratlarda bu-
lunmuştur.246 Fakat 3 Nisan günü Kayseri’den ayrılan İsmet İnönü, Ye-
şilhisar’a gitmek isterken yolu kesilmiş ve yaklaşık 10 saat askerî kor-
don altında tutulmuştur. Bunun üzerine gece Ürgüp’e geçen İnönü ra-
hatsızlanmış ve polis ve jandarma nezaretinde 4 Nisan günü Ankara’ya 
dönmüştür.247 

Gerginliğin iyice tırmandığı bir dönemde Başbakan Yardımcısı Medeni 
Berk, İzmir’de yaptığı açıklamada seçimlerin olağanüstü bir durum ol-
mazsa ilkbaharda yapılacağını söylemiştir.248 

Nitekim Nisan ayının başlaması ile birlikte Türkiye seçim yörüngesine 
girmiştir. Seçimler için 8 milyon zarf ısmarlanmış ve seçim sandıklarının 
tamirine başlanmıştır.249 Bir diğer muhalefet partisi olan CKMP de teşki-
latlarına seçim için hazırlanmaları yönünde talimatlar vermiştir. CHP 5 
Nisan günü yayınladığı grup tebliğinde seçimlerin bir an önce yapılması 
                                                           
242 Milliyet, 20.03.1960. 
243 Cumhuriyet, 27.03.1960; Erhan Vural, Demokrat Parti Döneminde CHP’nin İzmir Örgüt-
lenmesi ve Seçimler, Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 
s. 197, Manisa 2010. 
244 Milliyet, 26.03.1960; Cumhuriyet, 26.03.1960; Erhan Vural, a.g.t., s. 197. 
245 Milliyet, 28.03.1960; Milliyet, 29.03.1960. 
246 Milliyet, 03.04.1960; Cumhuriyet, 03.04.1960. 
247 Milliyet, 05.04.1960; Cumhuriyet, 05.04.1960. 
248 Milliyet, 28.03.1960. 
249 Milliyet, 01.04.1960. 
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isteğini yinelerken, DP, İstanbul’da 25 kişiden oluşan bir seçim komitesi 
kurarak afişler hazırlamaya başlamıştır.250 Nisan ayının başlaması ile 
birlikte seçim çalışmaları hızlanmış ve CHP lideri İsmet İnönü, Karadeniz 
gezisine, DP’nin dört kurucusundan birisi olan Fuat Köprülü de CHP 
adına 15 günlük bir seyahate çıkma kararı almışlardır.251 Fakat İsmet 
İnönü rahatsızlığı dolayısı ile Karadeniz gezisine çıkamamıştır.252 

Ülkede yaşanan gelişmelere ve gerginliklere karşı sessiz bekleyişini 
sürdüren ordudan ilk açık tepki 7 Nisan 1960 tarihinde gelmiştir. Hare-
kât Dairesi Neşriyat Başkanı Kurmay Albay Kamil Savaş ile Kayseri 
618’inci Topçu Taburu Kumandan Vekili Binbaşı Osman Özkoçak istifa-
larını vermişlerdir. Kurmay Albay Kamil Savaş’ın istifa mektubu, ordu-
nun ülkede yaşanan gelişmelere bakışının özellikle Uşak olaylarından 
sonra nasıl değiştiğini göstermesi bakımından önemlidir: 

“Ordunun politika dışında ve üstünde tutulması ananesi Uşak hadi-

seleri esnasında ağır bir darbeye maruz bırakılmıştı. Bugün ise su-

bay evlerinde oturan 500 subay ailesinin Vatan Cephesi ocaklarına 

geçtiğinin devlet radyolarından yayınlanmasının merhalesinden geçi-

lerek Kayseri ve İncesu olaylarına kadar ilerlemiş ve millî varlığımı-

zın temeli olan ordumuzu terkip eden subay, astsubay ve er gece 

gündüz ifa ettiği ağır hizmetlerin yegâne mükâfatı olan bu ananeden 

maalesef geniş ölçüde mahrum hale düşürülmüştür…” 

Binbaşı Osman Özkoçak ise istifa mektubunda gerekçe olarak Kayse-
ri olaylarını, 

“…2 Nisan 1960 sabahından 4 Nisan 1960 öğleye kadar CHP Genel 

Başkanı Sayın İnönü’nün Kayseri’ye gelişi münasebetiyle aslında bir 

zabıta tedbirinden ibaret olması gereken hadisede, komuta ettiğim bir-

liğime verilen ve tatbiki mutlak olarak istenen görev, anayasamızın sa-

rih hükümlerine olduğu kadar kanun, nizam ve talimatlarla şerefli 

mesleğimizin icaplarına da aykırı idi… Bu şartlar altında ömrümü har-

cadığım şerefli ordu hizmetinden istifa etmek zorunda kaldım…”253 

sözleriyle adres göstermiştir. 

3. Son Dönemeç, Tahkikat Encümeni ve Sonrasında Yaşanan  
Gelişmeler (7 Nisan 1960 - 27 Mayıs 1960) 

DP Meclis Grubu Umumi Heyetinin 7 Nisan 1960 tarihinde, muhale-
fetin gizli ve yıkıcı faaliyetleri hakkında meclis tahkikatı açılmasına dair 
                                                           
250 DP’nin seçim afişlerinde en çok “Nifak Cephesine Karşı Vatan Cephesi” ibaresi kullanıl-
mıştır. Milliyet, 06.05.1960. 
251 Cumhuriyet, 08.04.1960. 
252 Milliyet, 09.04.1960. 
253 Milliyet, 08.04.1960. 
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yayınladığı tebliğ ile siyasî anlaşma zemini tamamen yok edilmiştir. Bu-
na göre 11 Ağustos 1958 tarihli DP Grup tebliğinin esasları dâhilinde 
CHP’nin faaliyetleri tekrar gözden geçirilmiştir. Tebliğde, gelinen duru-
mun 11 Ağustos 1958 tarihine göre çok daha vahim olduğu vurgulan-
dıktan sonra CHP idarecileri ve kışkırtıcı yayınlar yapan basın, silahlı-
tertipli ayaklanmalar hazırlamak veya bu gibi hareketleri desteklemek, 
teşvik etmek ve hücre usulü çalışan gizli kollar kurmakla suçlanıyor-
du.254 DP Meclis Grubu İdare Heyeti derhal hazırlıklara başlamış ve mu-
halefete karşı alınacak tedbirleri tespit etmek için iki ayrı komisyon oluş-
turmuştur. Öte yandan Radyo gazetesinin, seçimlerin ancak iç huzuru 
bozmak isteyenler dağıtıldıktan sonra yapılabileceğini açıklaması seçimi 
bekleyen çevrelerde şaşkınlık yaratmıştır.255 CHP, DP’nin faaliyetlerine 9 
Nisan 1960 günü bir tebliğle cevap vermiş ve iktidarın seçimlerden kaçtı-
ğını ve görülmemiş bir usulle muhalefeti kontrol etmek istediğini bildir-
miştir. Bu tebliğde baskıların ülkeyi getirdiği durum dile getirilmiş ve ik-
tidar ağır bir şekilde eleştirilmiştir: 

“Genel seçimlerin çok yaklaştığı göründüğü bir sırada memleketin 

muhtelif yerlerde partizan baskılar şimdiye kadar görünmemiş bir öl-

çüye varmıştır… İsmet İnönü’nün Kayseri seyahati esnasında geniş 

ölçüde tatbikine teşebbüs edilen hukuk dışı tertipler, vatandaşın hu-

zursuzluğunu bir kat daha arttırmıştır… DP Grubu’nun tebliği kanun 

dışı hareketlerin sorumluluğunu muhalefete ve bağımsız basına yük-

lemeye çalışmaktadır.” 

CHP Genel Başkanı İsmet İnönü ise aynı gün Osman Bölükbaşı ile 
görüşmüş ve CHP Samsun İl Kongresi’ne dikkat çekici bir mesaj gönder-
miştir: “Işıklı günler çok yaklaşmıştır.”256 İsmet İnönü 10 Nisan günü 
yaptığı açıklamada ise iktidarın seçimden kaçtığını ve 27 Ekim 1960 ta-
rihinde seçimi yenilememesi halinde gayri meşru yollara sapacağını söy-
lemiştir.257 İsmet İnönü 16 Nisan günü CHP’ye kayıt yaptırmak için gelen 
üniversite öğrencilerine de “Bugün sıkıntılı olarak gördüğümüz günleri 
sonra hatırlayınca güleceksiniz.” demiştir.258 

DP’nin CHP ve basın hakkında tahkikat takriri 15 Nisan günü açık-
lanmıştır. Grup Başkanı Bursa Milletvekili Mazlum Kayalar ve Başkan 
Vekili Denizli Milletvekili Baha Akşit’in imzalarının yer aldığı takrirde; 
kurulacak 15 kişilik encümenin 3 ay süreyle her türlü siyasî faaliyeti 
durdurma kararı da dâhil olmak üzere gerekli görülen tüm tedbirleri al-
                                                           
254 Zafer, Sayı: 3791, 8 Nisan 1960; Milliyet, 08.04.1960. 
255 Milliyet, 09.04.1960; Cumhuriyet, 09.04.1960. 
256 Milliyet, 10.04.1960. 
257 Milliyet, 11.04.1960. 
258 Milliyet, 17.04.1960. 

71



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 40 

maya yetkili kılınması talep edilmiştir. Dört sayfalık takrirde CHP’nin 
1950 yılından itibaren gayrimeşru yollarla iktidarı düşürmeye çalıştığı ve 
yıkıcı faaliyetlerde bulunduğu iddia edilmekteydi. Takrirde DP grubunun 
11 Ağustos’ta CHP’ye son ihtarını verdiği hatırlatılmış, fakat CHP’nin 
tüm düzeni tahrip etmek milletin istiklâlini yok etmek pahasına faaliyet-
lerinden vazgeçmediği ve bir kısım basının da CHP ile işbirliği içerisinde 
olduğu belirtilmişti. Gaziantep, Zile, İstanbul, Uşak olaylarının kullanıl-
masının altında orduyu siyasete karıştırmak amacının yattığının iddia 
edildiği takrirde, CHP siyasî mücadelenin meşru zeminini çoktan aşmış 
bulunuyor denilmekteydi. Takrirde CHP’ye yöneltilen belli başlı suçlama-
lar şöyle sıralanmıştır: Hükümete ve idari, adli mercilere karşı galeyana 
ve fiili tecavüzlere teşvik ve tahrik etmek, müsait yerlerde partililerini si-
lahlandırarak ülkeyi kardeş kavgasına sürüklemek, orduyu siyasete ka-
rıştırmak suretiyle görevlileri vazifelerini yapmaktan alıkoymak, bizim 
radyo diyerek komünist radyosunu CHP’ye ait bir radyo olarak göster-
mek, vatandaşları hükümete karşı itimatsızlığa sevk etmek, hücre teşki-
latı ile çalışan gizli kollar kurmaya çalışmak, yalan ve tehdit dolu neşri-
yatlarla Cumhuriyetimizin fikri ve manevi temellerini tahrip etmek.259 
Gerekçeler açıklandıktan sonra takririn son kısmında Tahkikat Encüme-
ni’nin kurulmasındaki amaç gayrimeşru faaliyetlerin araştırılması olarak 
belirtilmişti.260 Takrir üzerinde yapılan müzakerelere İsmet İnönü’nün şu 
sözleri damga vurmuştur: 

“…Biz demokratik rejim dedik, demokratik rejim kurulmuştur. Bu de-

mokratik rejim istikametinden ayrılıp baskı rejimi haline götürmek 

tehlikeli bir şeydir. Bu yolda devam ederseniz, ben de sizi kurtara-

mam… Eğer ihtilal vatandaş için başka çıkar yol yoktur, kanaati zi-

hinlere ve bütün müesseselere yerleşirse, meşru bir hak olarak kulla-

nılacaktır. Bundan içtinap kabil değildir… Basiretimiz yerinde ve ak-

lımız başımızda ise normal bir demokratik rejimin icaplarını hulus ile 

tatbik ederek, eşit haklarla dürüst bir seçimin neticelerini kabul ede-
                                                           
259 TBMM Zabıt Ceridesi, 11. Dönem, İnikat: 58, Cilt: 13, Celse:1, İçtima: 3, s. 189-192, 
18.04.1960; Milliyet, 16.04.1960. 
260 Takrirde Tahkikat Encümeni’nin oluşturulmasındaki amaç şöyle ifade edilmiştir: “Bün-
yesini çalışma tarz ve metotlarını ve kanunlar muvacehesindeki tutumunu ve bu kanunları iş-
lemez hale getirmek hususundaki gayrimeşru faaliyetlerinin ve yukarıdan beri tafsilatı ile arz 
edilen ahvalin önlenmesini gayrimümkün kılmakta olan sebeplerin mahiyetini tetkik ederek el-
de edeceği neticeleri T. B. M. Meclisine bildirmek üzere, Dâhilî Nizamnamenin 177 nci maddesi 
hükümlerine göre 15 kişilik bir tahkikat encümeni kurulmasını; bu encümenin T. B. M. Mecli-
sinden veya adlî mercilerden ayrıca karar istihsaline lüzum olmaksızın, Dâhilî Nizamnamenin 
16’nci babında yer almış bütün salâhiyetlerle teçhiz olunmasını; tahkikatın selâmetle cereya-
nımı temin bakımından ve tahkikatın devamı müddetine maksur ve münhasır olmak üzere 
Türkiye'deki her türlü siyasî hareket ve faaliyetleri durdurma karan da dâhil olmak üzere lü-
zumlu göreceği bilcümle tedbir ve kararları da ittihaz etmeye ve icabında Meclis dışımda da 
faaliyette bulunmaya yetkili kılınmasını ve ayrıca mesaisini üç ayda ikmal etmesini arz re tek-
lif ederiz.” TBMM Zabıt Ceridesi, 11.Dönem, İnikat: 58, Cilt: 13, Celse: 1, İçtima: 3, s. 191-
192, 18.04.1960. 
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rek bu rejimi bu yola götürelim yoksa Meclis Tahkikat Encümeni şek-

linde 3 aylık bir idare kuracaksınız… Muhterem arkadaşlarım bu 

memleketin seçkin yetişmiş güzide insanlarısınız, memleketi fevkala-

de bir idareye götürmek istenildiğinin arifesinde eşiğindesiniz, he-

saplı düşünmenizi isterim. Bir fevkalade idare kuracaksınız bu idare-

ye verilen salahiyetler gayrimeşrudur. İtaat etmeyeceğimizi söylemek 

yersizdir… Kabul etmeyiz, razı olmayız ve vatandaşın hepsine bunun 

haksız olduğunu mukavemet etmek gerektiğini söyleriz…”261 

18 Nisan 1960 tarihinde tahkikat tebliği kabul edilmiş ve takrirde be-
lirtilen 15 kişilik komisyon seçilmiştir.262 TBMM Tahkikat Encümeni ilk 
toplantısında üç tebliğ yayınlamıştır. 

Tahkikat Encümeninin 1 Numaralı Tebliğinde, encümeni oluşturan 
üyelerin isimleri verilerek yapılan görev dağılımında başkanlığa DP De-
nizli Milletvekili Hamdi Sancar’ın seçildiği bildirilmiştir. 2 Numaralı Teb-
liğ ile soruşturmanın selameti açısından her türlü siyasi faaliyetin dur-
durulduğu belirtilmiş ve 3 Numaralı Tebliğ ile de tahkikatla ilgili yayın 
yapılması yasaklanmıştır.263 

25 Nisan 1960 tarihinde Çorum Milletvekili Hüseyin Ortakçıoğlu’nun 
önerisi ile TBMM’de Muvakkat Encümen264 ve TBMM’de kabul edilmesi 
ile Tahkikat Encümeni oluşturulmuştur.265 Başkanlığına Denizli Millet-
vekili Hamdi Sancar’ın seçildiği Tahkikat Encümeninin aldığı ilk karar-
lar, 2 numaralı tebliği ile tüm partilerin siyasî toplantıları geçici olarak 
durdurmak ve 3 numaralı tebliğle de tahkikat hakkında neşir yasağı ol-
muştur.266 

Bu yasaklamaların ardından tutuklamalar ve baskılar daha da art-
mıştır. İsmet İnönü’ye tezahürat ettikleri gerekçesi ile 20 Nisan günü 
Ankara’da 5 kişi tutuklanmış, 25 kişinin yargılanmasına başlanmış ve 
toplantı yaptıkları gerekçesi ile Zeytinburnu’nda 22 CHP mensubu 
mahkemeye sevk edilmiştir. CHP Grup Başkan Vekillerinden Burdur 
Milletvekili Fethi Çelikbaş’ın sahibi olduğu Yenigün Gazetesi kapatıl-
                                                           
261 TBMM Zabıt Ceridesi, 11. Dönem, İnikat: 58, Cilt: 13, Celse: 1, İçtima: 3, s. 206-207, 
18.04.1960. 
262 TBMM Zabıt Ceridesi, 11. Dönem, İnikat: 58, Cilt: 13, Celse: 1, İçtima: 3, s. 212-213, 
18.04.1960. 
263 Milliyet, 19.04.1960. 
264 TBMM Zabıt Ceridesi, 11. Dönem, Cilt: 13, Birleşim: 60, s. 247, 25 Nisan 1960. 
265 Tahkikat Encümenini oluşturan 15 üyenin isimleri şöyledir: Osman Kavuncu (Kayseri), 
Bahadır Dülger (Gaziantep), Nüzhet Ulusoy (Samsun), Said Bilgiç (Isparta), A. Hamdi Sancar 
(Denizli), Vacip Asena (Balıkesir), Kemal Bibekoğlu (Çorum), Kemal Özer (Kütahya), Hilmi 
Dura (Kastamonu), Ekrem Anıt (Samsun), Nusret Kirişçioğlu (Sakarya), Duran Bahadır (De-
nizli), Selami Dincer (Sakarya), Himmet Ölçmen (Konya), Necmettin Önder (Nevşehir). TBMM 
Zabıt Ceridesi, 11. Dönem, İnikat: 58, Cilt: 13, Celse: 1, İçtima: 3, s. 212-213, 18.04.1960; 
Zafer, Sayı: 3802, 19 Nisan 1960. 
266 Zafer, Sayı: 3802, 19 Nisan 1960. 
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mıştır.267 Tahkikat Encümeni yayınladığı 5 Numaralı Tebliğ ile de yasak 
konduğu halde encümen faaliyetleri hakkında yayın yapan gazetelerin 
toplattırılmasına karar vermiştir.268 

25 Nisan 1960 tarihinde Tahkikat Heyetine olağanüstü yetkiler veren 
tasarıya göre “TBMM dâhil nizamnamesinde yazılı tahkikat encümenleri-
nin vazife ve salahiyetleri hakkında kanun” ile Tahkikat Heyetinin adli 
yetkileri olacak, gazete kapatabilecek ve tutuklama yetkisine sahip ola-
caktı. Teklif encümende 26 Nisan günü kabul edilirken, CHP milletvekil-
leri komisyonu terk etmişlerdir.269 İsmet İnönü iktidarın baskı idaresine 
girdiğini söylerken, üniversiteden de tepki gecikmemiştir. Başta Prof. Dr. 
Tarık Zafer Tunaya olmak üzere bir kısım profesörler teklifi anayasaya 
aykırı bir girişim olarak değerlendirmişlerdir.270 Teklife DP içinden de 
sert muhalefet edenler olmuştur. DP Balıkesir Milletvekili ve Genel İdare 
Kurulu üyesi Sıtkı Yırcalı, kanun teklifinin anayasaya ve hukuka aykırı 
olduğunu söylemiştir.271 27 Nisan 1960 tarihinde Çorum Milletvekili Hü-
seyin Ortakçıoğlu ve üç arkadaşının ve üç arkadaşının verdiği Tahkikat 
Encümeninin vazifelerinin belirlenmesi ile ilgili teklifin müzakereleri ya-
pılmıştır. Turhan Feyzioğlu teklif üzerinde yaptığı konuşmaya “TBMM ta-
rihi günlerinden birisini yaşıyor.” sözleri ile başlamış ve teklifi şöyle de-
ğerlendirmişti: 

“…Dört milletvekili arkadaşımızın getirdikleri ve alelacele müzakere 

edilmesini istedikleri bu kanun teklifi ile Büyük Meclisin hak yolundan 

ayrılması; kendi yaptığı Anayasayı bir hiç mertebesine indirmesi; dai-

ma ileriye bakmış, daima ileriye bakmış, daima milleti ileri götürmüş 

olan Büyük Meclisin sert bir dönüşle siyasi hayatımızı 15 yıl, 30 yıl, 

hatta bazı bakımlardan 100 yıl geriye götürmesi istenmektedir...”272 

Yapılan müzakerelerden sonra TBMM’de kabul edilen kanunla, Tah-
kikat Encümenlerine tanınan yetkiler belirlenmiştir. Buna göre encü-
menler, müddeiumumî, hâkim, askerî, adli ve amir yetkilerine haiz ola-
cak, neşir yasağı koyabilecek, matbaa kapatabilecek ve encümen yasak-
larına uymayanlara da ağır cezalar verebilecekti.273 Kanunun TBMM’de 
yapılan müzakerelerinde tekliften dolayı hükümeti ağır bir şekilde eleşti-
ren İsmet İnönü’ye 12 celse meclisten çıkarılma cezası verilmiştir.274 Ka-
                                                           
267 Milliyet, 30.04.1960. 
268 Milliyet, 21.04.1960. 
269 Cumhuriyet, 27.04.1960. 
270 Milliyet, 27.04.1960. 
271 Milliyet, 27.04.1960. 
272 TBMM Zabıt Ceridesi, 11. Dönem, İnikat: 61, Celse: 1, s. 276, 27.04.1960. 
273 Zafer, Sayı: 3810, 27 Nisan 1960. 
274 TBMM Zabıt Ceridesi, 11. Dönem, Cilt: 13, Birleşim: 61, s.301-312, 27.04.1960; Zafer, 
Sayı: 3811, 28 Nisan 1960. 
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nunun TBMM’de kabul edilmesine ise DP içinden de tepkiler gelmiş ve 
Balıkesir Milletvekili Müçteba Iştın ile Bursa Milletvekili Mazlum Kayalar 
partilerinden ve mebusluktan istifa etmişlerdir.275 

Tahkikat Encümeninin oluşturulması ve hükümetin sert tedbirlerine 
28 Nisan 1960 tarihinden itibaren İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
öğrencileri de kayıtsız kalmamıştır. Öğrenci eylemleri Ankara’ya da sıçra-
mış ve bu iki şehirde örfi idare ilan edilmiştir.276 Ülkedeki siyasî gerginli-
ğe böylece üniversite öğrencilerinin protestoları da eklenmiştir. Bunun 
üzerine 29 Nisan günü Tahkikat Encümeni, toplantı düzenlemeyi, dü-
zenlenen toplantılara katılmayı ve TBMM müzakereleri ile Ankara ve İs-
tanbul’daki öğrenci olayları ile ilgili basına yayın yasağı getirirken Baş-
bakan Menderes, DP grubunun tavsiyesi üzerine radyo konuşmasında 
muhalefeti hedef alarak ülkenin geleceği ve güvenliği ile oynanamayaca-
ğını söylemiştir.277 28 Nisan günü meydana gelen öğrenci olaylarının bi-
lançosu İçişleri Bakanlığı tarafından bir öğrencinin ölümü ve 31 yaralı 
şeklinde açıklanmıştır. Üniversite olaylarının ardından 28 Nisan 1960 
tarihinde İstanbul ve Ankara’da örfi idare ilan edilmiştir. Toplantılar men 
edilmiş, eğlence yerleri kapatılmış, gece 21’den sonra sokağa çıkmak ve 
olaylarla ilgili yayın yapmak yasaklanmıştır. Yaşanan olaylar üzerine İs-
tanbul Üniversitesi Rektörü Sıddık Sami Onar, üniversitenin ilk etapta 3 
gün tatil edildiğini ve gelişmelere göre bu sürenin uzatılabileceğini bildir-
miştir.278 

Menderes, 29 Nisan 1960 günü fevkalade DP grup toplantısında yap-
tığı konuşmada radyo konuşmalarına devam edeceğini ve İçişleri Bakan-
lığının de ülkede meydana gelen olayları, tebliğlerle halka bildireceğini 
haber vermiştir. Gerekli olması halinde de olaylar saati saatine iblağ edi-
lecekti.279 Aslında ülkedeki gidişat öğrenci hareketleri en çok Başbakan 
Menderes’i endişelendiriyordu ki bu durum grup toplantısındaki sözleri-
ne şöyle yansımıştır: 

“…Şimdi bu suretle zannediyorum ki, 2-3 gün içinde memlekette ce-

reyan etmekte olan hadiseleri, estirilmek istenen havayı ve kasıtlı 

hareketlerin çok vahim ve ağır mahiyeti ve bunların maksat ve hedef-

lerinin ne olduğunu ve bu işe teşebbüs edenlerden kimlerin kasıtlı ve 

günahkâr olduğunu kısa zamanda memlekete anlatmağa muvaffak 

olacağız. Esasen memlekette umumi efkârın bunları takdir etmekte 

gecikmeyeceğine emin bulunuyoruz... Ortalığa bir takım yalan hava-
                                                           
275 TBMM Zabıt Ceridesi, 11. Dönem, Cilt: 13, Birleşim: 60, s. 415, 25 Nisan 1960; Milliyet, 
28.04.1960; Milliyet, 29.04.1960. 
276 Cumhuriyet, 29.04.1960; Tokmak, a.g.t., s. 98. 
277 Demokrat Parti Meclis Grubu Tutanakları, Numara, 305, 29.04.1960; Zafer, Sayı: 3813, 
30 Nisan 1960. 
278 Milliyet, 29.04.1960. 
279 Demokrat Parti Meclis Grubu Tutanakları, Numara, 305, s. 2, 29.04.1960. 
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disler yaymaya devam ediyorlar. Mülkiyede dört ölü varmış bunların 

hepsi yalandır… Arkadaşlarım bir muharebeye bir mücadeleye girer 

gibi muharebe, mücadelenin içinden çıkar gibi meclis toplantısında 

bulunmaktan aldıkları intibalar ve hadiseleri kendi ruhlarında, mü-

fekkirelerinde yarattığı hisler ve intibalarla bize söyleyecekleri varsa 

huzurunuzdayız… Şayet varsa bir diyeceğiniz, tavsiye edeceğiniz bir 

şey varsa onları öğrenmek suretiyle tekrar vazife başına gitmemize 

müsaadenizi rica edeceğiz.”280 

Başbakan Menderes’e grubu, yaşanan gelişmeler üzerine üniversitele-
rin kapatılması tavsiyesinde bulunmuştur. Nitekim bu tavsiyeye uyul-
muş ve İstanbul ile Ankara’daki üniversiteler ve yüksekokullar, örfi idare 
kararıyla bir ay süreyle tatil edilmiştir. 

Yurtların tahliye edilmesi için de çalışmalar başlatılmıştır. Adnan 
Menderes, aslında öğrenci olaylarının tüm yurtta yapılmasının planlan-
dığını, fakat İstanbul ile Ankara dışında etkili olamadıklarını ve başka 
bir yerde karışıklık çıkmasına da izin vermeyeceklerini söylemiştir.281 Si-
yasal Bilgiler ve Hukuk Fakültesi öğrencilerinin protestolarını tamamen 
CHP’nin tahrik ve tertip eseri olarak değerlendiren Başbakan Menderes, 
30 Nisan günü tekrar radyodan halka “Bu iş artık burada kesilip bitiril-
melidir.” sözleri ile seslenmiştir. 

Gerçekten de A. Üstün, F. Güley, A. Fırat, Melih Küçüktepepınar, M. 
Yılmazmete ve Turhan Feyzioğlu gibi CHP milletvekillerinin öğrencilere 
destek olmak amacıyla Ankara’daki gösterilerde bulundukları tespit edil-
mişti. Menderes’e göre Türkiye’de öğrencilerin ayaklanması için hiçbir 
sebep yoktu ve olayların tümü perde arkasından ayarlanmıştı. Ülkede 
yaşananların amacının 1960 yılının bahar ayında seçim yaptırmak oldu-
ğunu ifade eden başbakan, perdenin kalktığını, tertip sahnesinin apaçık 
ortaya çıktığını söyledikten sonra radyo konuşmasını muhalefete gözdağı 
verdiği şu sözlerle tamamlamıştır: “Artık bu fesat yuvalarını dağıtmanın 
zamanı gelmiştir.”282  

1960 yılının Nisan ayından itibaren muhalefete karşı oldukça tavizsiz 
bir tavır takınmasına rağmen DP iktidarına karşı hareketler Adnan Men-
deres’te derin izler bırakmıştır. Bir taraftan muhalefete sert mesajlar ve-
rirken diğer taraftan da halka yaptığı açıklamalarda inançlı görünmeye 
çalışan Menderes, DP grubunda yaptığı son konuşmalarda korkularını, 
endişelerini, umutsuzluğunu ve kısaca içinde bulunduğu ruh halini ise 
gizleyememiştir: 
                                                           
280 Demokrat Parti Meclis Grubu Tutanakları, Numara, 305, 29.04.1960; Milliyet, 
30.04.1960. 
281 Demokrat Parti Meclis Grubu Tutanakları, Numara, 305, 29.04.1960. 
282 Zafer, Sayı: 3814, 1 Mayıs 1960. 
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“…Allah sizin de yardımcınız olsun… Allah Türk Milletine, size hepi-

mize acısın… Bir muazzam fırtınada bir küçük teknedeymişiz gibi 

mütemadiyen meclis sarsılmakta, bağrışmalar kükremeler dışarıdan 

işitilmektedir… Meclis adını vermek ve aynı milletin evladının ve bü-

yük milletin dertlerini ve hareketlerini görmek üzere bir araya toplan-

dıkları ve mukaddes çatı adını vermek ve orada vazife görülüyor his-

siyle mütehassıs bir insan intibaını taşımak… Bunlar artık tamamen 

hayal olmuş bir vaziyettir. Maalesef bunları elemle görmekle beraber 

mücadelemizin istikameti memleketi selamete eriştirmek olduğuna 

yüzde yüz bütün vicdanımızla kani olduğumuz için bunu geçici bir 

devir olarak telakki ederek bu memleketin selamete ve refaha kavu-

şacağı günlerin yakın olduğu ümidiyle biz bu mücadeleyi ferahlık 

içinde devam ettirmekteyiz…”283 

DP grubunda İstanbul’un asayiş durumu ile ilgili bir soru gelmesi 
üzerine Menderes, İstanbul’daki olayların fikirle ilgili olmadığını belirte-
rek, meselenin olaylarda ölen bir erkek öğrencinin cenazesini almak iste-
yen topluluğun tepkisinden kaynaklandığını söylemiş ve öğrencilere kar-
şı izlenecek tutumu açıklamıştır: 

“…Bunlar çıkıp gideceklerdir. Bir ihtilat yapmaması için her türlü ted-

bir alınmıştır, çıkıp gideceklerinin intizarındayız. Olmazsa çıkaraca-

ğız. Şimdilik intizar halindeyiz. Cenazeyi vermek yeni bir nümayişin 

sebebini kendi elimizle tehiye etmek manasınadır. Cenaze onların 

değil. Malatyalı bir çocuk, Allah taksiratını affetsin…”284 

1960 yılının Mayıs ayına gelindiğinde Demokrat Parti’nin yaşanan 
olaylara karşı tavrı ve politikasında hiçbir değişiklik olmamıştır. Mende-
res’in açıklamalarına göre DP’nin izleyeceği strateji; radyo konuşmaları-
na devam etmek, köylere kadar tebliğleri ulaştırmak, halka sadece rad-
yoda duyduklarına itibar etmelerini tebliğ etmek, bir tamim yayınlayarak 
başta kendisinin olmak üzere Dâhiliye Vekili’nin beyanatlarını tüm vata-
na yaymak, zabıta kuvvetlerine yardımcı olmak, sakin hareket etmek ve 
olayları ilgili makamlara bildirmek olacaktı.285 

1960 yılının Mayıs ayı sancılarla başlamıştır. 1 Mayıs işçi bayramını vesi-
lesi ile Başbakan Menderes ülkede son yaşanan gelişmeleri yaptığı uzun 
açıklamada değerlendirmiş ve yine sert mesajlarına, tehditlerine devam eder-
ken yaklaşan tehlikeyi görmekten çok uzak olduğunu ortaya koymuştur: 

“…Bu vatanın dinmez durdurulamaz bir ıstırabı mı var ki, yakıp yık-

malara kadar her şey göze alınarak yola çıkılmış bulunulmakta? Ha-
                                                           
283 Demokrat Parti Meclis Grubu Tutanakları, Numara, 305, 29.04.1960. 
284 Demokrat Parti Meclis Grubu Tutanakları, Numara, 305, 29.04.1960. 
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yır, ıstırabın huzurumuza kasteden eli, kıskançlığın milletin tebessü-

münü dondurmaya kasteden nefesi, hıyanetin memleketin güzel 

renklerini soldurmaya matuf kötü niyeti işte bütün bunlar için hiçbir 

meşru ve makbul sebep ileri sürülemez… İhtilaldan dem vurmakla, 

ihtilâlın bir hak olduğu felsefesinden bahis açılmakta… Bu bir ihtilâl 

mi sanki ihtilâlı kim yapıyor? Hazırlanmış, tertiplenmiş ve içleri kinle 

doldurulmuşların teşkil ettiği bir zümrecik… Sanki bir gerilla teşkila-

tı... Bu mu ihtilal? Bu İstanbul sokaklarında dolaştırılan bir yapma-

cık bir uydurma göstermelik.” 

Menderes’in konuşmasında en dikkat çekici nokta “ihtilâl” kelimesini 
çok sık telaffuz etmesidir. Konuşmasının devamında “İhtilâlı hak haline 
getirebilecek sebepler, bu sebepler bizim memleketimizde mi mevcut? Bü-
yük Hak kitlelerinin ölülerini gömmek için kefen bezi bulamadıkları bir za-
manda mı yaşıyoruz?” şeklindeki sorularla bir ülkede ihtilâl olması için 
gerekli sebeplerin Türkiye’de mevcut olmadığını dile getirmeye çalışmış-
tır. 

Menderes ayrıca yaşananların bir ihtilâl değil bir ayaklanma olduğu-
nu hatırlatarak, tüm yaşanan gelişmelerden CHP’nin sorumlu olduğunu 
yinelemiştir.286 Menderes, olayların en kısa sürede kökü kazınacaktır 
mesajını verirken Türkiye’de gerginlik tırmanmaya devam etmiştir. 2 Ma-
yıs günü NATO Konseyi’nin toplandığı bina önünde ve Beyoğlu’nda gös-
teriler devam etmiş ve göstericilerin çoğu tutuklanmıştır. İsmet İnönü ise 
Menderes’in radyo konuşmasında gerçekleri tahrif ettiğini açıklamış-
tır.287 

Örfi İdare ise 4 Mayıs günü yayınladığı tebliğlerde resmî görevliler dı-
şındaki vatandaşların ruhsatlı olsa bile ateşli silah kullanmalarını ya-
saklamış ve Güney Kore’de profesörlerin nümayişine ait bir fotoğraf ya-
yınlayan Yeni Sabah gazetesini kapatma kararı almıştır.288 Ankara Örfi 
İdare Kumandanlığı 6 Mayıs günü 5 Mayıs’ta Kızılay’da düzenlenen mi-
ting ve olaylarla ilgili fotoğrafı bastırdığı gerekçesi ile de DP’nin yayın or-
ganı olan Zafer gazetesini de bir hafta süre ile kapatma kararı vermiş-
tir.289 21 Mayıs günü Harp Okulu Öğrencileri’nin Atatürk Bulvarı’nda 
yaptıkları yürüyüş ve Kızılay’da meydana gelen olaylar nedeni ile Ankara 
Örfi İdare Kumandanlığı tarafından, 22 Mayıs günü sokağa çıkma yasağı 
20.00 ila sabah 5.00 saatleri arasında uzatılmış ve telgraf, mektup gibi 
sansüre tabi tüm haberleşme araçlarının kontrol edilmesine karar veril-
miştir.290 
                                                           
286 Milliyet, 02.05.1960. 
287 Milliyet, 03.05.1960. 
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Adnan Menderes’e göre Mülkiye’de yaşanan olaylar 3-5 tane CHP mil-
letvekilinin öğrencileri kışkırtması sonucu ortay çıkmıştı.291 Tüm geliş-
meleri CHP’nin bir tertibi olarak değerlendiren Menderes, ülkenin adım 
adım bir darbeye doğru sürüklendiğini görememiş ve yaşanan siyasî çal-
kantılardan uzaklaşmak için kendisini halkın içine atmayı tercih etmişti. 
15 Mayıs günü İzmir’de Zafer gazetesinin haberine göre 300 bin kişi ta-
rafından karşılanan Menderes,292 17 Mayıs günü Bergama’da “sokaktan 
iktidara gelmek yolu tamamen kapanmıştır.” diyordu.293 

Menderes’in son durağı 25 Mayıs 1960 tarihinde “yolumuz seçim yo-
ludur.” mesajını verdiği Eskişehir olmuştur.294 Menderes buradan verdiği 
mesajda TBMM’den üç ay süre alan Tahkikat Komisyonunun görevini 25 
Mayıs 1960 tarihinde tamamladığını açıklamış295 ve “ölçüsüz hareketlerin 
hatasına düşmeyeceğiz.” diyerek Tahkikat Komisyonunun bundan son-
raki çalışmalarını sadece dosya üzerinden yapacağını bildirmişti.296 Nite-
kim 25 Mayıs günü TBMM’de seçim kanunu müzakereleri yapılmış297, 
fakat Menderes, planladığı seçimi gerçekleştirememiştir. 27 Mayıs günü 
sabah 4.36’da İstanbul Radyosu’ndan yapılan açıklama, 10 yıllık Mende-
res döneminin sona erdiğini haber vermiştir. 

Sonuç 

1957 genel seçimlerinden sonra Menderes ve İnönü arasında gerilimi tır-
mandıran açıklamalar ve Türkiye’de yaşanan bazı gelişmeler 27 Mayıs Dar-
besi’ne gidişin kilit noktasını oluşturmaktadır. 27 Ekim 1957 ile 30 Nisan 
1959 tarihleri arasındaki süreci genel olarak değerlendirdiğimizde özellikle 
DP ve CHP arasındaki siyasî rekabet ve çekişmenin ülkeyi siyasî bir çıkma-
za sürüklediğini görürüz. Nitekim Başbakan Menderes 27 Ekim 1957 se-
çimlerinden sonra beyanatlarında sürekli olarak, muhalefet bu sert ve şid-
det politikasına devam ederse kendilerine müsamaha gösterilmeyecektir, ya-
şama şansı verilmeyecektir, şeklinde imalarda bulunmuştur. 

Bu süreçte zaman zaman tansiyonu düşürücü uzlaşma çabaları ol-
makla birlikte DP’nin özellikle basına karşı anti demokratik uygulamaları 
sadece yurt içinden değil yurt dışından da kendisine duyulan tepkileri art-
tırmıştır. Nitekim 17 Mart 1954’ten 14 Mayıs 1958’e kadar Türkiye’de ba-
sın suçlusu olarak 1161 gazeteci hakkında takibata geçilmiş ve bunlardan 
238’i mahkûm olmuştur.298 Adliye Vekili Esat Budakoğlu’nun açıklaması-
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na göre 14 Mayıs 1950 ile 14 Mayıs 1958 tarihleri arasında ise toplam 
2324 gazeteci hakkında takibat açılmış, 811 gazeteci mahkûm olmuş ve 9 
gazete kapatılmıştır.299 Kısacası özellikle 1954 yılından itibaren etkili olan 
basına karşı yasaklar baskılar ve gazetecilere yapılan saldırılar, tutukla-
malar DP iktidarının sonuna kadar kesintisiz devam etmiştir. 

30 Nisan 1959 tarihinde başlayan ve 1 Mayıs günü Uşak’ta İsmet 
İnönü’ye saldırı ile devam eden olaylar Türkiye’de yeni bir dönemin 
başlangıcıdır. Çünkü siyaset Osman Bölükbaşı’nın aracılığı ile başla-
yan barış çabalarını sonuçsuz bırakacak kadar kutuplaşmıştır. Bu sü-
reçte DP iktidarı tüm yetkilerini kullanarak kendisine muhalif olan si-
yasi anlayışa, basına kısaca her kurum ve kuruluşa karşı mücadele 
bayrağını açmıştır.  

CHP ise ortamı daha çok gerginleştirmek için büyük bir çaba içine 
girmiş ve tüm fırsatları değerlendirmiştir. Meclis oturumlarına katılma-
mak, her fırsatta DP’lilere sataşmak, DP’yi irtica başta olmak üzere en 
ağır sözlerle itham etmek bu dönemde orduyu, basının büyük bölümünü 
ve üniversiteyi arkasına alan CHP’nin politikasının özünü oluşturmuş-
tur. Özellikle bu dönemde muhalefetin DP’ye yönelttiği suçlamaların ba-
şında dinin siyasete alet edilmesi gelmekteydi. Gerçekten de DP içerisin-
de aşırı söylemleri ile zaman zaman ani çıkış yapan üyeler olmuştur. Fa-
kat DP grubu, din konusunda aşırı söylemlerde bulunanlara müsamaha 
göstermemiş ve onları partiden ihraç ettirerek cezalandırmıştır.300 

27 Mayıs Darbesi’ne gidişte son kilit nokta Tahkikat Encümeninin 
oluşturulması ve bu encümene TBMM’de olağanüstü yetkilerin verilmesi 
olmuştur. Çünkü bu süreçte iktidarın diktatörlük sınırlarına varan uy-
gulamaları söz konusudur. Ordu içinden tepkiler açık olarak gelmeye 
başlamış, üniversite öğrencileri hükümetin uygulamalarına karşı ayak-
lanmış, örfi idare kumandanlıkları oluşturulmuş, basına her türlü baskı 
uygulanmış ve alınan tedbirler ve yapılan uygulamalar DP içinde bazı 
üyeler tarafından da tepki ile karşılanmıştır. Başbakan Menderes yaptığı 
her açıklamasında ve radyo konuşmalarında tüm olayların sorumlusu 
olarak CHP ve İsmet İnönü’yü hedef göstermeye devam etmiştir. Ayrıca 
muhalefetin “cephe” siyasetine “Vatan Cephesi” ile cevap vermesi kanı-
mızca Menderes’in en büyük hatalarından birisi olmuştur. Çünkü bu tu-
tum ülkeyi siyasî bir kamplaşmaya sürüklemiştir.  

Sonuç olarak Başbakan Menderes’in 25 Mayıs günü Eskişehir’den 
“Yolumuz Seçimdir” mesajını verdiği ve Tahkikat Encümeninin görevini 
                                                           
299 Milliyet, 19.12.1958. 
300 Örneğin 1959 yılının Kasım ayında toplanan DP Manisa İl Kongresi’nde Ajdan Erden ad-
lı bir partili, hilafet geri gelmelidir şeklindeki sözleri üzerine önce DP’den ihraç edilmiş ar-
dında da tutuklanmıştır. İçişleri Bakanlığı 16 Kasım 1959 tarihinde yayınladığı tebliğ ile irti-
caa karşı daha sert tedbirler alınmasını istemesi DP’nin duruşunu göstermesi açısından 
önemlidir. Milliyet, 17.11.1959. 
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tamamladığı bir dönemde Cumhuriyet döneminde Türkiye’de darbe gele-
neğini başlatan 27 Mayıs İhtilâlı olmuştur.301 
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ŞAH ABBAS (1587-1629) ZAMANINDA 
SAFEVİ DEVLET TEŞKİLÂTI’NDA YAPILAN 

DÜZENLEMELER 

Yrd. Doç. Dr. Cihat AYDOĞMUŞOĞLU* 

Öz 

Safevi Devleti 16. yüzyılın başında Şah İsmail tarafından kurulmuştur. 

Kuruluşundan itibaren batıda Osmanlı Devleti ve doğuda da Özbeklerle de-

vamlı mücadele halinde olunmuştur. Bu mücadelede zamanla modern bir 

idari ve askeri sisteme ihtiyaç duyulduğu anlaşılmıştır. Zira modern bir as-

keri yapıya sahip Osmanlı Devleti karşısında düzenli ve ateşli silahlarla 

mücehhez bir orduya ve iç düzeni sağlam bir idari mekanizmaya gerek ol-

duğu aşikâr idi. Bu sebeple 1587 tarihinde zor şartlar altında Safevi tahtı-

na oturan genç ve akıllı hükümdar Şah Abbas, devlet yönetiminde uygula-

dığı idarî ve askerî reformlarla iç düzeni sağladığı gibi modern, düzenli ve 

ateşli silahlarla donanımlı bir orduya sahip olmuştur. Biz bu makalede Şah 

Abbas’ın bu reformlarını anlamaya ve açıklamaya çalışacağız. 

Anahtar kelimeler: Safevi Devleti, Şah Abbas, Devlet Yönetimi, As-

keri Sistem, Reform. 

Abstract 

The Reforms on the Structure of the Safavid State in the  

Shah Abbas (1587-1629) Period 

Safavid Empire was established by Shah Ismail at the beginning of 

16th century. Since its establishment, the Ottoman Empire and the Uz-

beks have been in combat continuously in the west and east. As time 

passed, the need for a modern administrative and military system was 

understood in this fight. Because of the Ottoman Empire had a modern 

military structure, Safavids also needed regular army with firearms and 
                                                           
* Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü, aydogmusoglu@ankara.edu.tr 
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a strong administrative mechanism for internal order. Therefore, the yo-

ung and intelligent ruler Shah Abbas who sat on the Safavid throne un-

der the difficult conditions in 1587, implemented administrative and mili-

tary reforms in no time. With this reforms, Safavids had also a modern 

and regular army equipped with firearms. In this article, we will try to un-

derstand and explain these reforms. 

Key words: Safavid State, Shah Abbas, State Management, Military 

System, Reform. 

Giriş 

I. Abbas (Şah Abbas-ı Kebîr), Safevi Hanedanı’nın üç büyük hüküm-
darından biridir. O, Şah Tahmasp’ın torunu ve Muhammed Hüdabende’-
nin oğludur.1 Şah Abbas, 1587-1629 yılları arasında hüküm sürmüştür 
ve onun zamanı Safevi Devleti’nin en parlak dönemini oluşturmuştur. 

Şah Abbas, Safevi tahtına geçtiğinde ülke emniyetsiz, istikrarsız, hu-
zursuz ve isyanlarla boğuşur bir halde idi. Her tarafta düzensizlik hâ-
kimdi. Ayrıca batıda Osmanlılar ve doğuda Özbekler taarruzlarda bulu-
nuyor ve Şah, boşalmış bir hazine ile dağınık bir ülkenin başında oturu-
yordu. Ülkede emniyet sağlanamadığı için kervanlar saldırılara uğruyor, 
Kızılbaş ümera istediği gibi hareket ediyordu. Şah, bütün bu durumun 
düzelmesi için öncelikli olarak mâli yapının sağlamlaştırılması gerektiği-
ni anlamıştı. Çünkü Şah’ın hareket kabiliyetinin artması için düzenli 
olarak vergi toplanması gerekliydi. Vergilerin muntazam toplanmasından 
sonra isyankâr Kızılbaş ümera yok edilmeliydi. Daha sonra merkezi bir 
idare kurulmalıydı. Bunu yaparken İran halkının yapısını çok iyi bilen 
Şah Abbas, sert bir yönetim ve idare sistemi kurdu. Hatta Rouhollah K. 
Ramazani, Şah Abbas zamanından itibaren devletin baskın özelliğinin 
Şiilikten çok mutlak hâkimiyet olarak değiştiğini ve Şiiliğin resmi inanç 
olarak kalmasına rağmen hükümdarın mutlak otoritesinin gölgesinde 
kaldığını söylemektedir.2 Böylece Şah Abbas, korku duyulan ve hâkimi-
yetine saygı gösterilen despot bir hükümdar olmuştu. Onun gazabından 
korkan devlet adamları ve ordu komutanları işlerini iyi yapmaya başla-
mışlardı.3 Şah’ın verdiği cezaların vezirler ve hatta onların oğullarına bile 
uygulanması devletin işleyişine olumlu bir etki yapmıştı. Kimse Şah’a 
karşı gelmeye cesaret edemiyor sadece emredileni eksiksiz yapmaya gay-
ret ediyordu. Ayrıca Şah Abbas, ezilen halk tabakasına ve köylüye yar-
dım ediyor, onları koruyordu. Mal-mülk sahibi kesimin alt tabakayı ez-
                                                           
1 Faruk Sümer, “Safevi Tarihi İle İlgili İncelemeler: I. ve II. Abbas Devirleri”, Türk Dünyası 
Araştırmaları Dergisi, Sayı: 69, s. 11, 1990. 
2 Rouhollah K. Ramazani, The Foreign Policy Of Iran: A Developing Nation In World Affairs 
(1500-1941), University Press Of Virginia, Charlottesville, s. 18-304, United States Of Ameri-
ka 1966. 
3 Rıza Pâzuki, Târih-i İran: Ez Moğol Tâ Afşâriyye, s. 339, Şirket-i Çaphâne-i Ferheng, 1317. 
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mesini önlüyordu. Ülkesinde adaleti yaymak için çaba sarf ediyor, halkı-
na insaflı davranıyordu. Zaten bu adaletli tavrı yüzünden onu “Üçüncü 
Anuşirvan” olarak tesmiye ediyorlardı. Şah, bütün bunların yanında zi-
raata önem veriyor, Avrupa sarayları ile ilişkiye geçerek ticaretin ve sa-
nayinin gelişmesi için çaba sarf ediyordu. İran sanatının gelişmesi için 
de gayret sarf eden Şah Abbas, tüm ülkede ulaşımın ve haberleşmenin 
rahat yapılması için yollar yapılmasını sağlıyordu. İran’ın itibarının art-
ması için yurt dışından gelen elçileri sarayında oldukça iyi bir şekilde 
misafir eden Şah, koyu Şii kimliğini dış politikaya yansıtmıyor, ayrıca ül-
kedeki ulemaya saygı çerçevesinde davranıyordu. 

Şah Abbas’ın Yönetim Anlayışı 

Şah Abbas’ın devlet politikasının iki temel unsuru vardı. Birincisi, ya-
bancı tüccar, sanatkâr ve yatırımcıları İran’a çekmekti ki bundan amaç-
lanan hedef İran’ın dış ticaretini aynı zamanda itibarını geliştirmek ve 
İran’ı dünyada sözü geçen güçlü ve faal bir devlet yapmaktı. İkinci unsur 
ise komşularıyla iyi ilişkiler kurmaktı. Böylece ülkesinin iç sorunlarıyla 
daha rahat ilgilenebilecekti. Tabii bu ikinci unsurun ne derecede pratiğe 
yansıdığı tartışmalıdır. Çünkü Şah Abbas, şartlar kendi lehine olduğu 
durumlarda Tebriz’i Osmanlılardan ve Kandahar’ı Babürlülerden almak-
ta tereddüt göstermemişti. 

Şah Abbas, tüm saltanatı boyunca üç husus üzerinde önemle dur-
muştu: Merkezi bürokrasi, eyalet yönetimi ve ordu. Şah Abbas zamanın-
da idari ve sosyal düzenin en tepesinde Şah’ın kendisi vardı. Şah’ın baş-
kentteki sarayı, bürokrasinin en tepesi konumundaydı. Sarayın en yük-
sek memurları, Vezir-i Azam, Emirü’l-Ümera (sonraları Sipehsalar-i Küll-i 
Leşker-i İran adını alacak) ve Sadr unvanlı din işlerinden sorumlu bir 
tür Şeyhülislam idi. Daha sonra yüksek rütbeli askerler, dini elit (ule-
ma), hazinedar ve sarayın diğer ileri gelenleri gelmekteydi.4 Safevilerde 
idari mekanizma üçe bölünmüştü: Bürokrasinin başı olan Devlethâne 
(hükümdar sarayı), finans kurumları ve yargı. Tabii bunlar da kendi içle-
rinde dergâh ve divanlara bölünüyordu. Devlet yönetiminde en yetkili 
makam Osmanlı Devleti’ndeki Divan-ı Hümayun’a benzeyen Divan-ı Âlâ 
idi. Divan-ı Âlâ’nın üyeleri Vezir-i Azam, Müstevfi-i Memâlik (Defterdar), 
Sadr ve Emirü’l-Ümera idi. Maliye ile ilgili kurumlar doğrudan Şah veya 
onun başvekili olan Vezir-i Azam tarafından denetleniyordu. Müstevfi ise 
vergilerin miktarlarının belirlenmesinden, tüm vergilerin toplanmasın-
dan ve bütçenin hazırlanmasından sorumlu idi. Divan-ı Âlâ’nın üyesi ol-
mayan Muhtesibü’l-Memâlik adlı bir görevli daha vardı ki bunun görevi, 
ülkedeki her türlü metanın (yiyecek ve giyecek) narhının belirlemesi idi. 
Şah Abbas, merkezi ve güçlü bir yönetim tesis etmek istediği için tüm 
                                                           
4 Mohammad A. Mousavi, “The Autonomous State In Iran: Mobility And Prosperity in The 
Reign Of Shah Abbas The Great (1587-1629)”, Iran And The Caucasus, s. 24, 12 (2008). 
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bürokrasinin sağlıklı işlemesi yolunda saltanatının sonuna kadar yoğun 
çaba harcamıştı.5 

Şah Abbas zamanında vergiler, devlet hazinesinin ana kaynağını oluş-
turuyordu. Şah Abbas, vergi toplama işini sistematik hale getirmeye çaba-
lamış ve böylece tüm vergiler merkezi idarenin belirlediği şekillerde ve 
miktarlarda toplanır hale gelmişti. Şah Abbas zamanında toplanan bazı 
vergi türlerinin [divâni vergiler] isimleri şunlardır: Ulufe, pişkâr, pîşkeş, 
selâmi, kanalga, ûlâm [ulam], ulag, tarh, dest-endaz, do-öşr, deh-yek, ço-
ban beki6, hıdmetâne, ser-şomar, hâne-şomar, bîkar, şikâr, ıydî, nevruzî.7 

Şah Abbas, komşu ülke ve hükümdarlarının durumları hakkında bil-
gi toplamaya önem vermiş ve istihbarat ağını geliştirmeye çaba göster-
mişti.8 Örneğin 1616 yılında Yakup adlı Ermeni bir casusu Avrupa’ya 
göndermiş ve bu kişi iki yıl Avrupa’da kalıp bazı temaslarda ve gözlem-
lerde bulunmuştur. Daha sonra Venedik-İstanbul-Halep yoluyla İran’a 
dönen Yakup, 10 Kasım 1618 tarihinde Kazvin’de Şah’ın huzuruna çık-
mış, edindiği gözlemleri ve getirdiği mektupları Şah’a iletmiştir.9 Şah’ın 
istihbarat ağının iyi işlediğinin en iyi kanıtı, Özbek, Babür ve Osmanlı 
Devleti’nde olan siyasi gelişmelerin en kısa sürede Şah’a iletilmesidir. 
Şah Abbas, bu bilgiler ışığında devlet politikalarına yön veriyordu. Düş-
manlarına karşı kazandığı zaferlerde bu iyi işleyen istihbarat ağının ge-
tirdiği bilgilerinin payı küçümsenemeyecek kadar fazlaydı. Mutlaka her 
savaş esnasında düşmana ait silah, asker sayısı v.s. konularda bilgi 
edinmek için bir casus gönderirdi. Yakalanan karşı tarafın casusları ise 
kesin olarak öldürülüyordu. Örneğin H. 1019 [M.1610] yılında Osmanlı 
serdarı için çalışan üç casus yüksek bir dağdan aşağıya atılmışlardı.10 
Şah Abbas iç istihbarata da çok önem veriyordu. Ülkesinin her köşesin-
de kendine bağlı özel casusları vardı. Bu sayede memlekette ne olup bit-
tiğini, halkın durumunu ve vilayet idarecilerinin icraatlarını yakından 
takip edebiliyordu. Her bir hâkimin yanında Şah’a bağlı özel bir münşi 
vardı. Onun zamanında yabancı birinin, bir şehirden başka bir şehre git-
mesi yasaktı. Şah Abbas aynı zamanda ülkesine gelen yabancı elçi ve 
misyonerlerin faaliyetlerini de bu casusları vasıtasıyla yakından takip 
ediyordu. Zaten vilayet idarecileri Şah’ın bu huyunu iyi bildiklerinden 
                                                           
5 Mohammad A. Mousavi, “a.g.m.”, s. 25. 
6 Şah Abbas, hayvancılıkla meşgul olanlardan Çoban Biki [Beyi] adı altında bir vergi alın-
masını emretmişti. Bu vergi, koyunlardan yedide bir oranında koyun yünü veya kuzu olarak 
alınıyordu. 
7 T.M. Musevi, Orta Asır Azerbaycan Tarihine Dair Fars Dilli Senedler (16.-18. Asırlar), n. 14, 
s. 155, Bakü 1977. 
8 Edward G. Browne, A Literary History Of Persia, Cambridge, Cambridge University Press, 
1953, s. 109; Roger M. Savory, “The Safavid State And Polity”, Studies On The History Of Sa-
fawid Iran, Variorum Reprints, s. 185, London 1987. 
9 Nasrullah Felsefi, Zendegâni-yi Şah Abbas-ı Evvel, İntişârât-ı İlmî, c. 5, s. 1914, Tahran 1375. 
10 Nasrullah Felsefi, a.g.e., c. 3, s. 1079. 
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yabancı elçi ve misyonerler hakkında Şah Abbas’a detaylı raporlar gön-
deriyorlardı. 

Şah Abbas zamanında ülke tek elden merkezi bir yönetime kavuştuğu 
gibi haberleşme ve ulaşım ağı gelişmişti. Şah, ömrünün sonuna kadar 
devletini merkezi bir idare ile yönetme düsturuna bağlı kalmıştı. Bu 
amaçla düzenli bir ordu teşkil etmiş, düzensizlik yaratan Kızılbaş emirle-
ri ile mücadele etmiş ve yarı bağımsız hareket eden mahalli liderlerin hâ-
kimiyetini ortadan kaldırmıştır. 

Şah Abbas’tan önceki hükümdarlar saltanatlarını borçlu oldukları Kı-
zılbaş reisleri ile ulemanın temayüllerini ve fikirlerini daima göz önünde 
bulundurmak mecburiyetinde idiler. Fakat Şah Abbas, kurduğu otoriter 
yönetim tarzıyla tüm kararları kendi istediği tarzda almış ve tek elden 
merkezî bir idare tesis etmişti. Ayrıca veliahtlar önceleri memleketi idare 
hususunda tecrübe sahibi olabilmek için tıpkı Osmanlılarda olduğu gibi 
tecrübe ve eğitim için lala veya atabeglerin kontrolünde merkezden uzak 
yerlere gönderildiği halde Şah Abbas’tan itibaren sarayda yetişmiş ve bu 
suretle saltanata geldikleri vakit mürebbileri ve etrafında bulunanların 
tesiri altında kalmışlardır.11 Şah Abbas, veliahtların haremleri dışında 
bir yere yalnız gitmelerini yasaklamış ve çıktığı seferlerde merkezde bir 
komploya alet olmasınlar diye yanına almıştır.12 Bu sistem yani şehzade-
lerin hareme hapsedilmesi ve prensesler, hadımlar, harem kadınları dı-
şında sosyal yaşantılarının yasaklanması, Şah Abbas’ın halefleri zama-
nında harem merkezli entrikaların çoğalmasına yol açacaktır. Yine Şah 
Abbas zamanında, bu şehzadelere savaş eğitimi ve devlet yönetimi tecrü-
besi verilmemesi hatta seferlere bile iştirak etmelerinin yasaklanması 
sonraki devirlerde etkisiz ve ilgisiz hükümdarların oluşmasını sağlamış-
tır. Bunlara ilave olarak, Şah Abbas’tan önce Kızılbaşların elinde bulunan 
mühim idari işler onun zamanında muhtelif unsurlardan kimselere veril-
miştir. Ayrıca Türkmen aşiretlerine ait askeri imtiyazlar da kaldırılmıştır. 

Şah Abbas zamanında ülke toprakları dört gruba ayrılmıştı. Birinci 
grup, Şah’ın mülkü olan ve gelirleri onun hazinesinde toplanan “Arazi-i 
Hassa”; ikinci grup, devletin tasarrufu altında olan “Arazi-i Memâlik”; 
üçüncü grup vakıf arazileri ve dördüncü grup ise halka ait mülklerdi. Bir 
de askeri hizmetleri görülen kişilere verilen vergi toplama hakkı vardı ki 
bu Osmanlı Devleti’ndeki ikta sistemi idi. Yalnız bir farkla ki Safevi şah-
ları, kendilerinden önce verilen suyurgalları küçültmüş (tiyul) ve daha 
fazla kişinin yararlanmasını sağlamışlardı.13 Hatta bu tiyulların çoğu 
Şah Abbas zamanında hassa arazisine dönüştürülecekti. Şah Abbas’ın 
                                                           
11 Tahsin Yazıcı, “Safeviler”, İslâm Ansiklopedisi, c. 10, s. 57, 1967. 
12 Roger Savory, İran Asr-ı Safevi (Iran Under The Safavids), İngilizceden Farsçaya Çev: 
Kambiz Azizi, Neşr-i Merkez, s. 91, Tahran 1374. 
13 Mohammad A. Mousavi, “a.g.m.”, s. 30. 
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hassa arazilerden ve vergilerden (yol, gümrük, tütün v.s.) yıllık toplam 
geliri 785.000 tümeni buluyordu.14 Buna karşılık devlet giderleri 491.000 
tümen idi ve görüldüğü üzere bütçe fazlası oluşmuştu. Tabii bu fazlalık 
devlet hazinesinde saklanıyor ve Şah gerektiğinde (savaş zamanlarında 
v.s.) kullanıyordu. 

Şah Abbas’ın İdarî ve Askerî Reformları 

Şah Abbas, Safevi devlet teşkilatında halefleri zamanında problem 
olacak ve Safevi ordusunun gücünü azaltacak önemli bir değişikliğe git-
mişti. Şah Abbas’a kadar Safevi ordusunun temelini, ücretleri Türkmen 
emirleri tarafından ödenen Kızılbaş askerleri teşkil ediyordu. Tabii askeri 
aristokrasiyi ellerinde tutan Kızılbaş emirler, önemli eyaletlerin yönetici-
liklerini de ellerine geçirmişlerdi. Osmanlı Devleti’ndeki tımara benzeyen 
“tiyul” adı verilen bir idare ile eyalet yöneticiliklerini ellerinde tutan Kızıl-
baş ümera, yarı bağımsız olarak merkezden uzak hâkimiyet sürüyordu. 
Bu eyalet hâkimleri gelirlerinin sadece çok az bir kısmını merkeze gönde-
riyor, fakat gönderilen bu paralar bile Şah’ın tasarruf yetkisinde olmu-
yor, bu iş için özel olarak kurulmuş olan bir çeşit “devlet arazileri bakan-
lığı” yetkisi altında tutuluyordu. Hâkimiyeti altındaki bölgenin gelirini 
toplama yetkisi verilen Kızılbaş emirleri, bunun karşılığında savaş za-
manlarında yanlarında besledikleri ordularıyla Şah’a katılıyorlardı. Safe-
vi Şahların gelirleri ise sadece özel memurlar tarafından toplanan hassa 
arazilerinden elde edilen gelirler idi.15 Bu sistemi değiştiren Şah Abbas, 
kendi tasarrufunda olan gelirleri artırmak ayrıca yeni teşkil ettiği gulam 
sistemin giderlerini karşılamak için verdiği bir emirle bazı bölgelerin has-
sa vilayetleri haline dönüştürülmesini sağlamıştır. Bu eyaletler ve şehir-
ler içinde Kazvin, Kâşan, İsfahan, Kirman, Yezd, Kum, Mâzenderan, Gi-
lan (Reşt, Lahican), Astara (Azerbaycan’ın güneyinde) ve Gaskar (Kir-
man’da) sayılabilir.16 Bu uygulama ile adı geçen bölgelerin tüm gelirleri 
Şah’ın tasarrufu altına giriyordu.17 Böylece merkeze gelen varidatlar da 
yükselmiştir.18 Şah Abbas’ın Osmanlıları örnek alarak Yeniçeri Ocağı 
benzeri bir kul teşkilatı kurup, burada yetişen gulamlardan daimi bir or-
du teşkil etmesi Kızılbaş yönetimi altındaki eyalet askerlerinin sayıca 
azalmasını da gerekli kılmıştı. Ayrıca eyaletlerde başına buyruk hareket 
eden Kızılbaş ümeranın yerini Şah’a son derece bağlı kul sınıfından gu-
                                                           
14 İbrahim Fâikî, Azerbaycan Mesîr-i Tarih-i İran, c. II, s. 821, Tebriz, İntişarât-ı Yâran, 1375. 
15 Roger M. Savory, “The Safavid Administrative System”, The Cambridge History Of Iran, 
Cambridge University Press, c. 6, s. 364, Cambridge 1986. 
16 Willem Floor, Dîvan ve Kuşûn Der Asr-ı Safevi [Safavid Government Institutions], Çeviren: 
Kâzım Fîruzmend, Müessese-i İntişârât-ı Âgâh, s. 154, Tahran 1387. 
17 H.R. Roemer, “The Safevid Period”, The Cambridge History Of Iran, Cambridge University 
Press, c. 6, s. 269, Cambridge 1986. 
18 H. Mustafa Eravcı, “Safevi Hanedanı”, Türkler, Yeni Türkiye Yayınları, c. 6, s. 883, Anka-
ra 2002. 
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lamlar almaya başlamıştır. Tabii kısa vadede fayda veren bu uygulama-
nın bir de ilerisi için dezavantaj teşkil edecek bir yönü vardı. Eski sis-
temde eyalet hâkimi topladığı verginin az bir kısmını merkeze gönderip 
geri kalanını eyalet içinde harcıyordu. Fakat Şah Abbas, çoğu eyaleti 
hassa sistemine dâhil edince, çabası sadece Şah’ın gözünden düşmeyip 
görevini muhafaza etmek olan memurlar, sadece toplayacakları vergileri 
düşünüp ahaliyi ezmişlerdi. Böylece aç gözlü yöneticilerin elinde hassa 
vilayetlerindeki ahalinin omuzlarına daha çok yük binmiş oluyordu. 
Böylece eyaletlerde toplanan paranın çoğu eyalet içinde harcanmayıp 
merkeze gönderilir olmuştu. Böylece Şah Abbas zamanında başlayan bu 
uygulama ile devletin nüfuz dairesi genişlemiş, Şah’ın eli altında yüklü 
miktarda para toplanmış olmasına rağmen bu uygulama sonraları ölçü-
süzce genişleyince, eyaletlerin ekonomileri ile askeri sistem üzerinde 
olumsuz etki yapmış ve Safevi ordusunun gücünün azalmasına sebep 
olmuştur. Bu da ileride Safevi Devleti’nin zayıflamasının önemli sebeple-
rinden birini teşkil edecektir. 

Safevi devlet düzeninde kuruluştan beri kılıç ehli Kızılbaşlar ile kalem 
ehli Tacikler [Farslar] arasında bir mücadele yaşanıyordu. Askeri kadro-
ları Türkmen aşiretleri ellerinde tutarken, Farslar bürokratik (divandaki 
işlere, mali konularla ilgili v.s.) makamlara sahiptiler. Devletin kurucu 
unsuru olan Kızılbaşlar, Tacik bir görevlinin komutası altına girmeyi 
onursuzluk sayarken, Tacikler de politik bir makamın bir Kızılbaş’a ve-
rilmesine içerliyorlardı. Böylece Safevi toplumunda Tacik denilince sa-
vaştan anlamayan bürokratik işlere bakan görevliler akla gelirken, Kızıl-
baş deyince askeri kadrolar akla geliyordu. Örneğin, Şah Abbas Hatem 
Bey adlı divanda görevli bir [Tacik] vezirini bir orduyla Emir Han adlı bir 
isyancıya karşı gönderdiğinde, Emir Han, vezirin Kızılbaşlardan oluşan 
orduya hâkim olamayacağını düşünerek Hatem Bey’in görüşmek için ta-
sarladığı ziyafet teklifine gelmemişti.19 Yukarıda anlattığımız mücadelele-
re Şah Abbas’tan itibaren Gulâmân-ı Hassa-i Şerife içindeki Kafkas un-
surlar da katılacak20 ve bu saray entrikaları, Safevi Devleti’nin yıkılma-
sında önemli bir etken olacaktır. 

Şah Abbas’ın Safevi devlet yönetiminde yaptığı değişiklikler arasında 
en önemli yeri yönetimde söz sahibi olmak isteyen, itaatsiz davranışlarda 
bulunan ve Safevi ordusunun düzenini bozan Kızılbaş emirleri ile müca-
dele oluşturmaktadır. Bu Türkmen emirleri, Hazar Denizi’nden Fars Kör-
fezi’ne kadar tüm verimli arazilere hâkim ve vergilerden de muaf idiler. 
Birçok bölgenin ve şehrin hâkimi olan Türkmen reisleri, kuvvetlerini is-
tedikleri yerlere götürüyor ve ülkenin en önemli stratejik yerlerinde ko-
                                                           
19 Roger M. Savory, “The Qizilbash, Education And The Arts”, Studies On The History Of Sa-
fawid Iran, Variorum Reprints, s. 169, London 1983. 
20 Kızılbaşlar, gulamlardan nefret ediyor ve onlara “Kara Oğlu” diyorlardı. Bkz. Roger M. Sa-
vory, a.g.e., s. 78. 
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nuşlandırıyorlardı. Böylece sarayda ve yönetimde etkin konuma gelen 
Türkmen emirleri devletin işleyişinde en önemli unsuru teşkil ediyorlar-
dı. Böylece devletin başındaki Şah, kim olursa olsun bu zümrenin oyun-
cağı haline geliyordu. Bunun vehâmetini gerek çocukluğu ve gerekse ilk 
gençlik yıllarında cereyan eden birçok kanlı hadiseden anlayan Şah Ab-
bas, yönetimde Kızılbaş ümeranın etkinliğinin azaltılıp merkezi bir yöne-
tim kurmayı tasarlamıştı. Bu düşüncesini gerçekleştirmek için Safevi 
hükümdarı Şah Abbas, ilk iş olarak kendisini tahta çıkaran ve bu uğur-
da yorulmaz bir gayret gösteren Murşit Kulu Han’ı bertaraf etmekle kuv-
vetli bir şahsiyet olduğunu göstermiştir. Kendi üzerinde ve devlet yöneti-
minde bunaltıcı bir baskı kuran bu adamın katlini, ekserisi Sultan Mu-
hammed devrine mensup pek çok büyük emirlerin öldürülmeleri takip 
etmiştir. Böylece Safevi devlet ve ordu teşkilatında bozgunculuk yapan 
ve disiplini bozan unsurlar temizlenmiş oldu. Şah, bunların yerine gerek 
merkez gerekse taşra yöneticiliklerine yeni ve genç emirleri getirmiştir. 
Böylece Şah Abbas, tanınmamış gençleri yüksek mevkilere getirerek on-
ların yardımı ile iktidar heveslisi ihtiyarları ortadan kaldırmıştır.21 Yine 
yaşlı emirlerin öldürülüp yerlerine Şah’a bağlı genç emirlerin getirilmesi 
ile devlet kademesinde önemli görevler üstlenen, güçlü, zengin ve en 
önemlisi Şah’a son derece bağlı yeni bir aristokrat zümre ortaya çıkarıl-
mış oluyordu. Bu yeni zümreye girmenin şartı ise kişisel kabiliyet ve 
Şah’a mutlak bağlılık idi. 

Şah, yeni görevlendirdiği emirler arasında davranışlarından hoşlan-
madığı, vazifesinde en küçük bir ihmal ve kusur gösterenleri yahut ileri-
de hâkimiyeti için tehlike oluşturabilecekleri müsamaha göstermeyerek 
bertaraf etmiştir. Hatta daha da ileri giderek Kızılbaş emirlerle ve muha-
lif yöneticilerle mücadele ederek merkezi otoriteyi oluşturma siyasetinin 
bir uzantısı olarak Afşar, Bayat, Kaçar, Dulkadir gibi bazı oymakların es-
ki yurtlarında kalabalık olarak yaşamalarına son vermiş ve onları İran 
içlerinde dağıtmıştır. Roger M. Savory, aşiretlerin birlikte hareket etmesi-
ni önlemek ve onların katı sosyal yaşantılarını kırmak için Türkmen aşi-
retlerinin dağıtıldıklarını ve daha sonra stratejik yerlere Kafkas menşeli 
göçmenlerin yerleştirildiğini yazmaktadır.22 Genelde Azerbaycan’dan alı-
nan aileler Horasan’ın kuzeyine ve Mâzenderan’a gönderiliyorlardı. Şah 
Abbas bu şekilde en az 100 bin aileyi göç ettirmişti. Bu uygulamasının 
en önemli iki sebebi, sınır vilayetlerinde yaşayan aşiretlerin Osmanlıya 
yardım etmesini önlemek ve kalabalık gruplar halinde yaşayan güçlü 
Türkmen aşiretlerini dağıtarak güçlerini azaltmak idi. Şah Abbas’ın bu 
                                                           
21 Şapur Ensari, 1588-1619 Yılları Arasında Osmanlılar ve Şah Abbas, Ankara Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, s. 30, Ankara 1962. 
22 Roger M. Savory, “The Safavid Administrative System: Phase Two (1588-1629)”, The Cam-
bridge History Of Iran: The Timurid And Safavid Periods, Cambridge University Press, c. 6, s. 
365, Cambridge 1986. 
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uygulamasının neticesinde Fars Zülkadr, Kirman Şamlu, Kûh-ı Gilûye 
Afşar, Giruhrûd Bayat ve Karabağ Kaçar yurdu olma vasfını kaybetmiş-
ti.23 Örneğin Şah, Kaçarları Azerbaycan’dan kaldırıp Esterabad’a nakletti 
ve hatta bunların bir bölümü de Merv’de iskân edildiler.24 Şah Abbas’ın 
aşiretlerin yerlerini değiştirme ve isyancı oymakları cezalandırma politi-
kasından sadece Türkmen oymakları değil İranlı unsurlar da etkilenmiş-
ti. Örneğin Şah Abbas’ın H.1002 [M.1593/1594] yılında Luristan hâkimi 
Şahverdi Han’ı tedip etmek için çıktığı sefer sonucunda 20.000 kişilik bir 
Lur [Lor] topluluğu Hâr vilayetine gönderilmişti. Şah Abbas, yine aynı se-
fer sonucunda Şahverdi Han ile olan savaşta kusurlu bulunan Bayat aşi-
retine de ceza olarak 3000 at ve 3000 tümen göndermelerini emretmişti.25 

Şah Abbas aldığı bu tedbirlerle yetinmeyerek Kızılbaş emirlerinin tek-
rar devlete gaile çıkarmalarını önlemek için küçük yaştan saraya alınıp 
büyütülen ve terbiye edilen Ermeni, Gürcü, Çerkez soyundan kabiliyetli 
köleleri yükseltti ve onların muktedir olanlarını en mühim mevkilere ta-
yin etti. Köleleri tedarik edip, yetiştirmek için Osmanlı Devleti’ndeki Kapı 
Kulu Ocağı benzeri bir teşkilat kurdu. Bu teşkilatın reisine “Kullar Ağa-
sı” deniliyordu. Kul takımından olanlara yalnız mühim mevkiler vermek-
le kalmayan Şah Abbas, onları bazı mühim oymakların başına yönetici 
olarak da atıyordu. Ayrıca bu sınıfa mensup gulâmlar eyalet valiliklerine 
ve bazı önemli mevkilere de getiriliyorlardı. Hatta ordu komutanı bile 
olabiliyorlardı ki Gürcü asıllı Allahverdi Han, 1597 tarihinde Şah Abbas 
tarafından Safevi ordusunun başına getirilmişti.26 Şah Abbas’ın Türk oy-
makları ile ilgili olarak aldığı tedbirler ve diğer bazı sebepler onlarda bazı 
zaaflar meydana getirmiş ve bu zamanla Lur, Kürt ve Afganlı gibi unsur-
ların siyasi bakımdan ehemmiyet kazanmalarına ve devletin yıkılmasına 
âmil olmuştur.27 Zaten Şah Abbas’ın belki de saltanatı döneminde yaptı-
ğı en tesirli değişiklik ilk defa Safevi Devleti’nin idare ve ordu kademele-
rini İranlı ve Kafkas unsurla açması olmuştur. 

Şah Abbas, itaatsiz Kızılbaş emirlerinin çıkardıkları problemleri çöz-
mek, aşiret bağlarını zayıflatmak ve hizipçiliği önlemek için dedesi Şah 
Tahmasp zamanında uygulamaya konulan bir projeyi genişleterek de-
vam ettirmişti. Bu yöntemde, Şah Abbas, Kızılbaş çocuklarını küçük 
yaştan saraya alıyor, Osmanlı Devleti’ndeki Enderun misali yetiştirip 
kendisine bağlı Türk [Kızılbaş] görevliler oluşturuyordu. Böylece eğitilip, 
Şah’a son derece bağlı olarak yetiştirilen ve oymak bağlarından sıyrılan 
                                                           
23 Faruk Sümer, Safevi Devleti’nin Kuruluşu ve Gelişmesinde Anadolu Türklerinin Rolü, TTK, 
s. 148, Ankara 1999. 
24 Saadettin Gömeç, “Safeviler-Avşarlar-Kaçarlar”, Türk Dünyası El Kitabı, Türk Kültürünü 
Araştırma Enstitüsü Yayınları, c. 1, s. 469, Ankara 2001. 
25 Nasrullah Felsefi, a.g.e., c. 3, s. 1093-1094. 
26 İsmail Safa Üstün, “İran (Safevilerden Günümüze Kadar)”, DİA, c. 22, s. 400, İstanbul 2000. 
27 Faruk Sümer, a.g.e., s. 149. 
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Kızılbaş subaylar, devlet kademesinde önemli görevlere getirildikleri gibi 
Şah’ın saraylarında (haremde, sarayın girişinde, bahçesinde, çıkışında) 
görev [mukarrebü’l-hakan v.s.] alıyorlardı. Şah Abbas, bunları diploma-
tik ve hassas görevlere göndermeye de eğilimli idi. Örneğin bir vergi me-
selesinin çözümü için Şah tarafından gönderilen Bayburtlu oymağından 
Şahverdi Bey ile Divitdar Lütfü Ali Han Bey bu tür görevlilerdendi. Yine 
Şah’ın bu projesinin en mükemmel sonucu 1620/1621 yılında bir Kızıl-
baş’ın Divan’a Defterhâne-yi Hümayun’dan sorumlu vezir olarak atan-
masıdır.28 Şah Abbas, bu uygulama ile bürokratik ve stratejik makam-
larda oturan Türk olmayan unsurların diskalifiye edilip, kendisine bağlı 
Türk görevlilerin devlet kademesinde yer almasını tasarlamıştı. Fakat 
Şah’ın bu düşüncesi, Safevi ordu ve devlet düzenini adeta yeniden orga-
nize edecek olan gulam sisteminin devreye sokulması ile herhalde işlevi-
ni tam olarak yerine getirememiştir. Çünkü Şah Abbas’ın ölümü esna-
sında Safevi devlet yönetim kademesinin yarısına yakını Türk olmayan 
unsurların elinde idi. 

Şah Abbas’ın ölümü esnasında Safevi devlet yönetiminde görevli 93 
emir vazifede bulunuyordu. Bu 93 emirin 72’sini oymak emirleri teşkil 
ediyordu. Geri kalan 21’i de kul takımına mensup emirlerdi. Fakat 72 
oymak emirinin tamamı Kızılbaş sayılan oymaklardan değildi. Bunların 
17’si Kürt ve Lur, 12’si Çağatay ve 8’i de devlet hizmetine yeni girmiş Kı-
zılbaş sayılmayan oymaklara (ikisi Afgan, biri Sistanlı, biri Zenûzi, biri 
Lek ve kalanları Türkmen) mensup idi.29 Şah Abbas’ın saltanatının son-
larına doğru 14 önemli eyaletin sekizi gulam sınıfından kişilerin elinde 
idi.30 Örneğin Horasan, Çukursad, Azerbaycan ve Kandahar Beylerbeyi-
likleri Kızılbaş emirlerinin elinde iken; Fars, Lar, Bahreyn, Cârun, Kûh-ı 
Gilûye, Karabağ, Irak-ı Arap, Esterâbad ve Şirvan şehirleri gulam sınıfı-
na mensup kişilerin elindeydi.31 Bu örnek ve yukarıdaki rakamlar, Safevi 
devletindeki Türk oymaklarının mutlak hâkimiyetinin artık kaybolduğu-
nu ve diğer etnik grupların da devlet yönetiminde söz sahibi olup, etkile-
rini göstermeye başladıklarını göstermektedir. Ayrıca yaklaşık dörtte bir 
orandaki yöneticinin kul sınıfına ait olması Şah’ın devlet yönetiminde 
uyguladığı değişikliğin fiiliyatta da işlediğini ve Kızılbaş oymak reislerine 
denge unsuru olacak şekilde yönetimde yer aldıklarını açıkça ortaya 
koymaktadır. Böylece Şah Abbas zamanında Türkmen emirlerinin askeri 
ve politik nüfuzları azaltılmış ve sosyal statüleri geri plana itilmiştir. Bu-
rada Türkmen emirlerinin etkisinin tamamen ortadan kaldırıldığı düşü-
nülmemelidir. Çünkü Şah Abbas, kendisine sadık Türkmen aşiretlerine 
ve reislerine dokunmamıştı. 
                                                           
28 Roger M. Savory, “The Qizilbash, Education And The Arts”, s. 173-174. 
29 Faruk Sümer, a.g.e., s. 156. 
30 Andrew J. Newman, Safavid Iran: Rebirth of a Persian Empire, I.B. Tauris, s. 53, New York 2009. 
31 Willem Floor, Dîvan ve Kuşûn Der Asr-ı Safevi, s. 133-141. 
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Büyük Şah Abbas’ın cülusu Kızılbaş emirlerinin katliyle başlamış ve 
saltanatının sonuna kadar devlet yönetiminde sert tutumu devam etmiş-
tir. En ufak bir itaatsizliği veya saygısızlığı şiddetle cezalandıran I. Abbas 
zamanında hükümet otoritesi içeride ancak büyük bir şiddet kullanmak 
suretiyle temin edilebilmiştir.32 

Şah Abbas, devletin öz unsuru olan Kızılbaş emirleri ile mücadele 
ederek onları inzibat altına alırken aynı zamanda Gilan, Mazenderan, 
Sistan, Lâr ve Luristan’daki mahalli emirliklere son vermiş, eyaletlerdeki 
askeri birlikleri azaltmış, buraları merkeze bağlayarak devlet otoritesini 
tam olarak teşekkül ettirmiştir.33 

Şah Abbas, en önemli merkezileştirme faaliyeti olarak bürokrasinin 
başı olan ve Fars unsurların yönetimdeki lideri olan vezirin statüsünü 
geliştirmiştir. Zaten otorite tanımaz Kızılbaş ümera devlet yönetiminden 
kısmen de olsa el çektirilince vezirler görevlerini rahat yapar hale gelmiş-
lerdi. Bu iyileştirmenin en önemli belirtisi vezirlerin unvanlarındadır. Ar-
tık vezirlere, “İtimadü’d-devle [Devletin itibar ettiği, güvendiği]” veya Os-
manlılarda olduğu gibi “Sadr-ı Azam” lakabı veriliyordu.34 Bürokrasinin 
başı olan Vezir-i Azam’ın mührü olmadan hiçbir atama resmilik kazana-
mıyordu. Tüm saray kâtipleri ve devlet sekreteryası ona bağlıydı.35 Şah 
Abbas’ın saltanatı müddetince devlet yönetiminde ona yardımcı olan bir-
kaç önemli veziri oldu. Bunlardan ilki Mirza Şah Veli idi. Sonra iki sene 
görevde kalan ve Şah tarafından kendisine İtimadü’d-devle unvanı veri-
len Mirza Lütfullah Şirazî geldi. Onun ardından, 20 yıl görev yapan ve yi-
ne İtimadü’d-devle unvanlı Hatem Bey Ordubadî36 göreve gelmiştir. Ar-
dından Hatem Bey’in oğlu Mirza Ebu Talip 10 yıl, Selman Han-ı Istaclu 
ise 5 yıl sadrazam olarak görev yapmışlardır. En son olarak ise Bağdat’ın 
fethinden sonra vezir payesini alan ve Şah Sâfi (1629-1642) zamanına 
kadar makamında kalacak olan Halife Sultan görev yapmıştır.37 

Vezir-i Azam, Şah’tan sonra mali konularda en yetkili kişiydi. Lauren-
ce Lockhart, Şah Abbas zamanında Safevi devlet kademesinde İtimadü’d-
devle’den sonra, önemini yitirmeye başlamakla beraber Kurçibaşı’nın 
geldiğini, Kurçibaşı’dan sonra da sırasıyla Kullar Ağası, Tüfenkçibaşı ve 
Topçubaşı’nın geldiğini söylemektedir.38 Divanbeyi ise adalet bakanının 
                                                           
32 Mirza Bala, “İran (Tarihi Bakış)”, İ.A., c. 5, s. 1024, İstanbul 1950. 
33 Faruk Sümer, “Abbas I”, DİA, c. 1, s. 18, İstanbul 1988. 
34 Roger M. Savory, The Safavid Administrative System: Phase Two (1588-1629), s. 365. 
35 Mohammad A. Mousavi, “a.g.m.”, s. 25. 
36 Ordubadlı demektir. Ordubad, bugün Azerbaycan’a bağlı Nahçivan Özerk Cumhuriyeti’n-
deki bir şehrin ismidir. 
37 Rıza Kulu Han, Târih-i Ravzatü’s-Safâ-yı Nâsırî, İntişârât-ı Esâtir, c. 12, s. 6869, Tahran 
1380. 
38 Laurence Lockhart, “The Persian Army In The Safavi Period”, Der Islam, Walter De Gruy-
ter & Co., Sayı: 34, s. 93, Berlin 1959. 
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görevini uhdesine almıştı. Haftanın iki günü kendi evinde örfî davalara 
bakardı.39 

Ülkenin idari birimlerini, “Vali, Beylerbeyi, Hâkim, Han ve Sultan” 
rütbeli görevliler yönetiyordu. Gürcistan, Luristan, Kürdistan ve Huzis-
tan gibi önemli sınır eyaletlerini her birini birer “Vali” ve geri kalanlarını 
(Azerbaycan, Şirvan, Karabağ, Kandahar, Esterabad v.s.) “Beylerbeyiler” 
yönetiyordu.40 Şah Abbas’tan itibaren en büyük askeri-idarî bölgenin 
âmirinin memuriyet unvanı olarak “beylerbeyi” tabirini Osmanlılardan 
alarak kullanmışlardır.41 Osmanlı Devleti’ndeki Anadolu ve Rumeli Bey-
lerbeyliklerinin yerini Safevi Devleti’nde Azerbaycan ve Horasan Hâkim-
likleri alıyordu. Azerbaycan Hâkimleri genelde Erdebil’deki Atalar Mezar-
lığı’ndan da sorumluydular. Horasan ve Azerbaycan Beylerbeyilikleri di-
ğerlerine göre daha önemli ve stratejik görevlerdi. Çünkü buraları daima 
savaş bölgeleriydi ve taarruzlara açık yerlerdi. Onun için askeri komu-
tanlar yönetici olarak atanıyordu. Genelde Şah Abbas, savaşlarda başarı 
gösteren komutanları bu iki bölgeye atıyordu. Tabii eyalet yöneticileri sa-
vaş zamanında veya lüzumu halinde maiyetlerindeki birliklerle merkezi 
Safevi ordusuna katılmak mecburiyetindeydiler. “Hâkimler” ise önemli 
şehirlerin yöneticileriydiler. “Han” rütbeli görevliler ise genelde aşiretle-
rin veya küçük şehirlerin yöneticileriydiler. Osmanlı hükümdarlarının 
kullandığı “Sultan” unvanını küçümsemek için kullanılan Safevilerdeki 
“Sultan” rütbesi ise eyalet yönetim mekanizmasının en aşağı tabakasını 
oluşturuyordu.42 “Han”, Osmanlılardaki paşa, “Sultan” da sancak beyine 
tekabül ediyordu. Bu isimlerini saydığımız yöneticiler merkezden ömür 
boyu müddetle atanıyor ve uygulamaları divandaki vezirler tarafından 
kontrol altında tutuluyorlardı.43 Tabii bu sistem ancak Şah Abbas gibi 
güçlü ve dirayetli hükümdarlar zamanında çok iyi işliyor ve merkezi oto-
rite sağlanıyordu. 

Gerek müesseseleri ve gerek bu müesseselerin adları cihetinden İran’-
da kurulmuş olan diğer bazı Türk devletlerinden daha fazla Türk karak-
terini taşıyan Safevi Devleti, genellikle askeri ve mülkî teşkilat bakımla-
rından selefi Ak Koyunlu ve Timurlu devlet teşkilatlarına dayanmaktay-
dı. Safevi Devlet teşkilatındaki On İki Hayvanlı Türk Takvimi, Hassa As-
keri Teşkilatı yani Korucular [korçı], on başı, yüz başı, min (bin) başı gibi 
müesseseler Çağataylar’dan alınmıştı.44 Ayrıca Özbeklerden de etkilenil-
                                                           
39 Anonim, Tezkiretü’l-Mülûk, Çev. V. Minorsky, s. 51, London 1943. 
40 Abdürrıza Hûşnek Mehdevî, Târih-i Revâbıt-ı Hârici-i İran: Ez İbtidâ-i Devrân-i Safeviyye 
Tâ Pâyan-ı Ceng-i Dovvom-ı Cihânî (1500-1945), Müessese-i İntişârât-ı Emir Kebir, s. 65, 
Tahran 1377. 
41 Faruk Sümer, a.g.e., s. 282, n. 13. 
42 Mohammad A. Mousavi, “a.g.m.”, s. 26. 
43 Tezkiretü’l-Mülûk, s. 25. 
44 Faruk Sümer, a.g.e., s. 3, 203. 
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diği gibi kul sınıfının meydana getirilmesinde Osmanlılılar taklit edilmiş-
lerdi. Şah İsmail’in Safevi Devleti’ni kurması ile birlikte ona destek veren 
Kızılbaş aşiretler (Tekelü, Dulkadir, Şamlu, Rumlu, Ustacalu, Afşar, Ka-
çar ve Varsak Türkmenleri) aynı zamanda Safevi ordusunu da oluşturu-
yorlardı. Hareket kabiliyeti son derece fazla, cesur, iyi birer süvari ve sa-
vaşçı olan Türkmenler ordunun belkemiği idiler. Yine Türkmen gençleri 
arasından seçilen Şah’ı korumakla görevli özel birlikler vardı ki bunlara 
Kurçi, komutanlarına da Kurçibaşı deniliyordu. Kurçilerin silahları ok, 
yay, kılıç, hançer, balta ve kalkan idi. Ateşli silahlar bilinmesine rağmen 
Safevi ordusunda yaygın kullanıma sahip değildi. Şah Abbas’a kadar Sa-
fevi ordu teşkilatında en önemli yeri Kızılbaş aşiretlerin oluşturduğu bir-
likler ve Kurçiler teşkil etmişlerdi. Safevi ordusunda, Kurçi ve Kızılbaş 
süvarilerden başka sayıları az olmakla birlikte yasavul (inzibat ve teşrifat 
zabitleri), bukavul (aşçılar) ve baş koruculardan müteşekkil bir kuvvet 
daha vardı.45 

Korucu (Korcı, Kurcı, Kurçi), Safevi hassa askerini ifade ediyordu. 
Şah İsmail bu teşkilatı Çağataylar’ı taklit ederek meydana getirmişti. Za-
ten Akkoyunlu ve Karakoyunlu hükümdarlarının hassa askerleri içinden 
ayrılıp kendilerinin muhafazalarına memur askere Korucı ismi verilmek-
te idi.46 Bu hassa askerini çoğunlukla devlet hizmetindeki oymaklara 
mensup (Ustacalu Korucuları, Şamlu Korucuları gibi) gençlerden oluştu-
rulmuş seçme bölükler teşkil ediyordu. Korucular, eski Türk ordu siste-
mindeki on, yüz, bin olmak üzere teşkilatlanmış süvari birlikleriydi. Ko-
mutanlarına “Kurçibaşı” deniliyordu ve Şah Abbas’a kadar Safevi diva-
nındaki en önemli görevliydi. Kurçilerin sayıları zaman zaman değişiyor-
du. Şah İsmail zamanında 6000 civarında iken 1530’larda 5000’e düş-
müş ve 1570’lerde yine 6000 civarına çıkmıştı. Muhammed Hüdabende 
zamanında ise Kızılbaş aşiretleri arasındaki dâhili mücadele sebebiyle 
Kurçilerin sayısı da 3000’e düşmüştü.47 

Türkmen süvarileri, Safevi ordusunun asıl vurucu gücü idi. Şah’ın 
emriyle toplanan Türkmen reisleri, emri altındaki kuvvetleriyle düşmana 
karşı cesurca savaşırdı. Şah Abbas tahta geçene kadar Kızılbaş süvariler 
ve Kurçilerle birlikte Safevi ordusunun toplamı 60.000’i geçmiyordu. Ya-
ni Safevi Devleti’nin tüm asker gücü işte bu 60.000’i ancak bulan süvari 
birlikleriydi. Bunların silahları kılıç, ok, kalkan, mızrak idi. Kurçiler, ver-
giden muaf olarak maaşlarını Şah’ın hazinesinden alırken Kızılbaş reis-
lerine bağlı Türkmen süvariler kendi boy beylerinden ödenek alırlardı ve 
tabii olarak da önce kendi beylerine ve sonra Şah’a bağlıydılar. Bu se-
beple kendi beyleri Şah’a baş kaldırırsa bunlar da beylerine uyarak 
                                                           
45 Faruk Sümer, a.g.e., s. 83. 
46 İ.H. Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti Teşkilâtına Medhal, TTK, s. 285, Ankara 1988. 
47 Willem Floor, a.g.e., s. 210-211. 
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problem çıkarıyorlardı. Kızılbaş serdarlarına bağlı olan bu ordu bir nevi 
kabile ordusu idi ve askerler daha çok kendi serdarlarına itaat ediyordu. 
Onları bir arada tutan yegâne kuvvet ise müşterek menfaatleri ve Sünni-
lere karşı duydukları ortak din idi.48 Mağlup olunduğunda suçu birbiri-
ne atmaya başlıyorlar ve birbirleriyle mücadele ediyorlardı. Kendi kuvve-
tine güvenen Kızılbaş emirler başlarına buyruk hareket edebiliyorlardı. 
Böylece ülkede düzenli bir ordu oluşturulamadığı gibi merkezi bir otorite 
de sağlanamıyordu. Ayrıca harici tehlikelerin önlenebilmesi Kızılbaş 
emirlerinin iyi niyet ve sadakatine bağlı olduğu gibi bu tarz bir ordu ile 
devamlı muharebede bulunmak, meydan savaşı yapmak ve müstahkem 
mevkiler karşısında muvaffak olmak çok güçtü. Özellikle Osmanlı Devle-
ti ile yapılan savaşlarda ateşli piyade silahlarının eksikliği ortaya çıkmış-
tı. Bütün bu sebeplerden dolayı modern, düzenli, daimi, muvazzaf ve 
kontrol edebileceği bir ordu oluşturup, merkezi otoriteyi sağlamak iste-
yen Şah Abbas, Osmanlı Ordu Sistemi’ni örnek alarak bazı düzenlemele-
re girişecektir. 

I. Abbas, Osmanlılarla yaptığı İstanbul Barışı (1590) ardından gelen 
süreci kendi lehine iyi değerlendirmiştir. Daimi, düzenli ve modern bir 
ordunun eksikliğini hisseden Şah Abbas, hem içeride asayiş ve düzeni 
sağlayıp, merkezi otoriteyi kurmak, hem de doğuda Özbek ve batıda Os-
manlı tehdidi karşısında kendisini zafere taşıması için ordu teşkilatında 
birtakım değişiklikler ve yeni düzenlemeler yapmıştır. Bu amaç doğrultu-
sunda kendine sıkı sıkıya bağlı “Şah Sevenler” adı altında Kızılbaş Türk-
menlerden ve diğer etnik gruplardan oluşan bir birlik (milis kuvveti) 
oluşturdu.49 Bu kuvvetin nüvesi Erdebil çevresinde konuşlanıyordu. 
Yaklaşık 10.000 kişinin gönüllü olarak, eski Kızılbaş oymaklarını bıraka-
rak, sürüleri ve aileleriyle katıldığı bu kuvvet, Şah Abbas’ın isyan eden 
Kızılbaş emirleriyle mücadelesinde işine yaramıştır. Ayrıca Şah, eski ikti-
darın dayandığı unsurları Şah’a ihlâsla bağlı bu yeni unsurlar içinde 
eritmek istemişti. Böylece eski Kızılbaş aristokrasisi, bünyesinde genç 
unsurları kaybederek, sarsılmıştır. Daha çok Tebriz-Erdebil-Kazvin ara-
sından katılımın çok olduğu ve Safevi ocağına ve Şah’a tamamıyla sadık 
olan bu yeni boy, hükümdar nezdinde hususi bir teveccühe mahzar ol-
du.50 Fakat kısa süre geçmeden Şah Abbas, bu milis kuvvetin Kızılbaş 
askeri sistemini değiştiremeyeceğini ve kendi düşüncelerini gerçekleştir-
mede yeterli olamayacağını anlamış ve yeni düzenlemelere gitmiştir. 

Şah Abbas, Kızılbaş Türkmenlerden oluşturduğu Şah Seven birlikleri 
ve yine devlet yönetiminde önemli görevler üstlenen Türk oymaklarının 
fertlerinden oluşan Kurçiler yanında bunlara denge unsuru oluşturmak 
                                                           
48 Mehmet Saray, Türk-İran İlişkileri, Atatürk Araştırma Merkezi, s. 46, Ankara 2006. 
49 Mirza Bala, “a.g.m.”, s. 1023-1024. 
50 V. Minorsky, “Şah-Seven”, İ.A., MEB, c. 11, s. 288, İstanbul 1993. 
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ve düzenli-modern bir ordu teşkili amacıyla aynen Osmanlı Ordu Teşki-
latı’ndaki Kapıkulu Sistemi benzeri “Gulâmân-ı Hassa-i Şerîfe” adında 
bir teşkilat oluşturdu. Bu teşkilat üç unsurdan oluşuyordu: Kullar, Tü-
fenkçiler ve Topçular. Bu teşkilatın oluşturulmasındaki tek sebep askeri 
değildi. Şah İsmail’in saltanatından beri devlet yönetiminde Türk-Fars 
rekabeti vardı. Tacik bir komutanın emri altına girmek istemeyen Kızıl-
başlara karşın Tacikler de politik bir görev Kızılbaşlara verilince içerli-
yorlardı.51 Bu rekabeti sonlandırmak isteyen Şah Tahmasp amacına tam 
olarak ulaşamadan vefat etmişti. Güçlü ve sorunsuz işleyen bir saray-
devlet yapılanması isteyen Şah Abbas, kurduğu yeni sistemle bu rekabe-
ti de yok etmek istemişti. Bu teşkilatta Gürcü, Ermeni, Çerkez, Kafkas 
menşeli çoğu Hıristiyan aile çocukları Şii terbiyesi ile yetiştirilip, Şah’a 
bağlı hale getiriliyorlardı.52 Bu gruba mensup askerler tıpkı Osmanlı or-
dusundaki Yeniçeriler gibi üç ayda bir Şah’ın hazinesinden maaş alıyor-
lardı. Kullar veya gulamlar süvari birlikleriydi ve sayıları en fazla 15.000 
kişi idi. Kullandıkları silahları arasında tüfek de vardı. Kendilerine Kızıl-
baş tacı giymeleri ayrıcalığı da tanınmıştı. Kumandanlarına ise “Kullar 
Ağası” denilmekteydi.53 Yeni oluşturulan bu birliğin ilk kumandanı aslen 
bir Gürcü olan Allahverdi Han idi. Bu şahıs, Şah Abbas zamanının en 
güçlü Kullar Ağalarından biriydi ve 18 yıl bu görevi yürütmüştü. Ayrıca 
bir ara 1598 yılında tüm İran ordularının başına getirilmiş ve bu sayede 
gücü en üst seviyeye ulaşmıştı.54 Önemli başarılar elde edip, yararlılıklar 
gösterince kendisine Şah tarafından “Sultan” unvanı verilmişti. Hatta 
1613 yılında vefat edince babasının hizmetleri göz önüne alınarak oğlu 
İmam Kulu Han, gelirleri yüksek olan Fars eyaletinin Hâkimi olarak 
atanmıştı. Yine Şah Abbas’ın emriyle tüm İran ordularının başına [Si-
pehsalar-ı küll-i leşker-i İran] getirilen Kurçakay Han da Erivanlı bir Er-
meni gulam idi.55 Gulâmân-ı Hassa-i Şerife sınıfına mensup askerler 
[kullar], yetenekli olduklarını kanıtlayınca devlet kademesinde yükseli-
yorlar, eyaletlerde yönetici hatta Türkmen birliklerine komutan bile ola-
biliyorlardı. Örneğin 1596 yılında Kuh-ı Gilûye bölgesinde bulunan Zül-
kadir aşiretine yönetici olarak bir gulam atanırken yine Çekeni aşireti re-
isliğine de Yusuf Sultan adlı bir gulam atanmıştı.56 1627 yılında, Kaçar 
oymağı reisliğine kul zümresinden Davut Han’a getirilmişti.57 Yüksek si-
                                                           
51 Roger M. Savory, The Safavid State And Polity, s. 195. 
52 A.J. Newman, Şah Abbas’ın ihdas ettiği Gulâm sınıfına Kızılbaş sayılmayan Fars ve Arap 
kabilelerinden de katılım olduğunu söylemektedir. Bkz. Andrew J. Newman, a.g.e., s. 52. 
53 Hafez F. Farmayan, The Beginnings of Modernization in Iran: The Policies and Reforms of 
Shah Abbas I (1587-1629), Middle East Center University Of Utah, Salt Lake City, s. 17, 
Utah 1969. 
54 Roger M. Savory, İran Asr-ı Safevi, s. 79. 
55 Roger M. Savory, The Safavid State And Polity, s. 207. 
56 Willem Floor, a.g.e., s. 220. 
57 Faruk Sümer, a.g.e., s. 282. 
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vil yönetimin beşte birini kul zümresine mensup insanlar oluşturuyordu. 
Hatta eyalet yöneticilikleri bile Kızılbaşlardan çok bu gruba verilmeye 
başlanmıştı. Örneğin yukarıda bahsettiğimiz Allahverdi Han ve oğlu 
İmam Kulu Han, eyalet yöneticiliği [Fars Hâkimliği] de yapmışlardı.58 Bu 
durum, Safevi Devleti’nde eskiden beri yaşanan Türk-Fars rekabetine bir 
de üçüncü güç olarak Kafkas unsurları katmıştı. 1604 yılında 20.000 
Ermeni, gulam sistemine kaydedilmişti. Yine 1616 yılında 130.000 Gür-
cü esir, İran’a getirilmişti.59 Şah Abbas’ın saltanatının sonuna kadar 21 
tane kul sınıfına mensup emir Safevi ordusunda generalliğe yükselmişti. 
Şah Abbas, kendisine sadık Türkmen emirlerine ve oluşturduğu bu yeni 
birliğe mensup, Türkmen olmayan komutanlara tiyul60 adı verilen tımar-
lar veriyordu. 

Gulâmân-ı Hassa-i Şerife’nin ikinci sınıfını “tüfenkçi” adı verilen piya-
deler oluşturmaktaydı. Bunlar, eyalet ve şehir merkezlerinde kendi kale 
ve şehirlerini muhafaza etmeleri amacıyla muhtelif sayılarda Kızılbaş tâ-
cı giymekten men edilmiş özellikle Tat ve Tacik asıllı İran köylülerinden 
[yerli halktan] toplanıyordu.61 Tüfenkçi olarak kaydedilirken şahsın güç-
lü ve sağlam olmasına dikkat ediliyordu. İran [Fars] orijinli olan, genel-
likle Mâzenderan, Luristan ve Kürdistan bölgesinin halkı bu sınıfı oluş-
turuyordu.62 Fakat bazen bu sınıfa Türklerin de dâhil edildiği oluyordu. 
Genelde çiftçiler [köylüler] ve bazen de şehirliler arasından seçilen tü-
fenkçilerin ulûfeleri Şah’ın hazinesinden ödenirdi. Bunların başına “Min-
başı [Binbaşı]”, “Tüfenkçibaşı” veya “Tüfenkçi Ağası” denilmekteydi ki 
doğrudan Şah tarafından atanıyordu. Örneğin Muhammed Taki Bek-i 
Tebrizî, Minbaşı-i Tüfenkçiyân-ı Azerbaycan [Azerbaycan tüfenkçilerinin 
binbaşısı] idi. Yine İsmail Bek, Şah Abbas döneminin ismini bildiğimiz 
Tüfenkçi Ağalarından idi. Tüfenkçi Ağaları “Han” unvanını taşıyorlardı. 
Tüfenkçilerin [tufenkciyân] silahları kısa tüfek, kılıç ve hançer idi. Baş-
langıçta piyade olan bu birliğe zamanla at da verilmişti. Arap, Türkmen63, 
Fars [Tacik] gibi çeşitli etnik gruplardan oluşan, her üç ayda bir Şah’ın 
                                                           
58 H.R. Roemer, a.g.e., s. 265. 
59 Roger M. Savory, The Safavid Administrative System: Phase Two (1588-1629), s. 365. 
60 Tiyul: Özel bir hizmet karşılığında devlet tarafından belli şahıslara tahsis edilen toprak 
mülkiyeyi idi. Tiyul sahibi şahıslar Tiyuldar adıyla anılıyordu. Tiyuldarın tiyul üzerindeki ta-
sarrufu geçici olduğu gibi ömrünün sonuna kadar da ona verilebilirdi. Tiyuldarın ölümün-
den sonra bu toprak onun soyundan olan başka bir kişiye yalnız devletin izniyle geçebilirdi. 
Bkz. Qiyas Şükürov, “Safevilerde Av Merasimleri”, Acta Turcica Çevrimiçi Tematik Türkoloji 
Dergisi, Yıl: 1, Sayı: 1, s. 57, n. 5, Ocak 2009. 
61 Bekir Kütükoğlu, Osmanlı-İran Siyasi Münasebetleri (1578-1612), İstanbul Fetih Cemiyeti 
Yayınları, s. 248, 1993; Saray, a.g.e., s. 47; Portekizli seyyah Rebelo, Şiraz’da Allahverdi 
Han’ın sarayında Şah’ın muhafızları olarak özel bir konuma sahip olan kırmızı başlıklı tü-
fenkçilerden ve muhafızlardan bahsetmektedir. Bkz. Salih Özbaran, Portekizli Seyyahlar: 
İran, Türkiye, Irak, Suriye ve Mısır Yollarında, Kitap Yayınevi, s. 90, İstanbul 2007. 
62 Hafez F. Farmayan, a.g.e., s. 18. 
63 Hafez F. Farmayan, Türkçe konuşan halkın bu sınıfa girmesine izin verilmediğini yaz-
maktadır. Bkz. Farmayan, a.g.e., s. 18. 
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hazinesinden ödenek alan ve sayıları 10.000-12.000 arasında değişen bu 
birliğe, tüfekle teçhiz edilmelerinden64 dolayı Türkçe “tüfenkçi” denilmek-
teydi. Safevi ordusu ateşli silahları [top, tüfek v.s.] Çaldıran Savaşı’nda 
görmüştü. Fakat Şah Abbas’ın saltanatına kadar Safevi ordusunda yay-
gın ya da etkili olarak kullanılmamıştı. Zaten Kızılbaş Türkmenler ateşli 
silahları kullanmaktan hoşlanmıyorlardı.65 Böylece ilk defa Şah Abbas 
zamanında Safevi ordusu ateşli silahlara sahip bir sınıf oluşturmuş, or-
du tüfekle donatılarak etkin biçimde kullanılmaya başlanmıştı. Şah’ın 
bu yerel birlikleri oluşturmadaki amacı, Türk askeri unsuruna karşı bir 
denge unsuru oluşturmaktı. Şah Abbas için çok hayati roller oynayan 
bu sınıf, genel bir harp çıktığında merkezi Safevi ordusuna katılıyordu. 
Örneğin Horasan tüfenkçileri Erivan ve Beluç tüfenkçiler de Bağdat ku-
şatmalarına iştirak etmişlerdi. Yine Osmanlılara karşı açılacak büyük 
bir seferde Şah Abbas emri gereği Bafk, Belucistan, Bâranger, İsfahan, 
Hâf, Horasan, Mâzenderan, Rüstemdâr ve Tebriz tüfenkçileri merkezi or-
duya katılmışlardı.66 

Gulâmân-ı Hassa-i Şerife’nin son grubu Topçu birlikleriydi. Şah’ın iste-
diği değişiklikleri gerçekleştirmek için tam yetki ile çalışan Sherley kardeş-
lerin tavsiyesi uyarınca Şah Abbas, esir ve devşirilmiş kişilerden oluşan, 
12.000 kişilik bir topçu birliği [tûpçiyân] oluşturmuştur. Bu birliğin başın-
daki kişiye “Topçi Başı” deniliyordu. Şah Abbas döneminde ismini bildiği-
miz iki Topçi Başı, Korukçu Han ile Berhordar Bek’tir. Robert Sherley, 
topçu sınıfının eğitiminde faydalı olmuştur. Zaten Anthony Sherley baş-
kanlığında İran’a gelen heyetin içinde topçulukta uzman bir grup da var-
dı.67 Şah, bu uzmanlardan da yararlanmıştır. Anthony Sherley’in kendisi 
de Şah Abbas tarafından elçi olarak Avrupa’ya gönderilesiye kadar İran or-
dusunun Avrupai tarzda tanziminde ve modernize edilmesinde görev al-
mıştı. Şah Abbas, topçu birliği teşkili işine nezaret etmek üzere kendi si-
pehsaları [ordu komutanı] Allahverdi Han’ı görevlendirmişti. Şah Abbas, 
İngiliz Robert Sherley’le beraber İran’da bulunan bir İngiliz top dökücüsü-
nün yardımıyla İsfahan dökümhanelerinde 500 top ve darbzen (kale döven 
toplar) yaptırmıştı.68 Şah Abbas’ın silah ve top imalathanesinde 200’den 
fazla işçi çalışıyordu. Şah Abbas zamanında yapılan toplar oldukça büyük 
olup, ağır olanları 20 atla, hafifleri ise 10 atla çekilebilen vagonlarla taşını-
yordu.69 Lockhart, bu sebeple süratli taktik manevra kabiliyetiyle savaşan 
Safevi ordusunun Şah Abbas zamanına kadar top kullanımına sıcak bak-
                                                           
64 Remzi Kılıç, XVI. ve XVII. Yüzyıllarda Osmanlı-İran Siyasi Antlaşmaları, Tez Yayınları, 1. 
Baskı, s. 149, İstanbul 2001. 
65 Tufan Gündüz, “Safeviler”, DİA, c. 35, s. 454, İstanbul 2008. 
66 Willem Floor, a.g.e., s. 239. 
67 Ahmed Tâcbahş, İran Der Zaman-ı Safeviyye, s. 194, Tebriz 1340. 
68 Remzi Kılıç, a.g.e., s. 150. 
69 Laurence Lockhart, “a.g.m.”, s. 90-91. 
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madığını söylemektedir. Sherley kardeşlerin önerileri ve yardımları saye-
sinde Safevi ordusu için 60.000 adet tüfek yapılmıştı.70 Bunun sonucunda 
Safevi ordusunda özel sınıflar halinde teşkilatlanmış, düzenli ve modern 
tarzda bir topçu ve tüfenkçi sınıfı oluşmuştu. 

Gulâmân-ı Hassa-i Şerife içinde 3000 kişilik “Mülazimân-i Hassa” adı 
altında Şah’ın seçilmiş özel bir kıtası vardı. Bu kuvvet aynı zamanda 
Şah’ın özel muhafız kıtası idi. Herhalde yine bu birliğin içinden bir kuv-
vet olmak üzere Şah’ın sarayının etrafında bulunan saray muhafızları 
vardı ki bunların silahları kılıç, hançer ve tüfek idi. Gulâmân-ı Hassa-i 
Şerife içindeki gulamlar sadece savaşmak için eğitilmiyorlardı. Aynı za-
manda Şahlara ait saraylarda da görev alıyorlardı.71 

Gulâmân-ı Hassa-i Şerife’yi oluşturan birliklerin dışında Şah Abbas 
zamanında ordu teşkilatında bir nevi gönüllüler diyebileceğimiz bir sınıf 
daha vardı ki bunlara “Sûfiler” denilmekteydi. Sûfiler, kökenleri Erdebil’-
de teşkilatlanan Safevi tarikatının kuruluşuna kadar giden, Safevi hane-
danına mensup olup, onun uğrunda savaşmaya ant içmiş kişilerdi. Baş-
larında bulunan kişiye de “Halifetü’l-hulefa” deniliyordu.72 Sûfiler, bir çe-
şit yün olan -aynı zamanda kendilerine de ad olan- softan yapılmış bir 
elbise giyen dervişlerdi. Şah Abbas zamanında Sûfiler, bazı dini ayrıca-
lıklarından mahrum bırakılmış ve kontrolü zor bir grup haline gelmişler-
di. Fanatik davranışlarından dolayı Şah Abbas’ın onlara sevgisi kalma-
mıştı. Böylece Şah Abbas zamanında bu grup yavaş yavaş güçlerini ve 
politik mevkilerini kaybetmeye başlamıştı. Fakat yine de Şah, onlara te-
baası üstünde hâkimiyet kurmada bir nevi gizli bir rol yüklemişti. Sayı-
ları 200-300 arasında değişen Sûfiler, başlarına Kızılbaş tâcı takıyorlar, 
derviş giysileri giyiyorlar (keçeden yapılma başlık v.s.) ve baştan aşağı si-
lahlanıyorlardı (tüfek, savaş baltası, kılıç ve hançer).73 Şah nereye gitse –
harem dairesi hariç- özel güvenlik gibi onun en yakınında olan bu grup, 
yanlarında derviş baltası adını alan bir çeşit silah taşıyorlardı. Bu halle-
riyle korkutucu bir görünüme sahip olan Sûfiler, Şah’a karşı oluşacak 
herhangi bir tehlikeli durumda düşmanı ya da suikastçıyı hemen balta-
larıyla ölüme yolluyorlardı. Şah Abbas zamanında Sûfiler, Şah’ın yakın 
koruması oldukları gibi bunun tersi olarak düşük görevlerde [sarayları 
süpürme, zindan görevlisi, kapıcı v.s.] de kullanılıyorlardı.74 Bu grup, ay-
nı zamanda bilhassa Cuma geceleri yapılan dini inanışlarını ve gelenek-
lerini de yaşatıyorlardı.75 
                                                           
70 Rıza Pâzuki, a.g.e., s. 321. 
71 Roger M. Savory, The Safavid Administrative System: Phase Two (1588-1629), s. 364. 
72 Tahsin Yazıcı, “a.g.m.”, s. 59. 
73 Laurence Lockhart, “a.g.m.”, s. 92. 
74 Vera B. Moreen, “The Status Of Religious Minorities in Safavid Iran 1617-61”, Journal Of 
Near Eastern Studies, Vol. 40, No. 2, s. 122, (1981). 
75 Hafez F. Farmayan, a.g.e., s. 19. 
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Şah Abbas, askeri sistemde uyguladığı reformlar doğrultusunda Kızıl-
baş emirlerine bağlı kuvvetler ve Kurçilerden oluşan Safevi ordusunun 
sayısını yarı yarıya [60.000’den 30.000’e] azaltmış, bunların yerine 
10.000-15.000 arası süvari [gulam], 12.000 kişilik topçu birliği ve 
12.000 piyade asker [tüfenkçi] oluşturmuştu.76 Şah, bunların maaşlarını 
bizzat kendi veriyordu. Bunların komutanı[kul ağası] da Şah’ın özel fer-
manıyla atanıyordu. Böylece Şah Abbas’ın tesis ettiği bu yeni askeri sı-
nıflar, teoride Şah’a mutlak itaat göstermesi gereken fakat pratikte baş-
larındaki hanlarına bağlı olan, Şah’ların oturduğu sarayları ve mekânları 
koruyan, Safevi Şahlarının savaşta ve barışta özel süvari ve muhafız 
alaylarını oluşturan Kızılbaş askerler ve Kurçilerinin Safevi ordusundaki 
tesirini bertaraf etmişti.77 Zaten Kızılbaş süvarileri de ayrı bir kuvvet ola-
rak kalmamış ve hepsi sayıları azaltılmış olarak Kurçibaşı’nın komuta-
sında birleştirilmişti. Böylece Şah’ın yeni oluşturduğu birliklerin komu-
tanı olan Kullar Ağası, takriben 20.000-30.000 süvarinin komutanı olan 
Kurçibaşının [ilk zamanlarda emirü’l-ümera deniyordu] yerini aldığı gibi 
Safevi ordusunda en nüfuzlu, etkili ve önemli bir görevli haline gelmişti. 

Şah Abbas zamanında ismini tespit edebildiğimiz Kurçibaşılar arasın-
da Yusuf Han, 1588 yılında bu göreve atanan daha sonra ise Esterabad 
valiliğine atanan Bedir Han Afşar78, Afşar Veli Han, Allah Kuli Bek Ka-
çar, Hatem Bey ve Deniz Bey Rumlu, Çelebi Bek Kaçar ve İsa Han’ı zik-
redebiliriz. Kurçibaşılık görevi yanında, genel olarak törensel bir işlevi 
olan ve sarayın teşrifat işlerinden sorumlu “Eşik Ağası Başı-yı Divan” gö-
revi de Kızılbaş emirlerinin elinde kalmıştı. Örneğin Şamlu Mehdi Kulu 
Han, Şah Abbas tarafından H.1000 [M.1591/1592] senesinde Eşik Ağası 
yapılmıştı. Bunlar dîvanda da nüfuz sahibi idiler.79 

Şah Abbas’ın saltanatına kadar Safevi ordusu ateşli silahları tanı-
makla birlikte ordusunun temelini, at binmede ve savaşçılıkta çok ma-
hir, ok, yay, hançer, savaş baltası ve kılıç kullanan Türkmen atlıları teş-
kil ediyordu. Zaten düzenli ve teşkilatlanmış bir ordusu olmayan Safevi 
ordusunun ana savaş taktiği ve özelliği süratli manevra yeteneği ile hızlı 
hücumlar ve gerektiğinde de hızlı ricat idi. Bu yüzden manevra kabiliye-
tini sekteye uğratan ağır toplar uzun süre Safevi ordusunda yaygın ola-
rak kullanıma girmemişti. Erkekliğe yakışmaz korkak bir tutum olarak 
kabul ettikleri için Safevilerde ateşli silahların olmadığı görüşü herhalde 
bilimsellikten uzaktır.80 Şah Abbas zamanında Safevi ordusu, feodal bir 
                                                           
76 P.M. Sykes, A History of Persia, London, Macmillan & Co. Ltd. 1915, c. II, s. 261; Abdül-
azîm Rezayi, Tarih-i Deh Hezar Sâle İran (Ez Silsile-i Gazneviyân Tâ İnkıraz-ı Safeviye, İkbal 
Yayınevi, c. 3, s. 322, Tahran 1363. 
77 V. Minorsky, “a.g.m.”, s. 289. 
78 Roger M. Savory, s. 171, n. 12, 1983. 
79 Roger Savory, s. 90, 1374. 
80 Roger M. Savory, -Fars ve Avrupa kaynaklarına dayanarak- Safevi ordusunun top ve tü-
feği Şah Abbas’tan çok önce tanığını söyleyerek bazı örnekler vermiştir. Venediklilerin Ak 
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ordudan çıkıp profesyonel, modern ve düzenli bir şekle büründüğü gibi 
ilk defa olarak özel sınıflar halinde ateşli silahlarla donatılmıştı. 16. yüz-
yılın sonunda Şah Abbas’ın tasarrufu altında bulunan ve ona sadakatle 
bağlı olan Safevi ordusunun toplam olarak sayısı [12.000 tüfenkçi, 
12.000 topçu, 3000 yakın koruma ve 10.000-15.000 süvari] yaklaşık 
olarak 40.000’e varıyordu.81 Tabii bu rakama eski sistemden kalma, sa-
yıları azaltılmış Kızılbaş süvariler ile Kurçi birlikleri, Sûfiler ve Şah Ab-
bas’a bölgesel hanedanların veya devletlerin gönderdiği birlikler dahil 
edilmemiştir. Hafez F. Farmayan, savaş zamanında Şah Abbas’ın tüm 
ordusunun 200.000 kişiye ulaşabilecek bir kudrette olduğunu yazmak-
tadır.82 Oruç Bey Bayat da seyahatnamesinde -abartılı görünmekle bir-
likte- Safevi ordusunun 200.000 süvariden oluştuğunu bildirmektedir.83 
Mohammad A. Mousavi ise yeni ve eski birliklerle birlikte Safevi ordusu-
nun toplam sayısının, Şah Abbas zamanında 120.000 kişiye ulaştığını 
söylemektedir.84 Yine Willem Floor da -Fransız seyyah Chardin’den nak-
len- Şah Abbas’ın son dönemlerinde Safevi ordusunun toplam sayısının 
120.000 kişi olduğunu belirtmektedir.85 

Sonuç 

Safevi devlet sistemini adeta yeniden organize eden Şah Abbas zama-
nında, devlet yönetiminde merkezi otoriteyi sarsan Türkmen emirleri ile 
mücadele edilip, onların etkinliği ve sosyal statüleri azaltılmış, onların 
boşluğunu Osmanlı Devleti’ndeki Kapıkulu Sistemine benzeyen bir sis-
temle doldurulup, Türk olmayan ve Şah’a son derece bağlı yeni bir aris-
tokrat ve yönetici zümre teşkil edilmiştir. Şah İsmail’den beri Safevi şah-
larının ısrarla uğraştığı şekilde Şiilik şemsiyesi altında birleştirilen İran, 
kurulan sert ve mutlakiyetçi idare ile yek vücut olma yolunda önemli bir 
adım atmış, devlet çarkları işleyen, sağlam ve sözü geçen bir devlet hali-
ne getirilmiştir. Ülke içinde imar faaliyetlerine önem verilmiş, yeni yolla-
rın yapılması, güvenliğin sağlanarak iç-dış ticaretin artırılması, buna 
                                                                                                                                        
Koyunlu Sultan’ı Uzun Hasan’a ateşli silahlar gönderdiğini, Şeyh Haydar’ın 1488’de Gülis-
tan kuşatmasında top kullandığını, Herat’taki Safevi garnizonunda ateşli el silahlarının ol-
duğunu, 1528 yılında Şah Tahmasp’ın Özbeklere karşı düzenlediği saldırıda tüfek kullanıl-
dığını, 1538 yılında Safevi topçularının Şirvan kalesinin kulelerini yıktığını, 1548 yılında 
Portekiz’in Şah Tahmasp’a 20 adet top gönderdiğini, Tatarlardan top ele geçirilip hatta bazı 
top ustalarının Türkiye’ye yüz çevirip Safevi hükümdarları için hizmet ettiğini belirtmekte-
dir. Bkz. Savory, The Safavid State And Polity, s. 73-81; Ayrıca 1570 yılında İran’a gönderi-
len Venedikli elçi D’Alessandri, Venedik konsiline sunduğu raporda İran askerlerinin silah-
larını sayarken tüfeği de saymaktadır. Bkz. Tufan Gündüz, Seyyahların Gözüyle Sultanlar ve 
Savaşlar: Giovanni Maria Angiolello-Venedikli Bir Tacir ve Vincenzo D’Alessandri’nin Seyahat-
nâmeleri, Yeditepe Yayınevi, s. 234, İstanbul 2007. 
81 H.R. Roemer, a.g.e., s. 265. 
82 Hafez F. Farmayan, a.g.e., s. 20. 
83 Oruç Bey Bayat, Don Juan Of Persia: A Shi‘ah Catholic (1560-1604), Çev: G. Le Strange, 
Great Britain, s. 51, 1926. 
84 Mohammad A. Mousavi, “a.g.m.”, s. 28. 
85 Willem Floor, a.g.e., s. 272. 
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bağlı olarak halkın refah seviyesinin artması sağlanmış; vergi siteminin 
işlerliğe kavuşturulması ile mali yapı sağlamlaştırılmış, otonom bölgeler 
merkezi devlete bağlanarak İran’ın siyasi birliği sağlanmıştır. Askeri sis-
temde ise Şah’a bağlı, modern ve düzenli bir ordu teşkil edilerek iç huzur 
sağlanmış ve merkezi otorite kurulmuştur. Şah Abbas’ın ömrü boyunca 
gayret ettiği devletin işleyişi ve askeri düzen oluşturulunca, stratejik 
öneme sahip ve ezeli rakiplerin elinde olan Kandahar, Azerbaycan, Hora-
san, Hürmüz gibi şehirler ve bölgeler fethedilmiştir. 
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I. PETRO’NUN HAZAR SEFERİ* 
VE 

18. YY. RUS-AZERBAYCAN İLİŞKİLERİNE 
DAİR BAZI BELGELER** 

Dr. Şahin DOĞAN*** 

Öz 

Baltık Denizi’nin Hazar Denizi’ne bağlanması Rusya’yı Batı ülkeleri 

ile Doğu ülkeleri arasında önemli bir ticaret yolu haline getirmekteydi. Bu 

nedenle Rusya’nın Hazar Denizi’nin Derbend, Bakü, Reşt, Lenkeran gibi 

elverişli liman kentlerini elegeçirilmesi gerekliydi. Nitekim Kuzey Sava-

şı’nın bitmesiyle I. Petro Hazar Seferi hazırlıklarına büyük bir hız verdi. 

Hazırlıklar tamamlanınca 18 Temmuz 1722 tarihinde I. Petro piyade bir-

likleri ile birlikte Astrahan’dan gemi ile bizzat kendisi Hazar Seferini baş-

lattı. Derbend’e kadar gelen Petro burada bir süre kaldı. Ancak iaşenin 

yetersizliği, süvari birliklerinin ve Hazar filosunun kötü durumda olması 

nedeniyle bir muhafız birliğini Derbent’te bırakarak geri kalan ordu ile 

birlikte önce Astrahan’a oradan da Moskova’ya döndü.  

Bu sefer sırasında Çar’ın hazırladığı bir manifesto Azeri, Fars ve Arap 

dillerine çevrilerek Kafkasya ve İran’ın Hazar bölgedeki halklara gönde-

rildi. Petro yol boyunca göndermiş olduğu manifestoya cevaben soylular-

dan ve halk kesimlerinden birçok mektup aldı. İşte bu makalede kısaca I. 

Petro’nun Hazar seferi anlatılırken, ayrıca bu sefer sırasında Petro’nun 
                                                           
* Bu sefer İran Seferi, Derbend Seferi olarak da adlandırılmaktadır. 
** Bu makalede neşredilen belgeler, H.E. Delili, Azerbaycan-Rusiya Munasibetleri Fars ve 
Azerbaycan Dilli Senedlerde (1722), Azerbaycan SSR Elmler Akademiyası Tarih İnstitutu, 
Elm Neşriyatı, Bakü, 1976. İsimli eserden alınarak Azeri Kiril harflerinden Latin harflerine 
transkribe edilmiştir. 
*** Akdeniz Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi 
Okutmanı. 
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gönderdiği manifesto ve kendisine Derbent ve Bakü’den gönderilen bazı 

mektuplardan oluşan belgeler sunulmuştur. 

Anahtar kelimeler: I. Petro, Hazar Seferi, Rus-Azerbaycan İlişkileri. 

Abstract 

Caspian Campaign Of Peter The Great And Some Documents 

On The Russian-Azerbaijan Relations In 18. Century 

After the conjoing Baltic Sea to the Caspian Sea Russia could became 

an important trade route between Western countries and Eastern count-

ries. For this reason, Russia had to capture port cities of the Caspian re-

gion such as Baku, Rasht, Lankaran. In fact, the end of the North War 

preparations for the Caspian campaign gave a great speed by Petro. 

When the preparations complete, On 18 July 1722 Petro launched the 

campaign. Petro came to Derbend and stayed here for a while. However, 

lack of subsistence cavalry troops and the Caspian fleet due to the poor 

condition Returned to Moscow.  

During this time the Tsar's prepared a menifesto and translated in 

Azerbaijani, Persian and Arab languages, and posted to the peoples of 

the Caucasus and the Caspian region. Petro received many letters in res-

ponse to this menifesto. Here in this article aims to explain Caspian cam-

paign of Peter the Great and also published documents including some of 

the letters sent from Derbent and Baku. 

Key words: Peter The Great, Caspian Campaign, Russian-Azerbaijan 

Relations. 

Her ne kadar Batı Avrupa devletleri ile ilişkiler I. Petro’nun dış siyase-
tinde önemli bir yere sahip olsa da bu durum I. Petro’nun Doğu’ya karşı 
ilgisiz olduğu anlamına gelmez. Zira I. Petro döneminde Çin, Hindistan, 
Orta Asya Hanlıklarına, Afrika’ya ve İran’a elçiler gönderilmişti. Rus-
ya’nın İsveç ile uzun yıllar süren savaşı Petro’nun Batı Avrupa’ya göster-
diği ehemmiyeti kanıtlarken1 bu savaşın son bulması ile Petro’nun der-
hal Hazar Seferi hazırlıklarını hızlandırmaya başlaması onun Doğu’ya 
verdiği önemi göstermektedir. Zira I. Petro bir taraftan ülkesinde yapmak 
istediği reformlar için Batıyı incelerken ve burada büyük bir mücadele 
verirken diğer taraftan Doğu ülkeleri ile de ilgileniyordu.2 

Nitekim Petro Doğu’nun Rusya ile olan yakın ilişkilerini ve bu bölge-
nin ülkede gerçekleştirilen ekonomik reformlar için önemini kavramıştı. 
                                                           
1 V.P. Lıtsov, Persidskiy Pohod Petra I 1722-1723, s. 5, Moskva 1951. 
2 Rusya’da Kafkasya ile ilgili bilimsel çalışmalar da I. Petro zamanında başlatılmıştı. Nitekim 
bu dönemde 1717-1720 Şober, 1719-721 Verden ve Soynov araştırmalar yapmış ayrıca İm-
paratorluk Bilimler Akademisi üyesi Gotlip-Zigfird Bayer’in 1726 yılında Latince “O stene 
Kavkazkoy” isimli eseri yayınlanmıştı. (Bkz: Hayri Çapraz, “XVIII. ve XIX. Yüzyıllarda Rus-
ya’da Kafkasya Çalışmaları”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 148, s. 115, Şubat 
2004). 
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Daha Kuzey savaşı bitmeden Hazar bölgesinden gelen haberler de Rusya 
açısından iç açıcı değildi. İran iç karışıklıklarla uğraşıyor, bölgedeki Rus 
ticareti sekteye uğruyor ve Osmanlı Devleti Hazar’ın Batısında güçlü bir 
konuma geliyordu. Bu nedenle Baltık Denizi ile Hazar Denizi arasındaki 
bağlantının önemini çok iyi bilen Petro Osmanlı Devleti’nin burada yer-
leşmesini önlemek için ilk fırsatta Hazar üzerine askeri bir harekâtı baş-
latacaktır.3 Zira daha 1710 yılında I. Petro’nun Hazar kıyılarına bir aske-
rî harekât düzenleme fikri belirmişti.4 

I. Petro döneminde İsveçlilerle Baltık denizi için, Osmanlı ile Azak ve 
Karadeniz kıyıları için savaşılmış nitekim İran seferi ise Hazar denizi için 
yapılacaktı.5 

11 Eylül (30 Ağustos) 1721 tarihinde Rusya ile İsveç arasında imzala-
nan Niştad Antlaşması ile Rusya, Baltık kıyılarındaki Estonya, Letonya 
ve Finlandiya’nın bir bölümünü sınırlarına dâhil etti ve böylelikle İsveç 
meselesini halletmiş oldu. Antlaşmanın ardından Senato Çar I. Petro’ya 
3 Kasım 1721 (22 Kasım 1721) tarihinde imparator ünvanını verirken 
Rusya bu gelişmelerin ardından büyük güç kazanarak Avrupa devletleri 
arasında önemli bir yere sahip oldu.6 Zira bu antlaşma ile Rusya Kuzey 
Avrupa’nın en önemli devleti haline geldiği gibi politik olarak da Avrupa 
devletlerinin arasına girmiş oldu.7 

İsveç ile antlaşma imza edilmesi Rusya’da büyük bir sevinçle karşı-
landı ve bakanlar büyük bir şölen eşliğinde kutlamalar yaptılar. 18 Ara-
lık günü yeni imparator büyük bir törenle çarların eski başkentine (Mos-
kova) girdi ve buradaki Uspenskiy Kilisesi’nde Rusya’ya deniz bahşeden 
ve deniz kenarındaki yeni başkenti (Petersburg) tehlikelerden korunma-
sını sağlayan antlaşma için Tanrıya şükretti. Moskova sokaklarında kut-
lamalar yapılırken I. Petro, Troits Kilisesinde Senato’ya bu antlaşmaya 
ümit bağlayarak askerî konularda rehavete kapılmamalarını ümit ettiği-
ni söyledi. Zira kutlamalar sürerken Doğu’ya yani Hazar Denizi’ne sefer 
hazırlıkları yapılmaktaydı.8 

I. Petro’nun Doğu siyasetinde Orta Asya Hanlıkları (Hive, Buhara) ve 
İran önemli bir yere sahipti. Rusya bu ülkeler ile bir taraftan ilişkilerini ge-
liştirirken diğer taraftan bu ülkelerin topraklarını ele geçirme gayreti içe-
                                                           
3 S.M. Solovyev, Çteniya i Rasskazı Po İstorii Rossii, Sost. İ Vstup. St. S.S. Dmitriyeva; Komm. 
S.S. Dmitriyeva i L.P. Doynikovoy; İl. V.V. Lukaşova, İzd: Pravda, s. 582, Moskva 1989. 
4 A.V. Şişov, Shvatka Za Kavkaz XVI-XX Veka, İzd: Veçe, s. 70, Moskva 2005. 
5 S.A. Ter-Avakimova, “Armyano-Russkiye Otnoşeniya v Period Podgotovki Persidskogo Po-
hoda”, İzvestiya Akademii nauk Armyanskoy SSR, No: 7, s. 33, Yerivan 1959. 
6 Akdes Nimet Kurat, Türkiye ve Rusya, Kültür Bakanlığı Yayınları, s. 21-22, Ankara 1990; 
Akdes Nimet Kurat, Rusya Tarihi, TTK Yayınları, s. 262, Ankara 1993. 
7 S.F. Platonov, Polnıy Kurs Lektsiy Po Russkoy İstorii, İzd: ooo “Firma STD”, s. 546, Moskva 
2007. 
8 S.M. Solovyev, İstoriya Rosii c Drevneyşih Vremyon. Naçalo 20-h godov XVIII veka-1725, 
Kn. IX/ T.17-18, s. 426, Moskva 2003. 
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risindeydi. Nitekim Rusya, 1714-1719 yılları arasında Orta Asya’ya istih-
barat sağlamak için başlarında Buhgolts, Bekoviç Çerkas ve Liharev’in 
olduğu üç silahlı araştırma ekibi gönderdi.9 Bu ekiplerin görevi Asya’daki 
Hindistan’a giden su yollarını araştırmak idi. Neticede I. Petro Hazar sa-
hillerini Asya ticareti için bir baz olarak kullanmaya karar verdi.10 

Rusya 17. y.y.’ın sonlarından itibaren iktisadî ve siyasî açıdan güç-
lenmeye başlamış ve bu durum ülkede gelişen sanayinin hammadde ve 
pazar ihtiyacını da artırmıştı. Çeşitli hammaddeler açısından zengin olan 
Azerbaycan toprakları ise bu anlamda oldukça elverişli bir kaynak olabi-
lirdi. Rusya’nın Kafkaslar, Orta Asya ve diğer Doğu ülkleri ile yaptığı ti-
carette Astrahan11 şehrinin büyük bir önemi vardı. Zira Astrahan bu ül-
keleri birbirine bağlayan su ve karayollarının birleştiği bir mevkii idi. Su-
yolu ile Petersburg’un Astrahan’a başka bir deyişle Baltık Denizi’nin Ha-
zar Denizi’ne bağlanması Rusya’yı batı ülkeleri ile Doğu ülkeleri arasında 
önemli bir ticaret yolu haline getirmekteydi. İşte bu nedenle Rusya’nın 
Hazar Denizi’nin Derbend, Bakü, Reşt, Lenkeran gibi elverişli liman kent-
lerini elegeçirilmesi gerekliydi.12 

Bu nedenle İran Rusya’nın dış politika çıkarları açısından bakıldığında 
oldukça önemli bir yere sahipti ve I. Petro İran’a özel bir dikkat göstermek-
teydi. Nitekim 1715 yılında Petersburg’dan İsfahan’a elçi olarak A. P. Vo-
linskiy gönderildi. Volinskiy’in görevi İran hakkında askerî, siyasî ve iktisa-
dî konularda bilgi toplamak ve Astrahan - İsfahan yolunun askerî topogra-
fisini oluşturmak olarak belirlenmişti. 1715 yılında göreve başlayan Volins-
kiy bu çalışmalarını 1718 yılında tamamladı. Volinskiy’n bu çalışmaları I. 
Petro’nun İran seferine karar vermesinde büyük bir rol oynadı.13 İran’a 
gönderilen Volinskiy’e verilen 12 maddelik talimatnameyi bizzat Petro ken-
disi kaleme almış ve bu talimatnamede özellikle Rusya’nın Doğu ülkeleri ile 
ticaretinin geliştirilmesi için gereken her şeyin yapılmasını istemişti.14 

Artemiy Petroviç Volınskiy, 1 Eylül 1717 yılında İsfahan’dan ayrıldı. Rus 
elçi buradan ayrılmadan evvel İran ile bir ticaret anlaşması15 da imzala-
dı. Bu antlaşmaya göre Rus tacirler bütün İran topraklarında serbest ti-
caret hakkı elde ettiler. Volınskiy dönüş yolunda kışı Şemah’da geçirdi. 
                                                           
9 Lıtsov, a.g.e., s. 6. Bu araştırma ekipleri hakkında daha geniş bilgi için bkz: A. V. Şişov, 
a.g.e., s. 60-71. 
10 Platonov, a.g.e., s. 546-547. 
11 Bu yer tarihte Astrahan, Heşterhan, Ajdarhan, Hacı Tarhan gibi isimlerle de adlandırılmış-
tır; Detaylı bilgi için bkz: İlya V. Zaytsev, “Orta Çağ Kaynaklarında Astrahan Şehrinin Adlandı-
rılması Sorununa Dair”, Tarih İncelemeleri Dergisi, (Çev: Serkan Acar), Cilt: XXVI, Sayı: 2, s. 
607-632, Aralık 2011; Fatih Ünal, “Geçmişten Günümüze As-Tarhan (Astrahan/Hacı Tar-
han)”, A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Sayı: 38, s. 227-252, Erzurum 2008. 
12 Delili, a.g.e., s. 5. 
13 Lıtsov, a.g.e., s. 6. 
14 S.A. Ter-Avakimova, a.g.e., s. 33. 
15 Bu antlaşmanın maddeleri için bkz: Şişov, a.g.e., s. 71-72. 
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Burada kaldığı süre içerisinde ise İran devletinin durumunu ve etnik ya-
pısını daha iyi inceleme fırsatı buldu. 1719 yılının başında Rusya’ya dö-
nen Volınskiy I. Petro tarafından aynı yıl Astrahan valiliğine atandı.16 

22 Mart 1720 tarihinde de I. Petro Astrahan’ın yeni valisi Volınskiy’e 
gerek duyulduğu zamanda Rusya’nın yanında olması için Gürcü prensi-
nin Rusya’ya yakınlaştırmasını, bölgedeki yollar hakkında ve diğer aske-
rî konularda istihbarat çalışmaları için subayların gönderilmesini emret-
ti. 1720 yılının Eylül ayında Yüzbaşı Aleksey Baskakov Petersburg’dan 
İran’a gönderildi. Baskov’un görevi gizlice Terek’den karayolu ile Şemah’a 
kadar gitmek ve bu yolun ordunun sevkiyatı için uygun olup olmadığına 
bakmak, ayrıca Şemah’dan Apşeron’a, Apşeron’dan Gilyan’a kadar olan 
yolu aynı şekilde incelemek ve Kur Nehri hakkında bilgi toplamaktı.17 Bu 
çalışmalar çerçevesinde Poruçik Fedor Soymonov ve Yüzbaşı Yakov Ren-
tal da 1719 yılında Hazar Denizi’nin detaylı haritasını çıkardılar.18 

Volinskiy’i I. Petro’nun mu çağırdığı yoksa Kuzey savaşının bitme ihti-
malinin olduğunu öğrenerek İran savaşına başlamak için kendisinin mi 
geldiği bilinmemekle beraber Volinskiy 1721 yılında Petersburg’a geldi. 
Ancak Volinskiy’in biran evvel İran seferinin yapılacağı beklentisi ile Ast-
rahan’a döndüğü Çariçe Yekaterina’ya yazdığı mektuptan anlaşılmakta-
dır. Bundan sonra da Volinskiy I. Petro’ya mektup yazmaya devam etti. 
Bu mektuplarında Volinskiy İran ve Kafkasya’ya karşı siyasi tedbirlerden 
ziyade askerî harekâtın yapılması gerektiğini vurguladı. Ancak Peters-
burg, kendisine İsveç Savaşı’nın sonuçlanmasından evvel İran’a karşı di-
rekt bir savaşa başlamanın zor olduğu ancak kendisinin Kafkaslarda 
İran’a bağlı halkları kullanarak İran’ın çöküşünü hızlandırabileceğini tel-
kin etti. Volinskiy de bu yönde çalışmalara başladı.19 

Rusya’nın yardımıyla İran Şah’ına karşı ayaklanmak isteyen -her ne 
kadar Volinskiy kendisine ümit vermese de- Davut Bey Kazı Kumıtskiy 
yöneticisi Surkay ile birleşerek isyan çıkardı. Davut Bey ve Surkay 21 
Temmuz günü Şamah’a geldiler. 7 Ağustos’ta şehri ele geçirdiler ve soy-
luların evlerini yakıp soymaya başladılar. İsyancılar Rus tacirlere dokun-
mayacaklarını söylemişlerdi. Bu nedenle Rus tacirler rahattılar ancak 
akşam olunca 4000 silahlı Lezgin ve Kumuk şehrin alış veriş merkezin-
deki Rus dükkânlarına saldırdılar. Rus tacirlerin 500.000 Ruble değerin-
deki mallarına el koydular. Bu gelişmeler ve bölgedeki Rus ticaretinin 
büyük sekteye uğraması Volinskiy tarafından I. Petro’ya iletildi.20 
                                                           
16 Solovyev, a.g.e., s. 485. 
17 a.g.e., s. 486-487. 
18 Şişov, a.g.e., s. 75. 
19 Solovyev, a.g.e., s. 487. 
20 Solovyev, a.g.e., s. 492; Bu isyan hakkında ayrıca bkz: İ.G. Aliyev, İstoriya Azerbaycana, 
izd: ELM, s. 83, Baku 1979; İgrar Eliyevin, Azerbaycan Tarihi, En Gedim Devrlerden XX Esrin 
Evvellerine Geder, s. 173-174, Elm, Bakı 1993. 
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Bu olaylar sırasında 300 kadar Rus tacir yağmalanmış ve öldürülmüş-
lerdi. Daha sonra ise Davut Bey ve Surhay Bey Osmanlı Devletin’den yar-
dım talebinde bulundular. Bu durum Hazar seferinin yapılmasını daha da 
hızlandırdı. Petro’nun Hazar seferinin resmî nedeni Petersburg’da Osmanlı 
elçisine sadece Şamah’da yaşanan olaylar olduğu yoksa bu seferin ne Os-
manlı ile ne de İran ile bir savaş çıkarmak için olmadığı söylendi.21 

Nitekim Rusya’nın İstanbul da bulunan elçisi Neplüyev de vezir ile 
yaptığı görüşmeler de bu seferin Osmanlı Devleti’nin iç işlerine müdaha-
le etmek için değil Şamah’da Rus tacirlere saldıran Lezginlerin cezalandı-
rılması için yapıldığına dair teminat verdi. Rus tacirlerinin Şemah’da yağ-
malanmış olması Rusya’nın askerî harekâtı başlatması için iyi bir ne-
dendi. Zira Volinskiy I. Petro’ya yazdığı mektupda bu durumda yapılacak 
olan askerî müdahalenin Rusya’nın kendi ticarî haklarını koruması ola-
rak değerlendirileceğini söylüyordu. Ancak açıktır ki, bu askerî harekâ-
tın en önemli nedeni Osmanlı Devleti’nin bölgedeki gelişmelere müdaha-
le ederek neticede bölgeyi elegeçirme ihtimaliydi.22 Fakat Şamah’daki ge-
lişmeler bu sefer için iyi bir bahane olmuştu. 

Kuzey Savaşı’nın bitmesinden sonra I. Petro’nun önünde bir engel kal-
mamıştı ve Volinskiy’e Aralık ayında yazdığı mektupta Davut Bey hakkında 
yazdığı mektubu aldığını; orduya hareket emri verildiğini ve ordunun ba-
harda Astrahan’da olacağını; ordunun oraya gelmesine kadar geçen sürede 
Gürcü ve diğer Hristiyanların herhangi bir davranış içerisine girmemeleri 
ve Rus ordusunun Astrahan’a varmasıyla orduya katılmalarını istiyordu.23 

1722 yılının başlarında saray erkânı Moskova’da bulunduğu sırada 
İran’da ki, Rus elçisi Semen Avramov’dan Şah Hüseyin’e karşı isyan eden 
Mirveizov’un oğlu Mahmud’un komutasındaki Afganlıların 18 Şubat’ta İs-
fahan’na 16 km. uzaklıkta bulundukları haberi alındı. Şah’ın ordusu is-
yancılara yenildi. Halkın isteği üzerine önce büyük oğlunu daha sonra da 
diğer oğullarını vali olarak atadı ise de bu tedbirler bir işe yaramadı. İkinci 
kez yapılan savaşı da Şah ordusu kaybetti. Daha sonra İstanbul’dan alı-
nan haberle Afganlıların İsfahan’ı ele geçirdikleri öğrenildi.24 

Böyle bir gelişmeden sonra artık acele edilmeliydi zira Osmanlı Devleti 
İran’ın içine düştüğü durumdan yararlanarak I. Petro’nun Baltık Denizi için 
gerekli gördüğü Hazar Denizi kıyılarına yerleşebilirdi. Nitekim Nisan ayında 
Petro, Moskova’dan Yukarı Volga’da gemilerin hazırlanması işi ile görevlen-
dirmiş olan General Matyuşkin’e hazırlıkların biran evvel tamamlanması 
için acele edilmesini istedi. Süvari birliğinin bir bölümü 3 Mayıs’ta gemilerle 
Moskova Nehri’nden yola çıkarıldılar. I. Petro ise 13 Mayıs günü karayolu ile 
                                                           
21 D.Y. Arapov vd., Severnıy Kavkaz v Sostave Rossiyskoy İmperii, İzd: Novoye Literaturnoye 
Obozreniye, s. 39, Moskva 2007. 
22 S.A., Ter-Avakimova, “a.g.m.”, s. 43-44, s. 42. 
23 Solovyev, a.g.e., s. 493. 
24 Solovyev, a.g.e., s. 495. 
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Kolomna’ya hareket etti. Burada Amiral Kont Apraksin, Petr Andreyeviç 
Tolstoy ve diğer erkân kendisine katıldı. İmparatoriçe Yekaterina Alekseyev-
na da sefere gitmek için Kolumna’ya geldi. I. Petro bütün erkânı ile birlikte 
Oka Nehri üzerinden 26 Mayıs günü Nijniy’e geldi ve burada kendi doğum 
günü olan ayın 30’una kadar kaldı. Burada doğum gününü kutladıktan 
sonra saat 9.00’da Volga üzerinden Astrahan’a doğru yola çıktı.25 

Yukarıda belirtildiği gibi Kuzey Savaşı’nın bitmesiyle I. Petro, Hazar fi-
losunun güçlendirme çalışmalarına ve İran’ın Kafkasya’daki topraklarına 
sınır olan bölgede Rus kara ordusunu toplamaya başlaması neticesinde 
1722 yılının yaz ayında bölgedeki Rus ordusundaki asker sayısı 50.000 
kişiyi aşmıştı.26 

Astrahan’da hazır bulunan Rus donanmasının komutasına Amiral 
Kont Apraksin atandı.27 18 Temmuz günü I. Petro piyade birlikleri ile 
birlikte Astrahan’dan gemi ile hareket etti. Bir gün sonra da Hazar Deni-
zi’ne ulaştılar. Bu sırada süvari birliği ise Derbent istikametine karayo-
lundan hareket etmişti. Rus ordusundaki piyadelerin sayısı 22.000, sü-
variler 9.000, Kostaklar 20.000, 20.000 Kalmuk, 30.000 Tatar ve 
5.000 Matros’du. 27 Temmuz günü ordu Agrahan körfezinden sahile çı-
karma yaptı. I. Petro karaya çıkan ilk kişi oldu. Çıkartma yapılan yerde 
su derinliği yeterli olmadığı için filikalar karaya tam yanaşamadılar. Bu 
nedenle I. Petro’yu dört kürekçi tahta üzerinde taşıdılar. Çıkartma yapı-
lan yere derhâl tahkimat yapıldı.28 

Rus ordusundaki bu birliklerin dışında ayrıca 40 bin kişilik Gürcü 
ordusu ile birleşen başlarında Karabağ meliklerinin bulunduğu Ermeni 
birlikleri de Gence bölgesinde Rus ordusunu beklemeye başladılar. An-
cak bu beklentileri boşa çıkacaktır zira Petro kısa bir süre sonra Mosko-
va’ya dönecektir.29 
                                                           
25 a.g.e., s. 495-496. 
26 Lıtsov, a.g.e., s. 6-7. 
27 L.H. Ter-Tkriçyan, Armeniya Pod Vlastyu Nadir Şaha, İzd.: Vostoçnoy Literaturı, s. 40, 
Moskva 1963. 
28 Solovyev, a.g.e., s. 496. 
29 L.H. Ter-Tkriçyan, a.g.e., s. 40. Nitekim Volinskiy İran’a gönderildiği sırada Gürcü prensi 
Vah Tang’a yakın Minas Vardapet ve Farsedan Bey ile görüşmeler yapmış Farsedan bey Vo-
linskiy’e Şaha karşı koymak için VI. Vahtang’ın yardımını sağlayabileceğini söylemiştir. Kısa 
bir süre sonra da Vahtang’ın Rusya’ya yardım edeceği anlaşılmıştır. Ayrıca Minas Vardapet 
de Eçmiyadzin Katilikosundan ve Gandzasar Katilikosundan Rusya’ya Ermenilerin yardım 
edeceği sözünü aldı (S.A., Ter-Avakimova, “a.g.m.”, s. 38-39). Nitekim I. Petro’nun Derbent 
seferi öncesinde Karabağ melikleri Çar’ı ziyaret ederek Rus ordusu yaklaşır yaklaşmaz kendi 
birliklerini Nahçıvan’da toplayacaklarını ve Çar’ın bayrağını alarak 24 saat içerisinde Müslü-
manları kovacaklarını, 15 gün içerisinde de bütün bölgeyi ele geçirebileceklerini söylüyorlar-
dı. Onlara göre Erivan’ı almak ise kolaydı zira Erivan’da çok sayıda Ermeni vardı ve barut 
deposu ve diğer askerî mühimmat onların elindeydi. Çar’ın sefere çıktığı sırada ise Karabağ 
meliklerinin komutasındaki 20.000 Ermeni ve Vahtang komutasındaki 30.000 Gürcü gücü 
Gence’de Çar’ın emrini bekliyorlardı. Ancak Ermenilerin beklediği gerçekleşmedi ve I. Petro 
Derbent seferini yarıda bırakarak geriye döndü. (Vasiliy Potto, Kavkazskaya Voyna, T. 3: 
Persidskaya Voyna 1826-1828 gg., İzd: Tsntrpoligraf, Moskva, 2006, s. 500-504; Bu konu 
hakkında ayrıca bkz: A. Hudabatev, Obozrenıye Armenii, s. 409, Sanktpeterburg 1859). 
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Çar’ın hazırladığı bir manifesto Azeri, Fars ve Arap dillerine çevrilerek 
Kafkasya ve İran’ın Hazar bölgedeki halklara gönderildi.30 Daha sonra 
süvarilerin de gelmeleriyle Petro 5 Ağustos günü Tarkulara sefer düzen-
ledi. Öbür gün Tarkuların yöneticisi Adilgirey Petro’nun yanına geldi ve 
Petro onu kabul etti. Adilgirey bugüne kadar Rus Devleti’ne hizmet etti-
ğini ve bundan sonra da hizmet edeceğini bildirdi. Aynı gün Sultan Mah-
mud (Aksayskiy) da iki yönetici ile birlikte Petro’ya takdim edildi. Onlar 
da Petro’ya bağlılıklarını bildirdiler. 

I. Petro onların itaatlerini de kabul etti. 12 Ağustos günü Rus ordusu Tar-
ku şehrine (Şamhalın başkenti) bando müzik eşliğinde, indirilmiş bayraklar-
la yaklaştı. Şehre 6 km. kala Adilgirey I. Petro’yu karşıladı. Adilgirey Petro’yu 
saygıyla selamlarken Petro da ona Rus ordusunun ona hiçbir zarar vermeye-
ceğini söyledi. Ardından Adilgirey Çariçeyi de saygıyla selamladı. Petro bir 
gün sonra da üç muhafız birliğinin eşliğinde Tarku dağlarını gezintiye çıktı. 
Bu gezinti sırasında Adilgirey’in daveti üzerine onun evini ziyaret etti.31 

Ayın 16’sında Rus ordusu Derbent’e sefer düzenledi. Zira Sultan Mah-
mut’a (Utemişli) üç Don Kazağı bir mektup getirmek üzere gönderilmiş ancak 
bu elçiler sultan tarafından öldürülmüşlerdi. Bu gelişmenin ardından Sultan 
Mahmut Rus ordusuna saldırdı. Fakat Sultan Mahmut’un 500 haneden olu-
şan başkenti Utemiş Rus ordusunca küle çevrildi. Bu gelişmelerin ardından 
Derbent şehri ise karşı koymadı. 23 Ağustos günü Derbent Naibi İmam Kuli 
kale halkı ile birlikte I. Petro’yu şehre bir kilometre kala karşıladı ve şehrin 
iki gümüş anahtarını ona teslim etti. Kalenin savaşılmadan teslim edilmesi 
karşılığında İmam Kuli’ye Tuğgeneral ünvanı verilerek şehrin yöneticisi ola-
rak atandı. Bir Rus subay ise şehrin komutanı olarak burada bırakıldı.32 

Petro yol boyunca göndermiş olduğu manifestoya cevaben soylular-
dan ve halk kesimlerinden birçok mektup aldı. Kendisi Derbent’te iken 
buraya Bakü, Salyan Reşt ve diğer birçok bölgeden kişiler ziyarete geldi-
ler.33 Zira I. Petro Hazar seferi sırasında Safeviler Devleti karışıklık içeri-
sindeydi. Başkent İsfahan isyan etmiş olan Afgan aşiretlerinin eline geç-
mişti. Ülkede hergün isyanlar baş göstermeye başlamıştı. Bu durumdan 
dolayı ümitsiz bir duruma düşen yerli ahali I. Petro’nun Manifestosunun 
samimiyetine inanarak Rus ordusunun gelmesi durumunda İran me-
murlarının takibinden kurtulabileceklerini düşünmekteydiler. İşte bu 
nedenledir ki, Petro yol boyunca ve daha sonra hem soylulardan hem de 
halk kesimlerinden birçok mektup aldı. Bu mektuplarda Rus İmparato-
ru’nun Azerbaycan’a gelmesi hissiyatı hâkimdi.34 
                                                           
30 D. Y. Arapov vd., a.g.e., s. 39. Bu menifestonun Azerice metni için Bkz: Belge 1. 
31 Solovyev, a.g.e., s. 497. 
32 Solovyev, a.g.e., s. 498; D. Y. Arapov vd., a.g.e., s. 40. 
33 İ. G. Aliyev, a.g.e., s. 84. 
34 Eliyevin, a.g.e., s. 175. 
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I. Petro 30 Ağustos tarihinde Senato’ya gönderdiği bir mektupta Der-
bent seferini anlatırken derbentlilerin kendilerini iyi karşıladıklarını ve 
Derbent’ten alınan mektupların benzerlerini Bakü’den de kendisine ulaş-
tığını bildirir. Ayrıca Bakü’ye muhafız kuvvetlerin gönderileceğini iletir. 
Bu mektupta Petro mesafenin fazla olmadığını ancak atların yem sıkıntı-
sının ve yüksek sıcaklığın büyük sorun yarattığını bildirir.35 

Senatorlar bu mektuptan Petro’nun Derbent’ten öteye bir askerî hare-
kâta katılma niyetinde olmadığını ve muhafız birliklerini göndermek iste-
diğini anlamışlardı. Zira ayın 29’unda ordunun içerisinde bulunduğu 
kötü durum nedeniyle askerî şura toplanmıştı. Nitekim 12 gemiye un 
yüklenirken gece Kuzey rüzgârı çıkmış ve bu gemiler batmıştı. 

Ayrıca Astrahan’dan beklenen Vilboa’nın komutasındaki iaşe yük-
lü 30 gemi Agrahan körfezine sığınmış ve açık denize çıkamayacakları 
anlaşılmıştı. Bunun üzerine I. Petro Albay Yunker komutasındaki bir 
muhafız birliğini Derbent’te bırakarak geri kalan ordu ile birlikte önce 
Terek’e oradan da gemi ile 4 Ekim günü Astrahan’a geri döndü. Bura-
dan 7 Aralık günü hareket eden I. Petro nihayet 13 Aralık günü Mos-
kova’ya ulaştı.36 

Petro’nun Moskova’ya dönmesinden sonra da savaş devam etti. Şipov, 
Reşd’e İranlıları yenilgiye uğrattı 1723 yılının yazında General Matuşkin 
Bakü’yü ele geçirdi.37 Afganlılar tarafından yenilgiye uğratılan Şah Hüse-
yin’in oğlu Şah Tahmasp Rusya’ya karşı koyamayacağını anlayınca Rus-
ya’ya antlaşma imzalamak üzere İsmail Bey’i elçi olarak gönderdi.38 12 
Eylül 1723 tarihinde Petersbug’da Rusya ile İran arasında bir antlaşma 
imzalandı. Bu antlaşma ile Rusya Şahı İran idarecisi olarak tanıdığını ve 
Şah’a isyancılara karşı kullanmak üzere birlik göndereceğini kabul etti. 
Buna karşılık İran ise Derbent, Bakü şehirlerini Gilyan, Mazanderan ve 
Astrabat bölgeleriyle birlikte Rusya’ya bırakıyordu.39 

Ancak daha sonraki gelişmelerle Rusya, Hazar bölgesine yaptığı bu 
askerî harekât neticesinde her ne kadar bu bölgenin tümüne yerleşeme-
se de Güney Kafkasya’daki siyasî etkisini artırdığı gibi ekonomik ilişkileri 
de oldukça gelişmiştir. Bu sefer neticesinde Moskova, Astrahan ve Rus-
ya’nın diğer kentlerindeki Gürcü ve Ermeni nüfusu yeni göçmenlerle da-
ha da artmıştır. Bu durum Rusya’nın bölgede yaşayan bu halklarla ya-
kınlaşmasını sağlayacaktır.40 
                                                           
35 Solovyev, a.g.e., s. 499. 
36 a.g.e., s. 500-502. 
37 a.g.e., s. 503. 
38 L. H. Ter-Tkriçyan, a.g.e., s. 40. 
39 Solovyev, a.g.e., s. 503-506. 
40 N. İ. Pavlenko vd., İstoriya SSSR c Drevneyşih Vremyon Do 1861 Goda, İzd: Prosveşeniye, 
s. 267, Moskva 1989. 
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Yukarıda da belirtildiği gibi I. Petro Hazar seferi sırasında Osmanlı 
Devleti ile karşı karşıya gelmek istemedi. Ancak bu sefer Osmanlı-Rus 
ilişkilerini oldukça gerginleştirdi. 12 Eylül 1723 tarihinde Petersbug’da 
imzalanan Rus-İran antlaşması Osmanlı Devleti’ni oldukça rahatsız etti. 
Hazar bölgesinde Rus ordusunun bulunmasını istemeyen İngiltere ve 
Fransa da elçileri Stenyan ve De Bogak aracılığı ile Osmanlı’nın Rusya’ya 
savaş açması için uğraştılar.41 Fakat Rusya’nın İstanbul elçisi Neplü-
yev’in önemli bir rol oynadığı uzun diplomatik görüşmeler neticesinde 12 
Haziran 1724 tarihinde İstanbul’da bir antlaşma imzalandı.42 

Rusya ve Osmanlı İmparatorluğu arasında imzalanan bu antlaşma ile 
Güney Kafkasya’da taraflara ait topraklar tespit edilmiş oldu. Bu antlaş-
maya göre Astrahan’dan Astrabad’a kadar Hazar Denizi’nin batı ve gü-
ney kıyıları Rusya’ya, Güney Kafkasya’nın doğu kısmı ve Güney Azerbay-
can ise Osmanlı Devleti’ne bırakıldı. İstanbul Antlaşması’nda Azerbay-
can’ın kuzey-doğu bölgesi olan Şirvan’la ilgili ayrıca bir madde yer alıyor-
du. Antlaşma gereğince Güney Kafkasya’nın adı geçen bu vilayetine iç iş-
lerinde özerklik hakkı tanındı. 

Osmanlı Devleti Şirvan’a yalnızca bölgede bir kanunsuzluk söz konu-
su olduğunda Rusya hükümetinin onayını alarak asker gönderebilecekti. 
Nihayet Rusya bu antlaşma ile Azerbaycan’ın Hazar kıyısı vilayetlerinin 
Rusya’ya bağlanması meselesini hallettiği gibi -her ne kadar Rusya, Gü-
ney Kafkasya’nın büyük bir kısmının Osmanlı tarafından elegeçirilmesini 
kabul etse de-, bu sayede büyük öneme sahip Hazar Denizi ticaret yolu-
na da çıkış sağlamış oldu.43 

Bu makalede yayınlanan belgeler I. Petro’nun Hazar seferi sırasındaki 
onun manifestosu ile bu manifestoya cevaben Derbent ve Bakü kalele-
rinden yazılmış bazı mektuplardır. Bu mektuplar dönemin siyasî geliş-
meleri, I. Petro’nun Hazar seferinin bölgedeki etkisi, halkın ve soyluların 
beklentileri gibi birçok konu hakkında önemli bilgiler içerirken 18. y.y. 
Rus-Azerbaycan ilişkilerine de ışık tutmaktadır. 

Petro’ya gönderilen mektuplarda yukarıda da belirtildiği gibi genel 
olarak bölgedeki siyasî düzensizlikten dolayı ümitsiz bir duruma düşen 
yerli ahalinin I. Petro’nun Manifestosu’nun samimiyetine inanarak Rus 
İmparatoru’nun Azerbaycan’a gelmesi düşüncesi vurgulanmıştır. Belge-
ler Azeri tarihçi H. E. Delili tarafından tasnif edilmiş ve Arap harflerin-
den Azeri Kril harflerine transkribe edilerek söz konusu eserinde neşre-
dilmiştir. Belgelerin dili Türk okuyucunun anlayacağı sadelikte olup bu 
nedenle ayrıca bir sadeleştirme gereği duyulmamıştır. 
                                                           
41 D. Y. Arapov vd., a.g.e., s. 42. 
42 L. H. Ter-Tkriçyan, a.g.e., s. 41. 
43 Orhan Alizade, “18. Yüzyılın İlk Yarısında Rusya’nın Kafkasya’da İşgalcilik Politikası”, 
Gazi Akademik Bakış Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 7, s. 112, Kış 2010. 
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BELGELER 

BELGE 1:44 

Pyotr-i evvel ibn-i Aleksey padşah-i Rusiya 

Be on-i rebbani ve gudreti-i çahandani ile biz Petros evvelki 

imperatur-i tevayif-i Rus Hud-dar-i Erzeyn-i memalik-i şimaleyn 

toluvel-zeval vel nisf-elnehareyn padşah-i el-berreyn ve hegani-el 

behreyn dehi sair ve neçe sair padşahlıgların ve hökumetkahla-

rın hâkimi ve malikâne buyrugçusu. 
Şövketlu ve ezemetlu ve seadetlu mehabetlu ulu mühübbümüz 

ve gedimi dostumuz şah-i alicah hezretlerinin hökumetinde ve 
hidmetinde olan izzetlu ve hörmetlu süpehsalariyan ve haniyan 
ve gorçi başiyan ve ağayan-i gul ve soltaniyan ve vüzera ve sair 
zabitin ve neferatın bin ve yüz başiyan ve feziletlu ulema ve möv-
la ve hörmetli imamlar ve müezzinler ve sair erbab-i hüddam ce-
vameyi ve kuy kedhudaleri ve ehl-i tuccar ve karvan ve destkah 
başçıları ve dükan ve ehl-i senet helifleri ve şakirdleri ve ümum 
üzre ehali-yi zemet-i reaya ve Beraya her birisinin mertebesi ile 
ve ecnası ile ve mezhebi ile salam selamet encam iblağiiyye te-
veggö-i refi-i humayunim vasil olacag me’lum-i izzet mendlerin 
ola ki, sene-yi müvellid-i rebbimiz-İsa-i Mesih hezretlerinin bin 
yeddiyüz yikirmi birinde ki hicret senesinin bin yüz otuz dortidur 
(derdudur) Şövketlu ve ezemetlu ve mehabetlu ulu dostumuz ve 
Erzande gonşimiz (gonşumuz) şah-i alicah-i memalik-i erazi-i Pars 
ve ecem hezretlerinin teht-i teserrüfünde olan lezke vilayyetinin 
zabiti Davudbey ve gazigamug (Gazigumug) eyaletinin hâkimi 
Surgay (Surhay) nam kimseneler ol terefden ecnas-i muhtelifden 
neçe fitne enkiz celaliler, yanlarine cem edub mezkûr şah-i alicah 
dostumuz hezretlerinin üzerine baş galdırıb ve gebze-ye teserrü-
fünde olan memleket-i Şirvan eyaletinde şehr-i Şemahiye hemle 
hücum ve sil-i Seyf edub Şah dostumuz hezretlerinin nece âdem-
lerinin helak eylediklerinden me’nada teref-i aliyelerimizden dehi 
tevayifi rusdan ehd-i name-yi humayunlerimiz mövcibine me’na-
de gedim üzre belede-yi mezburede ticaret ile varub kelmek ole 
(ola) kelmişleri socımız (socımsız) künahsız bila merhemet getl ve 
mallarini ki, nügut hesabı üzre mecmui dört yüz kerre yüz bin 
rubliye gerib garet ve talan tarac eylemişler ve hüsusen ki, esna-
ye padşahnemize eks-i ehd-i hüguge zehm ve ihtilal ve dad sita-
de get ve insur (sünür) eyledikleri ecilden teref-i Elye-yi hoş reva-
nimizden Alezderhan valisi olan mezkûr zorba başçılarine itmam-i 

                                                           
44 15 Temmuz 1722 tarihinde hazırlanmış olan bu belge I. Petro’nun Azerbaycan ve İran’ın 
Hazar sahilindeki vilâyetlerine gönderdiği manifestodur. 
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heg üçün neçe defe risalet ile dostumuza mükerreren mehebbet 
namemiz ile müstagil elçimiz irsal mesuurun zorbalerin heginden 
kelinmek ve şer-i şerefile icray-i heg olunmag üçün teleb olundug-
da teref-i şovketlerinden iste’maimız üzre herlerinden kelmek ve 
itmam-i her olunmag üçün hud Murad olunmuşken ancag müm-
kün olmadığı sebebile bu ane dek og te’hir olunub.  

Esla bir hereket büyürülmadı imdi çun beyle dehi ol bed kir-

darlerin zülmünden bizim Rus tevayifinin malına ve erzi nügsan-

lıglarına istehgeg-i (istehgag-i) heg olunmadığı sebebile bil zaruri 

(zeruri) igtiza eylediği derkah-i heggden nusret-i tezerrö ve niyaz 

edub ol asi ve ehl-i töğyanlerin üzerine aseker-i zefer müessirimiz-

le bilzat heret-i hümayunimiz olub rebb-ul âleminden mercu var-

mızdır ki, inşaallahi teala silah-i selahımız ile bu megule terefin-

de ziyankâr ve müzürr ve fesada bais olan yaramazların möh-

kem heglerinden kelinib ve itmam-i heg icra olunub emellerine kö-

re cezaların buleler. İmdi şövketlu, ezemetlu ve mehebbetlu dos-

tumuz şah hezretlerinin mesned-i dövleti şahide penah bulanlar, 

erbab-i hökumet ve ehli zemmet her kes dini ve dinayeti (deyane-

ti) ile ve mezhebi ile tevayif-i Pars ve ecemiyan ve Ermaniyan ve 

Kürciyan ve sair padşahlıglardan müsafirat terigi ile ol semtide 

haliye bülunanlar ve ümum üzre ve’de-yi kerime-yi padşahane-

miz ile elel Elhegig (Elel-hegig) te’kid ve testig büyürür ki, höku-

metkah ha-yi mesurunun mütemeknin ve mütevetnin ve musafa-

rat edenlere, bir kimseye esla bir zerer ve kuy ve kendlerine bir 

kimsene el goymiye ve bu husus üçün ser eskelerimize ve cümle 

nefaratın piyade ve sevar başbuğlerine ve sair zabitlerine ve 

ümümen cumle esakerimize möhkem ferman ve tenbih buyurmı-

şızlar ki, kimseneye esla ve geta rencide ve remide eylemiyeler 

hud cuzvi etmiş bulunurise (bulunursa) seyaset ve ügubet ile ce-

zasın alur. O şertile ki, siz dahi çaykahlerinizde ve hökumet kahi-

lerizde dostlug üzre ber gerar ve hof-i garet riyası ile mal-i emla-

kinizi hanelerinizden ihrac ve perişan ve perakende eylemiyesiz. 

Yohsa geyrivüzden eks hereketiniz mesuimiz ve me’lumatimiz 

olurise (olarsa) ye’ni ol bi insaf ve zalim-i kesir-ül-mezalimlere 

mülheg ve yahud onlara aşkara ve gehani imdad-i agçe ile ve ya-

hud zehire ile mu-avinet ve yardım edecek olurseniz ve yahud 

ve’de-ye kerime-ye heganimize (haganımıza) e’timad ve ehtiram 

eylemyüb hanelerinizden ve geriyyelerinizden kuzar ve ferar ede-

cek olurisiniz (olarsınız) be vacib-ül-zerure cümlenizi düşmen he-

sabinde ehtisab edub bila merhemet tiğ ve ateş ile üzerinize vari-

lub henduniz helak ve mal emveliniz yeğme ve garet olunur ve 

vabal üzerinde galub ruz-i giyametde sizden taleb olunur. Bu 
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vech üzre bab-i dovle-ye osmaniyye terefinden dehi ol diyarlerde 

ticaret ve saire mesaleh ile bulunan kimseneleri bundan egdem 

ehdi name-yi hümayunimiz mövcibince şimdi dehi ve’de-yi pad-

şahanemiz ile mügerrer ve tesdig buyurub cenab-i izzetlerine bil-

diririz ki, bizim esakerlerimiz ol terefe dühül buldugda minelvech 

hof ve ter’eddud etmeyüb ticaretinizde ve meslehetlerinizde kull-i 

evvel işlerinizi asude hal üzre köresiniz. Zira sizin ve mallerinizin 

hifz ve heraseti üçün ser ekserlerimize ve sair zabitlere emsala 

ferman-i hümayunimiz Sadir olub möhkem tenbih büyürmişiz 

dürki, dövlet-i osmaniyye terefinden vage olan tüccar tayifesi 

asude hal üzre olduglerinde kendulerine ve mallarına bir ferd 

renccide ve remide olunmiye olvech üzre ki, dovle-ye elliyyelerimi-

zin mabeyninde sülhümüz ebedi olmag üzre vez-i teehhüd möh-

kem olunub ve mehsusen zemir-i münirimiz igtizasince ebedi sül-

hümüz hifz ve hügüg-i geyr-i müraimiz inşaallahi teala bi zeval 

olacağına gelb-i hümayunimiz şehadet edir. Kezalik teref-i dövleti 

eliyylerinden dehi heraset, mühebbet ve ehdi misagi yerine keti-

rilmesine iştibahimiz yohtur. İmdi ol ecilden emr eyledim ve bü-

yürdüm ki, vech-i meşhur üzre Emin ferman-i gudret-i tevanım 

tehrir ve resm-i destur-ül-emel olunub ve hett-i hümayunimle is-

tehkam büyürüb terefinize bir kün mügeddem irsal ve tozi oluna. 

Eşitmedik ve bilmedik demiyesiz. Şöyle beledsiz elamet-i şerife 

e’tigat galasız. Be ade el selam elaed-devam. 
Fi şehr-i ecderha sene-yi hezret-i İsa bin yeddi yüz ikirmi iki 

temuzün on beşinde. 

BELGE 2:45 

Erizeçi kiçikleriniz gapılar-gapısı mübarek Derbend galasının 
müdafieçileri ve bütün sakinleri Çerşenbe ahşamı şevval ayının 
iyirmi sekizinde Şimal ölkelerinin, denizlerinin, imperatoru kuneş 
papaglı, itaeti vacib alicah padşahın, bu acizleri başı uca ve iftiharli 
buyurub könderdikleri itaet olunan fermanlar böyük hökümdarın 
mülazimleri ile çatdı. Ehali toplanarag hamısı itaet olunan ferman-
ların mezmunundan heberdar oldular. Teşekkürler ve secdeler Al-
lah’a tegdim etdiler. Hamı hatircem olub ürekden arhayınlaşdı. 

İki ilden artıgdır ki, toplanmış bir deste guldur ve soyğuncu 
birleşerek Kur çayı sahilinden mübarek Derbend galasına ge-
der çapıb-dağıtıb, getli-garet edib, yerleri öz ellerine almışlar. 
Bütün yolları bağlamış ve bu acizleri mübarek galada mühasi-
re etmişler. Hamı dövlet ve din yolunda kece-kündüz fedakâr-

                                                           
45 1722 yılında Derbent Kalesinin muhafızları ve bütün sakinleri tarfından I. Petroya yazıl-
mış mektup. 
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lık ile meşğuldur. Her cur fedakârlıkdan heç kes özünü azad 
etmir. Bu serhedde veziyyetin ne yerde olduğu ve şehsi mese-
lelerimin erizesi bir neçe defa böyük hökmdarın yüksek tahtı-
nın payesine (aşağısına) erz edilmişdir. E’tibarlı döyüşçülerden 
ve ağsaggallardan ibaret bir neçe nefer âli orduya könderilib-
dir. Onlar hal-hazırda Kürden başlamış Derbend’e geder bü-
tün canlılara me’lum ve küneş kimi aydındır ki, şimal ölkeleri-
nin, denizlerin padşahi ile elahezret cem-cah İran padşahının 
bendeleri arasında dostlug ve gardaşlıg münasibetleri olmuş 
ve vardır. Ayrılıg heç bir vaht nezere alınmamış ve alınmır. 

Bele bir vahtda urus ölkelerinin küneş papag padşahının 

seadetli ve mübarek kelmeleri müjdesi (heberi) mübarek galanın 

bütün sakinlerini ve ahalisini çoh sevindirdi. Allah’a secdeler ve 

şükürler tegdim ettiler. Çoh aydındır ki, dünya ve onun ehalisi-

nin veline’meti ile dost olan o denizler padşahi ile de dost olma-

lıdır. Duşmen olan şehs ise her iki padşaha duşmen, hain ve 

nankor olacağdır. Hahiş olur ki, bu serhedde seadetli ve müba-

rek kelişinizden sonra şefeggetli, merhemetli ve edaletli dövletin 

meslehet kördüğü kimi, her bir dostun özüne münasib şahane 

şefegget kösterilsin. Duşmen ise öz cezasını alar. Vacib olduğu 

üçün erz edildi. O âlinin emri ebedidir. 

BELGE 3:46 

Erizeçi gapılar-gapısı Derbend’in naibi ve gorçulerın yüzbaşısı 

kiçiyiniz İmamgulu. Ali sarayda duranların erin hidmetlerinde ye-

tirir ki, gabaglarda itaeti vacib olan bu serhed haggında şefegget 

ve merhemet etdiyi bir neçe itaet olunası fermanı çatmışdı. Hem-

çinin zilge’de ayının üçünde sadir olmag şerefi tapan ve bu vaht-

larda (yahınlarda) könderilen bir neçe ferman da denizlerin impe-

ratoru, guraglıgların soltanı ve Şimal ölkelerinin padşahının mü-

lazimleri ile birke, en seadetli bir vahtda mübarek galaya dâhil 

oldu. İtaet olunan fermanların derin me’nalı mezmunu bu serhed 

sakinlerine me’lum oldugda hamısı arhayınlaşdılar ve dövletin 

ebedî olmasına dua edirler. Könderilen fermanda bu serheddin 

bütün halglarına paylanması emr edilmişdi. Buna köre de ne ge-

der ki, var idi hamısı döyüşçülerin, ağsaggalların, tacirlerin, top-

çuların, atıcıların, gorçilerin, müdafieçilerin ve bütün sakinlerin 

arasında bölüşdürülmüşdü. Pay alanların adı ayrıca siyahıda 

geyd edilmişdir. O âlinin kimya eser nezerine çatdırılacagdır. Va-

cib olduğu üçün erz edildi. O âlinin emri ebedidir. 
                                                           
46 Derbent Kalesi’nin Naibi İmamgulu’nun Rus sarayına gönderdiği 1722 tarihli mektubu. 
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BELGE 4:47 

Erizeçi gapılar-gapısı Derbend’in naibi ve gorçularının yüz-
başısı en kiçiyiniz İmamgulu. Ali sarayın yüksek barkahında 
dayananların erzi megamlarına yetirir ki, itaeti lazım olanın ita-
et olunan fermanları seadetli bir vahtda yetişdi. Başı ucalığa ve 
ümidli olmağa sebeb oldu. Allah’ın şükürleri yerine yetirildi. 

İki ilden artıgdır ki, bu serhedde üsyan baş verib. Üsyancılar 
Kür çayından başlayarag mübareg Derbend galasına geder bü-
tün yerleri çapıb, getli-garet edib öz ellerine almışlar. Onlar bü-
tün yolları bağlamışlar. 

Bu kiçiyiniz ata-babadan hemin galanın sakinidir. Gala dün-
ya tutan ve cennet mekân nevvabin dövründe galib kelen dövle-
tin hadimlerinin istilası altına düşmüşdür. Kiçiyinizin babası vi-
layetnişan nesle kösterdiyi fedakarlıg ve hidmetlere köre yüzba-
şılıg vezifesi ile teltif edilmişdi. Üsyanın ilk başlanğıcından kiçi-
yinizin sedaget ve itaetkarlıgla kösterdiyi hidmetler âli sarayın 
aşağısında dayananlara me’lum oldu. Ali, güvvetli, şerefli ve bö-
yük hökmdarın mübarek emri esasında gapılar-gapısı Derbend’in 
naibliyi kiçiyinize şefegget ve merhemet edilmişdi. O tarihden 
indiyedek fedakarlıg etmek ve gullug köstermekde ne ki, lazım 
idi her cehetden yerine yetirilibdir. Galanın sahlanılması, go-
runması ve müdafiesi işinden özümü azad etmemişem. Ulu ba-
balarımdan ve ecdadımdan başlayarag indiye geder biz kiçikleri-
nizden heyanat ve nankorlug körünmeyibdir. Yüksek megamlı 
şamhal tevazökarlıg ederek yardım köstermek megsedile bir ne-
çe defe bu serhedde kelmişdir. O, kiçiyinizin kösterdiyi hidmet-
lerden heberdardır. Yegin ki, o âlinin (I. Pyotrun) bendelerinin 
hidmetlerine erz edecekdir. Hahişimiz odur ki, o seadetli ve mü-
barek, bu serhedde keldikden sonra padşaha layig, dövletin, in-
safın, merhemetin, edaletin ve mehribanlığın teleb etdiyi kimi 
bizi rengareng şahlıg merhemetleri ile imtiyazlı ve iftiharlı buyu-
racaglar. Vacib olduğu üçün erz edildi. Emr o âlilerindir. 

BELGE 5:48 

Erizeçi kiçikleriniz gapılar-gapısı mübarek Derbend galasının 
müdafieçileri ve bütün sakinleri. Ali mübarek sarayın aşağısında 
dayananların erzi megamlarına yetirilir ki, gapılar-gapısı mübarek 
Derbend galasına guru yolla kelen âli ve yüksek hökmdarın yüksek 

                                                           
47 İmamgulu’nun I. Petro’ya gönderdiği gönderdiği ikinci mektup. Mektup 1722 yılının 
Ağustos ayında yazılmıştır. 
48 Derbent Kalesi’nin muhafızları ve bütün sakinleri tarfından I. Petroya yazılmış ikinci 
mektub. Bu mektup 1722 yılının Ağustos ayında yazılmıştır. 
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rütbetli ve esas kölkeleri onun, minbaşı ve yüzbaşısı hemin ayın on 
üçü, çerşenbe künü nahar vahtı çatdılar. Şimal ölkelerinin padşahı, 
guraglıglar ve denizler soltanının mehebbet ve merhemetli emri ile 
bu kiçikler üçün sadir olan itaeti vacib, itaet olunan ferman yetişdi. 
Bu acizlerin başı ucalığına ve ümidvar olmalarına sebeb oldu. 

Hamı bir nefer kimi âli ve mübarek fermanda müeyyen edilen 
gaydaya tabe olub, itaet etdiler. Deniz yolu ile kelmeleri hagda 
emr verilmiş, âli ve yüksek hökmdarın kemileri hemin künün tari-
hinde (Yuharıda kösterilen tarihde-H. D.) gapılar-gapısı mübarek 
Derbend galasının barkahına dâhil oldular. Çün hemin vahtda âli 
hökmdarın yüzbaşısı yüksek tahtın payesine düşür, mübarek ga-
lanın ehvalatını, bu acizlerin hidmetguzarlıg ve canfişanlığını 
yüksek tahtın aşağısında dayananların hidmetine keniş suretde 
erz edecekdir. Erz mehdud olduğu üçün çoh zehmet vermeye 
cur’et olmadı. Arzu budur ki, bendelerinin Allah’ı hatirine her iki 
padşahın dövletinin kölkesi bu acizlerin başı üzerine daimi ve 
ebedî olsun. O âlimlerin emri ebedidir. 

BELGE 6:49 

Erizeçi gapılar-gapısı Derbend’in gorçu ve naibi en kiçiyiniz 
İmamgulu. Şimal ölkelerinin yüksek megamlı ve küneş papaglı 
padşahı, guraglıgların soltanı ve denizlerin haganının bargâhın-
da duranların erzi megamlarına yetirilir ki, guru yolla müeyyen 
edilmiş güclü hökmdarın böyük şehsiyetli ve yüksek vezifeli 
minbaşı ve yüzbaşı çerşenbe künü zilge’de ayının 14-de nahar 
vahtı mübarek galaya çatdılar. Hemçinin âli hökmdarın kemileri 
eyni tarihde hemin galanın bergahına dâhil olub löber saldılar. 

Bundan evvel kiçiyinizin vasitesile kemilerin serkerdesi, hör-
metli kapitanın gullugçusuna verilesi itaet olunan ferman sadir 
olmuş ve kiçiyinize könderilmişdir. İtaet olunası ferman mö’te-
medim, tanış Mehemmedyusifle hörmetli kapitana könderildi. 
Mehemmedyusif onu kapitana tegdim etmiş ve bu münasibetle 
gebz almışdı. Hemin gebz bundan evvel yüksek megamlı şam-
halla birlikte kelmiş derbendli Ramazan vasitesile yüksek tahtın 
garşısında duranların hidmetine könderildi. Kimya te’sirli yük-
sek tahtın payesinin nezerine çatdırılacagdır. 

Bu tereflerin ehvalatını hemin vahtda yüksek tahtın payesi-
nin gulluğuna kelen hörmetli yüzbaşı şifahi olarag erz edecek-
dir. Bundan sonra hökmran (nüfuzlu) fermanda müeyyen olun-
muş gayda ile emel olunur. Vacib olduğu üçün erz etmeye cür’et 
oldu. O yüksek ve âlinin emri ebedidir. 

                                                           
49 İmamgulu’nun I. Petro’ya gönderdiği gönderdiği üçüncü mektup. 
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BELGE 7:50 

Erzadaşt düagu Gulam-Mirze-ye tüccar sakin-e Derbend Bezirve-
ye erze valaçaygah padşah-i memalik-i urus miresende ki, bu fegir 
düakuy her terefe tereddüd edub padşahın sayesinden müdar kü-
zarlıg edirdüm ve o eyyamideki Davud diyen mühalif iki padşahın 
haini, düşmenlik zahir eyledi ve ferig Şamahı şeherinde idüm ve 
gedri egmişe ki, gerib-i onbeş tayça Şamahı şeherinden negl edub ve 

gale’ye Badkubeye kelib ve o hengamide, Sefine-ye padşahlıg Bad-
kube bergahinde müheyye durmuş idi ve ferig dostlug sebebi ile gu-
maşimi ol sefineye goyub Derbend terefine revane olacag vegtinde 
Sefinemüz gelub bargâh-i Seyidlu-de ki, mahal-i teserrüf-i na müha-
lif Davud nam est teveggüf edub ve cend müddet durdug ve padşahi 
vala-çaygahının dövletinden temamen esbab-i sefine müheyya var 

idi heç bir nesinesi kem deküldi ve Mehil Endiric nam Yüzbaşı Fet-
rost ve Yegub nam Kormşik ve Gedir nam Koha bi meslehet-i ce-
maet-i tüccar Sefineni badvan kötürüb Niyazabad bargahine ihrac 
eledi ve cemaeti tüccaran küllühüm sefinenin yüzbaşisine ve pejka-
sine iltiması külli eyledük kim bir dahi Kiranizü alun ve bizi emvali-
müzilen sehhet-selamet gele’ye haci terhane ve ya-gele’ye Terke va-

la efşarine ihrac ede ve bizim herfimüzi mesmü eylemediler ve fegir-
leri me’emvalimüz ile düşmen mehalineihrac edub goydiler ve ol hin-
kamide ki, sefinenüz kenar çıhanda bir mö’teber yüzbaşı ki, mee’iki-
yüz tüben ile Niyazabad de var idi temamen küllühüm tüccaran cem 
olub be gedr’i üc tümen kumiş pul yüzbaşiye verdük ki, şayed iki 
padşahin dövlteinden bize himayetlıg ede ve oldeki bize yaverlıg et-

medi be’d ez iki gün Davud nam muhalif goşun cem edub temamen 
Emvalimizi garet ve Talan eyledi. Ve fegir her her belayi müsibetile 
ol zalimlerin destenden hilas olub özümü gele’ye Derbende yetür-
düm bürehne ve korosne. İstida-yi teveggöüm padşahi vala-çaykahi-
den oldur kim şukr-i lillah ol zillullah dövlet-i hümayüni ile gedem-i 
mübarekin bu mehelli şerife varid edubdur ve dehi kerekdürkim ri-

zayi-i lililahi menzure kötüre ve ben fegirin ehval-i müstehlikine te-
rehhüm ede vacib ve lazım bilüb ve körüb temamen ehvalimüz keyf-
fiyetini erz gılduk gerekdur kim ğüreslik ola ki, her ayine düay-i heyr 
padşah-i vala-çaykahe hasil ole. Bagi emrohu e’la. 

BELGE 8:51 

Erzedaşt bende-ye kemterin İmamgulu Yüzbaşı, naib-i Derbend. 
Bemogefe erz-i nevvab vala-çaygah memalik-i şimaleyn, velhevagin 

                                                           
50 Derbent tacirleri mirzasının I. Petro’ya gönderdiği 1722 tarihli arzuhâlidir. 
51 İmamgulu’nun I. Petroya yazdığı mektup. 
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miresaned ki, o vegt ki, padşah-i vala-çaykah gale’ye mübarekeden 
negl edüb mehel-i Dağıstane yüz goyduğu zemande şul Usmi na 
mühalif cem-i goşun edub onbine yovug şul gele’nin üstüne kim 
padşah-i vala-çaykah Derbağ kenarinde yapdurmuş idi hücum 
edub kelub bir gün cenk-çedel edub gele’ni alub herab etmiş ve 
padşahin gullalarıni getl etmişler ve bu esnaden irelu aligedr min-
başi gerib-i dörd-beş yüz âdem müeyyen gılub ve bir dehi padşahın 
tevccöhünden car etdürüb ki, temamen atlu ve piyade goşun şul 
gele’ye henvar keden zemande bu heber vasil oldi ve be’de bir mö-
teber şeyh ol gele’ye könderdük onların keyfiyetini bize ittila ede ve 
ol şeyh kedüb gele’ye dâhil olub padşahın berteref ve getl eden gul-
lariniz bir-bir san edüb müraciet etdi ve tehminen bir yün seksen 
beş nefer hesarin içinde ve üç nefer hesarii kenarında getl olmuşlar 
ve üç dehi güriz olmuş ve dehi gele azuge babinden tenkde-dü her 
ayine novregpadşahin yümn-i teveccöhünden istidamız budu kimi 
azuge gele’ üçün mügerrer ola ve kele, düşmenlerin hiyali oldur 
kim cem olub Rüstem soltan üste valaler ve be’db gele’üste kel-
mekdedür hiyalleri. Vacib ve lazım bilü-padşah hezretlerine erz-i 
mühteser gıldug. Emr padşahındür ve dehi şeyh şile dedi kim elli 
nefer âdem cerahetlü dür ve üç-dört yüz âdem yararlı vardür. 

BELGE 9:52 

Erzedaşt kemterin bendekan ve bişterin duakuyyan izzetlu, 
mehebbetlu ve şefeggetlu, dövletlu atamuz çogdan-çog salamler ve 
dualer ol umera-i üzzamlere olsun be’d ez selame mala kelam ol-
dur kim ol zaman ki, siz dövletinin bu mehellede var-duz ol ealerin 
haneleri babinde ki, mehbus olunmuşdurlar mültemes etduk ki, 
geravüllar ki, ol evlerin üstünde vardur mürehhes olaler. Haliya 
galmişler. Teveggöyümüz ve teressüdümüz ol ümera-i üzzamlerin 
hezredinde oldur kerekdür ata ve oğulluğu menzure kötürüb bir sa-
yeyi desti padşahi vala-çaykahinden hasil edub revane edesüz ol 
geravüller haneler üstünden mürehhes oleler ve dehi rücuu olmiye 
çog-çog minnet-i ezimdür ve bu terefe nisbeten gulluglar olse işare 
edesüz insaellah cane minet bilub yerine yete. 

BELGE 10:53 

Erzedaşt kemterin bendekan İmamgulu, yüzbaşı, naibi, Der-
bend. Bemogefe bendekan-i memalik-i Behreyn velşimaleyn ol ze-
man nevvabi-i vala-çaykah gele’-yi mübarekeden negl edub Dağıs-
tane yüz goyduğu zamende Usmi-ye nabikar cem-i goşun edub 
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şul gele’nin üste ki, padşahin emri ile Derbağ kenarında yapılmuş 
idi, hücum edub her gün cenk edub ahir gele’ni pozub viran gil-
miş üç âdem hesarın tişin de ve gelenlerin gele’nin içinde getl et-
mişler, o cümleden üç âdem Güriz olmişler ve bu hengâmeden ire-
lu aligedr minbaşi ve ben kemterin dehi car etdürmüş idük kim 
şül gele’ye hevar geden zemande lu hebere şenii gelub moguf 
olundi ve bu erzi bir mertebe bundan irelu sefine ilen padşahin 
gulluğuna erz gildug ve dehi ol gele ki, padşahın emri ile Rud-i yes 
kenarinde var idi bir neçe para kend-i me’sum ile bele gele’nün 
üstüne hücum etmiş ve cenk etmişler üç gün ve dörd-beş âdem 
saldatlardan ve kezaklerden ber teref olmuş ve sekkiz dehi cera-
hetlu vardur feemma düşmenler cerisinden coh nabikarlar getl 
olunmuş ve hem şile deyirler kim Davud-i namühalif cemi goşun 
etmekdedür ve gele’ üste gelmekdedür hiyalleri, vacib ve lazım bi-
lüb erz gildug emr padşahi vala cahindür. Bagi emrahu e’la. 

BELGE 11:54 

Erzedaşt kemterin bendekan İmamgulu, yüzbaşı, naibi Der-
bend. Bezirve-ye erz-i bendekan növabb-i memalik-i Behreyn ve-el-
şimaleyn miresaned ki, bundan irelu galalar babinde erz-i padşah-i 
vala-çaykahin hidmetine mersul etmişduk. O kim Derbağ kenarın-
dakı gala idi. Usmi-ye namühalif ve Sultan Mahmud-i nabikar ce-
me goşun edub kelmişler. Galaya zur edub pozmuşlar ve padşahın 
gullerini getle yeturmişler ve on yeddi âdem ol düşmenlerden getl 
olunmuş ve otuz iki-otuz üç âdem dehi cerahatlü olmiş ve ikimci ge-
le ki, Rud-i yes kenarında vardır. Davud-i Merdud Kuuli-i tevabele-
rinden Monkud ve Küre ve Gobe ve Tabeseran cem olub onun üste 
kelmiş bir kün müharibe gılmış ve padşahin gullari padşahin yüm-
ni dövletinden top-tüfeng düşmenlere urub geleden dönderüb gov-
mışlar, üç ağac yol gele ilan arası vardur onde sakin olub durmiş-
ler ve o kim düşmenler çerisinden berteref olmuşdur. Ededî yetmiş 
ve seksen olur ve inşaellahi-i teala haliye padşahin dövletinden bir 
zerer ve nügsanlıg geliye irmiyipdür ve dehi onların hiyali tifag 
olub, temamen gele üste kelmekdedür. Vacib bilüb erz gildug emr 
padşahi mütaindür Bagi emrohu e’la. 

BELGE 12:55 

Erzedaşt kemterin bendekan İmamgulu, yüzbaşı, naibi Der-
bend. Be vesile-yi erz-i ümera-i üzzam miral ve e’timad-üd-dövle-
miresaned ki, o tarihden nevvab-i vala-çaykah. Padşah ve ma-
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nende peder-e ol ümera-i üzzamler gedemi mübareklerin ihraç 
etdüki zemande şul merdudlar padşahin düşmenleri Davud nabi-
kar ve Usmiye hilesaz cem-i goşun edub geriye-yi Rukalde ki, he-
vali-yi gele’dur durmişler ve o zemanden beri gelenin gapuleri 
mesdud dur ve be’zi yomlerde be’d ez zeval açdurub cahar etrafe 
geravüller müeyyen etdürüb gelenün hasarin dövr edub kelürler 
ve be’de gapuler yapulur ve okim azuğe babindedur çog-çog tenk-
ligde galmışuz ve ziraetden el üzüb me’yus olub mühasire olun-
muşuz ve heçyerde imdadimuz yohdur isteda muz Umera-i üz 
zamlerden oldur kim padşahin hidmetine ehvalimüzi ve kürünse-
likimüzi erz edüb azuge aşlugdan ve yağdan ve piyden bir neçe 
sefinelere heml etdürüb te’cil-te’cil revane gılasuz ki, gürüsnelik 
ve gehetlik gayetdedur ve dehi her güne hidmetler bizim terefimü-
ze var olsa işare edesuz cane minnet bilub yerine yetürek bagi 
emrehu e’la ve dehi ümera-i üzamlere elam olsun kim bir sefine 
Badkubeye revane gılmışuz varid olmayıbdur inşaellah varid olan 
zemande heberlerin sizün hidmetuze erz olunur. 

BELGE 13:56 

Erzedaşt kemterin bendekan İmamgulu, yüzbaşı, naibi Derbend. 
Bemogefe erzi nevvab-i kamiyab-i memalik-i işmaleyn ve -elbehreyn 
vala- çaykah-i urus miresaned ki, o tarihden nevvab vala-caygah 
gedem-i mübarekin geleye Derbend’den ihrac etdiyi zemande şul 
merdudler padşahin düşmenleri Davud-i nabikar ve Usmi-ye hile 
saz Ceme goşun edub geriye-yi Rukalde ki, hevali-ye gele’dedür te-
veggüf etmişler ve o zamenden beri gelenin gapıları mesduddur ve 
be’zi yomlerde bed ez zeval açdurub çahar etrafe geravüller müey-
yen etdürüb gele’nin hasarını dövr edub kelürler ve be’de gapular 
yapulur ve oki azuge babindedur çog-çog tenlikde galmişuz ve zi-
raetden el kötürüb me’yus olub mühasire olunmuşuz ve heç yerde 
imdadimüz yohdur geyr ez padşah-i vala-çaygah. İstedayi teveg-
göümüz dergahi müelladen oldur kim, padşah-i memalik-i behreyn 
vel-şimaleyn hinkam-i virud-i erize, hökm ve ferman ede azuge aş-
lugden, yağdan ve piyden te’cili-te’cil sefinelere heml etdürüb reva-
ne gıla ki, kürüsnelıg ve gehetlik gayetdedür. Emrohu e’la. 

BELGE 14:57 

Erzedaşt kemterin bendekan İmamgulu, yüzbaşı, naibi Der-
bend. Bemogefe erzi nevvab-i müstetab-i e’timad-üd-dövle mire-
saned ki, çün meherrem ayının igirmi üçende Davud-i nabikar 
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ve Usmi-ye merdud cem-i goşun edub ve gele’üste keldiler ve 
Davud-i nabikar geriye-yi Coğlane duşdi ve Usmi-ye merdud ge-
riye-yi Sabunabad-e düşdi ve heman varid olan ruzde gele’ helgi 
çıhıb Davud ile cenk edub iki nefer onlardan getl edüb ve bir 
neçe dahi cerahetlu olmiş ve bir adam bizim âdemden padşahin 
başine sedege oldi ve iki nefer dehi cerahetlu var ve ikinci ruzde 
Usmi olan terefde cenk oldi ikinefer Usmi cerisinden getl olub ve 
iki-üç dehi cerahetli olmiş ve inek ikirmi altisinde Davud nabi-
kar geriye-yi Coğlenden köçüb bir mehelde ki, meşhur Gerasu 
deyirler gondi ve Usmi merdud ayın iyirmi sekkizinde geriye-yi 
Sabunabadden köçüb öz terekemesine gondi ve ondan sonre se-
fer ayının üçünde tefrige olub her biri Usmi ve Davud öz yerleri-
ne ketdiler ve artug ziyan ve nügsanlıg geyrez getli bir âdem ve 
iki cerahatli gele’ye ve gele’ helgine olmamış ve dehi gele’ye Der-
bend’ün helgi aclugdan çog-çogtengdedürler ve ziraetden el kö-
türümüşler. Nehayetde gürüsnelig Derbend helgine yüz vermiş. 
İstidayi teveggöümüz oldur kim padşah vala-çaygahinin doletin-
den azuge aşlugden ve yağdan ve piyaden gele-yi Derbend helgi 
üçün revane gılasuz her güne rücu ki, bizim terefimize olsa e’lam 
edesüz ki cane minnet bilub yerine yetürek. Bagi emrohu e’la ve 
dehi ne kim Usmi olan terefde bağat var idi temamen Üsmi ve 
çerisi yihub yondurdiler ta kim ittila olasız bagi eldua. 

BELGE 15:58 

Erzedaşt kemterin-e bendekan İmamgulu, yüzbaşı, naibi Der-
bend. Bezirve-ye erz-i nevvab-i müstetab memalik-i behreyn ve el 
şialeyn ve el-Hevagii vala-çaykah padşah-i urus miresened ki, 
çün meherrem ayının iyirmi üçünde Davud-i nabikar ve Usmi-ye 
merdud cemi goşun edub gale-yi Derbend üste geldiler ve Davud-
i nabikar ve Usmi-ye merdud her biri bir terefde Davud geriye-yi 
Coğlane düşdü ve Usmi-ye merdud geriye-yi Sabunabad-e düşdi 
ve hemin ruz ki, düşmenler cerisi kelende gapulari açturduk. Der-
bend helgi atlu ve piyade cemi kesir çihub Davud-i nabikar goşun 
ile cenk edub iki nefer Davud çerisinden getl edub ve iki-üç nefer 
yaralu galmişler ve ikimci rüzde Usmi-ye merdudin çerisinden 
cenk edub ve hem iki nefer Usmi çerisinden getle yetürüb ve iki 
nefer yaralu etmişler ve bir nefer bizim âdemden padşah-i vala-
çaygahin başına sedage oldi ve iki dehi cerahetlu var ve ne kim 
bağat şimal terefinde var idi Usmi ve çerisi yıhub ve yandurdiler 
ve ayın iyirmi altısında Davud-i nabikar geriye-yi Çoğlanden kö-
çüb bir mehelde kim meşhur Garasu deyirler ande gonmiş ve 
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ayın igirmi sekkizinde Usmi merdud geriye-yi Sabunabadden kö-
çüb öz terakimesine düşdi ve sefer ayının yeddisinde tefrege olub 
her biri Davud-i nabikar ve Usmi-ye merdud öz yerlerine getdiler 
ve dehi ol zeman ki, padşah-i memalik-i Behreyn ve el şimaleyn 
ben guline emr etmiş idi ki, gele’-yi Badkubeye âdem revane gı-
lam müddeti mediddur kim âdem-i mötemed padşah-i valacahın 
kağezlerile lutkaye sevar etdirüb Badku cayine revane gilmişuz 
ta ila elan eseri zahir dekül inşaellah-i teala be’d gelen zemande 
tamamen ol terefin heberlerin tehrir-i semt edüb padşah-i vala-
çaygah-in hidmetine erz ederüz ve dehi geleyi Derbend helgi çog-
çog acdurler ziraet ede bilmemişlerdur. İstida-yi teveggöüm pad-
şah-i memalik-i behreyn ve şimalden oldur kim azuge aşlıgdan, 
yağdan ve piyden ve geyrizalik geleyi Derbend helgi üçün revane 
büyüresüz-vacib bilub erz giduk ihtiyar nevvab-i vala-çaykahin-
dür. Bagi emrohu e’la. 

BELGE 16:59 

Yaşıl çerhin hündür binasının galası ölmez yerin (toprağın) 
sakinlerinin penahgahına geder ordunun irelide geden hissesi-
nin feth ve gelebesinin ve özümüz ile ayıg sayıgla O âli gerdin 
gelebe ve şadlığının hemişe keşiyinde durmagla adınızın ebedi-
leşmesi üçün cahan ersesi din ve dövlet düşmenlerinin ganı ile 
gülüstane ve dünya sahesi galib dövletin düşmenlerinin alçag-
ganlarının lalezarından fenaye çevrilsin (temizlensin). Dostlug 
ve mehebbet gaydalarının, birlik ve yahınlıg esaslarının artma-
sını geyd etdikten sonra semmiyetle dolu rey’inizin megsedi işıg-
li fikrinizin yüksekliyi dostlug münasebetleri teleb (hökm) edir 
ki, Gilan hökmdarlarının (feodallarının) bu teref adamlarının 
be’zilerine könderdikleri mektubların mezmunundan me’lum 
olur ki, hegigeten ahiri namehmud olan mehmud ber teref ve 
Gilana çapar gelmiş, şadlıg ve çıragan etmişler ve Şahzade hed-
siz-hesabsız goşunla zilge’de ayında Erdebile dâhil olub, inşael-
lah bu yahınlarda dövlet ve igballı Şirvana dâhil olacagdır ve 
Talışlardan bir sıra adamlar ki, nankorlug etmişdiler. Getliam 
ve ber teref edilmişdir ve Derbend galasına göre orduda olan 
derbendlilere külli migdarda behşayiş merhemet edilibdir. Bu 
yahınlarda hidmetüze gelecekler. Allah’a şükür ki, menim mü-
lazimlerimin nemek be helallığı dostların arzu etdiyi kimi galib 
gelmiş dövletin övliyasına me’lum olmuşdur ve olacagdır. La-
zımdır ki, o gardaşım her cehetden öz sayıglıg ve fealiyyetlerini 
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itirmeyecekler ve urusun hekayesini (ehvalatını) geniş suretde 
yazacaglar ki, o cür (lazım olan gaydada) emel edilsin ve her 
hansı mühüm (elametdar hadise) baş verdikde me’lumat versin-
ler ki, dostluğumuzda irelileme (müveffegiyyet) nehayet derece-
de zahir ola. Gunler Sizin istediyiniz kimi olsun. 

BELGE 17:60 

Erizeci kiçiklerinin Badkube galasının imtiyazlı ve adi ahalisi. 

Mügeddes, mübarek, âli durmekan ve dünya esaslı sarayın erzi 

hidmetlerine yetirirler. Şükürler ve secdeler Allah’ındır ki, bütün 

halgların ihtiyarını ve güdret menbeyini böyük emr sahiblerinin, 

padşahların ve hökümdarların gebzeyi teserrüfüne vermişdir ki, 

edaletin hökmünü icra etmekle mezlumları zalimlerin zülmünden 

goruyub ve müdafie etsinler. Bu vahtda Allah biz mezlumlara 

merhemet etmişdir ki, gedim zamanlardan müselmanlar ve onla-

rın padşahları dostlug ve gardaşlıg eden edaletli padşah, ya-

manlıg ve nankorlug bayrağını galdıranların başçı ve serkerdele-

rini, kördükleri işlere köre, cezalandırmag megsedile, Şirvan vila-

yetine gelmeyi gesd etmişler. Buna şahid âlinin öz gulları vasite-

sile aciz ve miskinlerin rifahi haggında ebedî yaşayan güclü süla-

lenin bu bir üzlü gullara könderdiyi mübarek mektubdur. Onu 

ohumag şerefine fehr etdik. Beşeriyyetin velinemetinin duşmenle-

rinden intigam almag, onlara işgence ve ceza vermek haggında 

idi. Padşahların hökm ve fermanları onların ve’de ve sözleri kimi 

düzgün olur. Bendelerin padşahı ile olan semimiyyet ve gardaşlıg 

münasibetlerinin sadigliyine istinad ederek eşitdik ve itaet etdik 

diye mübarek yazıda gösterildiyi kimi semimiyetle itaet etmeyi 

özümüze tam vacib bilib ve bilirler. Utarit nişan münşiler kömek 

ve yardım almadan hökmün yayılmasını yerine yetirmeyi te’kidle 

teleb etmişdiler. 

Günden aydındır ki, galib dövletden üz dönderenler nankor-

lugla iki ilden artıg çalışdılar ki, hiyle ve aldatmagla, müharibe ve 

galaya yürüş etmekle, hücum ve garetle kiçiklerinizin özlerine 

müttefig etsinler. Lakin biz onların dünya ve ahiret rüsvayçılığına 

sebeb olan murdar hereketlerini ve hoşagelmeyen işlerini gebul 

etmedik. Can ve malımızı öz veline’metimize gurban verdik. Al-

lah’a şükür ki, kiçiklerinizin fealiyyeti teşekküre layig körünmüş 

ve dünyada şöhret gazanmışdır. Ümid var ki, yahın vahtlarda bu 

zalimlerden intigam alınsın ve padşahın en yüksek şefeggeti bu 

fegirlere şamil olsun, o âlinin emri ebedidir. 
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BELGE 18:61 

Allah’ın kömekliyi ve hökümdarlığın güdreti ile Rus tayfaları-
nın ve sair tereflerin hamısının birlikde imparatoru biz birinci 
Pyotr. Mehemmedguluya ve Bakıda yamayan başgalarına İmpa-
ratorun cahan-pegah sarayına könderilmiş mektubun mezmu-
nundan bize me’lum oldu ki, biz padşahın yazdıgları Size çat-
mışdır. Elece de sizin sedagetli ve semimiyetli olduğunuz özünü 
kösterdi. Siz öz hidmetlerinizi kösterirsiniz. Biz de merhemetle 
gebul edirik ve öz merhemetlerimize sizleri yükseldeceyik. Biz 
galib kelen ordumuzla bu vilayete başga bir şey üçün gelmemi-
şik. Ona göre gelmemişik ki, sizi hain ve bedkirdar adamların 
zerer ve ziyanlarından, getl ve garetlerinden goruyag. Sizler gor-
husuz ve rahet öz evlerinizde yaşayasınız ve bundan sonra heç 
bir gorhu sizi narahat etmesin. 

Bilmelisiniz ki, galibiyetli ordumuz yoldan keçerken hemin 
hainmer öz düşmençiliklerini gösterdiler. Lakin galibiyetli ordumuz 
onları getl ve garet etdi ve onların yerlerini tamamile yandırdı. 

Bizim Derbend’e gelmeyimizden ehali hatircemlikle gorun-
muşdu. Onların gelecekde arhayın yaşamaları ve bundan sonra 
daha gorhmamaları üçün galada min nefer tüfengli saldat ve bir 
migdar kazak goydug. Özümüz galibiyetli goşunumuzla Bakı’ya 
yola düşeceyik. Sizleri arhayın etmek üçün gabagcadan min tü-
fengli saldat gönderdik. Bu şahane mektubun birini deniz, dige-
rini ise guru yolla gönderdim. Eyni zamanda başı möhürlenmiş 
iki mektub da gönderildi. Siz onlardan birini serhed Gilana ve 
ikincisini Astaraya gönderesiniz, mektubları yola saldığınız teg-
dirde cavabını tezlikle gönderin. 

BELGE 19:62 

Erizeci kiçikleriniz mübarek Badkube galasının imtiyalı ve adi 
ahalisi. En yüksek mertebeliye çatdırırlar ki, bu bendelerin veli-
ne’metlerinin dostu, yüksek megamlı padşahın elçisinin çaparı 
zilge’de ayının ahırlarında gemi ile Badkube galasının sularına 
dâhil oldu, şefeggetli fermanın mezmunundan me’lum olur ki, 
acizleri gorumag ve bu gullara yardım göstermekmegsedile kazak 
destelerinden elave min nefere geder saldat göndermek niyetin-
dedirler. Bendelere garşı olan hüsnireğbet mektubun mezmu-
nunda öz eksini tapmışdı. Lakin bu onların goşununun vahtının 
alınmasına sebeb olmamalıdır. 
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62 Bakü ahalisinin I. Petro’nun mektubuna cevabı. 
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İki ildir ki, galanın tutmag megsedile ittifag bağlamış nankor 

guldurlar bir neçe defe 10-15 min goşunla ona yahınlaşmışlar. 

Nehayet, receb ayında otuz min nefer nankor Usmi ve Davudla 

birlikde gala üzerine hücuma keçdiler. Dünya ehalisi (beşeriyye-

tin) padşahının sönmeyen behti namine onlarla döyüş ve mühari-

be aparıldı. Düşmenler ağır mağlubiyyete uğrayarag gayıdıb gaç-

dılar. Allah’a şükür ki, sizin kömeyiniz ve padşahlığın bahtinden 

onlardan gorhumuz yohdur. 

Gızılbaş ordusunun indiye kimi Usmiye garşı Şirvan’a gelme-

mesine sebeb padşah semenderin iki yüz min goşunla İsfahan’da 

minlerle kobud ve gic çeyirtkenin üzerine getmesi olmuşdur. Al-

lah’a şükür ki, onun kömeyi ile iki aydır onların tamamile berte-

ref ve meğlub olmasile bu işden azad olmuşdur. 

Allah’ın kölgesi, sülalenin davamçısı, şahın böyük ve giymetli 

helefi Tehmasib mirze, Allah onun düşmenler üzerinde gelebesini 

te’min etsin. Zilge’de ayının onunda, guraglıgların ve denizlerin 

vehşilerinden ve guşlarından da çoh galib gelen goşun ve esgerle 

dar-ül-irşad Erdebile gelibdir. Budur hisse-hisse Kur çayından 

keçirler ve nankorların (nemek beheramların) heyat damarını çe-

kib çıharacag. Buna göre de acizleri gorumag üçün şefegget bu-

yurdugları goşuna acizlerin ehtiyacı yohdur. Padşahın behtinden 

onların öhdesinden gelmişik ve gele bileceyik. Onların (goşunla-

rın) Bakı’da sergerdan olmalarına sebeb olacagdır. Özünüzün bü-

tün goşunlarınızı padşahın düşmenleri üzerine gönderin ki, onları 

aradan galdırsınlar. Bu, gulların padşahı ile olan dostluğun art-

masına sebeb olacagdır. O âlinin emri ebedidir. 
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ÇARLIK VE BOLŞEVİK RUSLARININ 
TÜRKMENİSTAN’DA UYGULADIĞI 

DİN POLİTİKASI VE TÜRKİSTAN ÖRNEĞİ 

Ekrem ÖZBAY* 

Öz 

Ruslar İslamiyet’le Kiev Rusya’sından itibaren ilgilenmeye başlamış-

lardır. Genelde aleyhte çalışmalar yapılmıştır. Rusların egemenliğine gi-

ren gayri Rus topluluklarının hepsinde olduğu gibi Türkmenistan’da da 

Çarlık döneminde Hıristiyanlaştırma, Bolşevikler döneminde de dinsizleş-

tirme politikaları izlenmiştir. Hedefe ulaşabilmek için propaganda, baskı, 

sürgün, işkence ve beyin yıkama gibi birçok yola başvurulmuştur. Bu sü-

reç içinde birçok da insan öldürülmüştür. Bütün bu çalışmalar sonunda 

küçük bir kesim üzerinde etkili olunmuşsa da çoğunluk üzerinde başarılı 

olunamamıştır. Türkmen geleneği ile İslam iç içe girmiş ve Türkmenlerde 

İslam’ın kök salmasına sufizmin önemli tesiri olmuştur. 

Günümüzde Türkmenistan’da Hıristiyan ve Bahâi misyonerleri, Yeho-

va şahitleri, Şii propagandacılar kendi inançlarına insan çekebilmek için 

buldukları her fırsatı ve yolu ustalıkla kullanmaktadırlar. 

Anahtar kelimeler: İslam, Sufizm, Misyoner, Lenin, Stalin, Militan, 

Allahsız, Dinsiz, Kulüp, Ateizm, Üniversite, Medrese, Casus. 

Abstract 

The Religion Politics Applied On Turkistan By Czardom and 

Bolshevik Russia and Instance of Turkmenistan 

Russians have been started to be interested in Islam since the Kyev 

Russia. But they generally acted against it. As in all the non-Russian 

communities under the Russian domination; in the tsardom period,  chris-

tianisation and in the Bolshevik period, irreligious activity policies have 
                                                           
* Eğitimci-Yazar. 
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been followed in Turkmenistan. Propoganda, oppression, exile, torture, 

brainwashing and likewise methods were the ways applied to get to the 

target. In that process, many people were assassinated. By all these ef-

forts, little community was affected but on more it was failed. Turkmen 

tradition and Islam were interfered each other and sufism deeply affected 

developing Islam in Turkmenistan. 

Today, Christian and Bahai missionaries, Jehovah’s Witnesses, Shii-

te propagandists are taking advantage of every circumstance and the 

way expertly to attrack people to their own believes. 

Key words: Islam, Sufism, Missionary, Lenin, Stalin, Militant, Godless, 

Irreligious, Clup, Atheist, University, Madrasah, Spy. 

Giriş 

Türkmen ve Oğuz kelimeleri, zaman zaman birbiri yerine kullanılan 
iki kavramdır. Türkmenler, Oğuzlardan ayrılan bir parça ve Türkmen is-
mi, onlara bir sıfat olarak verilmiştir. Türkmenler, Oğuz ismini de kulla-
narak onu günümüze kadar yaşatmışlardır. 

Oğuzlar, Göktürkler zamanında onların idaresinde yaşarken çoğu za-
man baş kaldırırlar. Sonunda Uygurlarla birlikte Göktürk iktidarına son 
vererek Türk devletine hâkim olurlar. Daha sonra Kırgız Türklerinin bas-
kısıyla batıya doğru (Seyhun Nehri civarına) göçerek yerleşirler. İçlerin-
den büyük bir bölümü Kuzey Karadeniz üzerinden Ukrayna ve Balkanla-
ra göçer. Avrupalıların “Uz” dedikleri bu Oğuz kitlesi zamanla Hıristiyan 
olur ve Türklüğünü kaybeder. Onlardan bir kısmı Bizans ordusunda gö-
rev yaparken Malazgirt Savaşı’nda akrabaları olan Selçuklu Oğuzlarının 
tarafına geçmişlerdir.1 

Asya’da kalan Oğuzların “Yabgu” önderliğinde kurduğu devletin baş-
kenti Seyhun Nehri kenarındaki “Yeni Kent” olarak bilinir. Oğuz yabgu-
sunun (liderinin) İslam’ı kabul edip “Türkmen”2 adını alan kardeşlerinin 
üzerine yürümesine yabgunun subaşısı (ordu komutanı) olan Selçuk Bey 
karşı çıkar. Selçuk Bey, İslam’ı kabul eden Oğuzları (Türkmenleri) savu-
nur ve korur. Bu sürtüşme sonunda Türkmenler Selçuk Bey önderliğin-
de Cend’e gelirler. Selçuklu Devleti’ni kuranlar İslam’ı kabul eden Oğuz-
                                                           
1 Erol Güngör, Tarihte Türkler, s. 76. 
2 Oğuzlardan Müslümanlığı kabul eden zümrelere, onları Müslüman olmayan kardeşlerin-
den ayırt etmek için Maveraünnehir Müslümanlarınca “Türkmen” adı veriliyordu. Türkmen 
adı, Maveraünnehir Müslümanları arasında “Müslüman Türk” şeklinde özel bir manada kul-
lanılmaya başlanmıştır. 13. yy.ın başlarından itibaren her yerde Türkmen, Oğuz’un yerini 
almıştır. Ancak Oğuz adı da unutulmamıştır. Türkmen adı ile ilgili farklı görüşler ileri sürül-
müştür: Birincisi “Türk” adı ile Farsça “mân” eki birleştirilerek Türkmen adı ortaya çıkmış, 
olup “Türk’e benzer” demektir. İkincisi Türkmen adı, Türk-i iman tamlamasından ortaya çık-
mış olup imanlı Türk manasında kullanılmıştır. Üçüncü görüşe göre ise Türkmen kelimesi-
nin sonundaki “men”in Türkçe mübalağa eki olduğu (kocaman, azman, değirmen vb. gibi.) 
söylenerek bu adın “Öz-türk” anlamına geldiği ifade edilmektedir. Bkz. Faruk Sümer, Oğuz-
lar (Türkmenler), s. 79-80. Ayrıca bkz. S.G. Agacanov, Oğuzlar, (Çev: Ekber N. Necef/Ahmet 
Annaberdiyev), s. 117-120. 

132



E. ÖZBAY / ÇARLIK-BOLŞEVİK RUSLARININ TÜRKMENİSTAN’DA UYGULADIĞI DİN POLİTİKASI 3 

lardır. Bunları Müslüman olmayan Oğuzlardan ayırmak için Türkmen 
denmiştir. Oğuz Yabgusu, bu devletten vergi ister. Hatta Cend’e vergi 
memurlarını bile gönderir. “Kafirlere haraç vermeyeceğini” söyleyen Sel-
çuk Bey, memurları Cend’ten uzaklaştırır. Böylece Selçuk Bey, Oğuz 
Devleti’ne karşı mücadeleye başlar. Bu mücadelede Selçuk Bey, Müslü-
manların desteğini de almıştır. Sonunda Cend ve çevresinde yabgunun 
hâkimiyetini kırar.3 Yer darlığı ve otlak yetersizliği yüzünden dolaşan 
Türkmenler, Gazneli ve Karahanlı devletleri arasında sıkışır kalır. Bu 
kardeş Türk devletlerinin idaresine girmeyi kabul etmeyen Türkmenler 
sonunda Çağrı ve Tuğrul kardeşler önderliğinde Gazne ordusunu 1040’-
da Dandanakan’da yenerek Büyük Selçuklu Devleti’ni kurarlar. Danda-
nakan Savaşı’ndan sonra sultan ilan edilen Tuğrul Bey ülkeyi yönetirken 
kardeşi Çağrı Bey de onun yardımcısı ve ordu komutanı olur. Bu arada 
Abbasi halifesi, Şii Büveyhoğullarına karşı Tuğrul Bey’den yardım ister. 
Bunun üzerine Tuğrul Bey 1055 yılında Bağdat’a gider. Böylece İslam’ın 
liderliği Abbasilerden Selçuklulara geçer. 1060 yılında Çağrı Bey’in ölü-
münü 1063’de Tuğrul Bey’in ölümü izler. Tuğrul Bey’den sonra yerine 
Çağrı Bey’in oğlu Alparslan geçer. Alparslan 1071 yılında Anadolu’nun 
kapılarını kesin olarak Oğuz boylarına açar. Daha sonra Alparslan’ın ye-
rine oğlu Melikşah geçer ve vezir Nizamü’l-Mülk’ün de yardımlarıyla dev-
leti en geniş sınırlarına ulaştırır. Melikşah’ı çok uğraştıran Batıniler so-
nunda Melikşah’ı zehirleyerek şehit ederler. Melikşah’ın ölümü Selçuklu-
ların parçalanmasına sebep olur. Mehmet Tapar’dan sonra yerine geçen 
Sultan Sencer, Selçukluların son, en büyük sultanı olur. Sencer’in gör-
düğü en büyük tehlike Karahitaylılar idi. Sencer, bu Moğol tehlikeyle 
1141’de Katvan’da karşı karşıya gelir. Katvan Savaşı’nda Sencer yenilir 
ve doğu topraklarından çekilmek zorunda kalır. Sencer 1157 yılında 
ölür. Sencer’in ölümünden sonra Büyük Selçuklu Devleti de yıkılmıştır.4 

Büyük Selçuklu Devleti doğuda Ceyhun Nehri’nden, batıda Akdeniz 
kıyılarına kadar geniş bir alana yayılmış ve büyük bir devlet haline gel-
mişti. Ancak Selçuklu sultanlarını Bizanslılar ve Haçlılar devamlı meşgul 
ettiği için Asya’da kalan Türkmenlere yeterli ilgi ve alaka gösterilemez. 
Bu ilgisizlikten dolayı Türkmen boylarının bir kısmı Selçuklu Hükümda-
rı Sultan Sencer’e karşı baş kaldırırlar. Bu sırada ortaya çıkan Moğol ka-
sırgasından Türkmenler de nasibini alır. Türkmen boylarının bir kısmı 
Maveraünnehir, Horasan ve Mangışlak’a kadar uzanan bölgelere dağılır-
ken bir kısmı da daha önce gidenler gibi Anadolu’ya ve Azerbaycan böl-
gelerine göçerler. Büyük bir kitlesi de Afganistan ve Pakistan’a geçmiştir. 
Artık Türkmenistan’da kalan Türkmenler ile Ön Asya’ya gelen Türkmen-
lerin kaderleri ayrı bir seyir takip eder. 
                                                           
3 İbrahim Kafesoğlu, Selçuklu Tarihi, s. 6-7. 
4 Bkz. Saadettin Gömeç, Türk Cumhuriyetleri ve Toplulukları Tarihi, s. 211-212. 
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Maveraünnehir ve Horasan’da kalan Türkmenler diğer Türk boyları 
(Özbek-Kazak ve Kırgızlar) ile birlikte önce Moğol, sonra da Timurlular 
hâkimiyetinde varlıklarını devam ettirirler. Mangışlak bölgesinde yaşa-
yan o devir Türkmen boylarının en büyüğü ve en kuvvetlisi olan Teke 
Türkmenleri, korunmak için bir sığınak olarak seçip kullandıkları Köpet 
Dağı bölgesine çekilirler. 

Ne var ki Türkmenlerin toparlanmaya başlaması Hive Hanlığı ile İran 
Şahlığı’nın dikkatini çeker ve Türkmenlerin o bölgede bir güç haline gel-
mesine mâni olmak için Türkmenler üzerine seferler düzenlemeye baş-
larlar. Türkmen-Özbek koalisyonunun ayakta tuttuğu Hive Hanlığı’nın 
başında bulunan ve aynı zamanda bir tarihçi olan Ebu’l Gazi Bahadır 
Han, yaptığı âni baskınlarla Türkmenlere büyük zarar verir. Türkmenler 
Hive’den aldıkları bu darbenin yaralarını henüz saramamışken bu sefer 
de İran’ın hücumuna uğrarlar. Ayrıca İran’da yaşayan Afşar Türkmenle-
rinin beylerinden Nadir Şah’ın, İran’da hâkimiyeti ele geçirmesinden 
sonra Türkmenistan üzerinde de egemenlik kurmak istemesi ve buna 
Türkmenlerin karşı çıkması yüzünden Nadir Şah da Türkmenlere acıma-
sızca davranmıştır. 

Moğol İstilası’ndan sonra Türkmenistan toprakları Cengiz Han’ın ev-
latları arasında paylaştırılmıştır. Buna göre Kuzey Türkmenistan Altınor-
du Devleti’nin, Güney Türkmenistan ise Hulaguların, Doğu Türkmenis-
tan da Çağatayların kontrolüne bırakılmıştır. Hulaguoğullarının devleti 
1336 yılında dağılınca Güney Türkmenistan Altınordu tarafından işgal 
edilir. Devamlı savaşlar sonunda Altınordu Devleti de Timurluların kar-
şısında mağlup olur ve dağılır. 1369 yılında Moğolların Orta Asya’da 
kurduğu Çağatay devleti de yıkılmış ve bu karışıklıklar içinden Timur 
sivrilip çıkmıştır. Timur, 1388’de Harezm’i ve Türkmenistan’ın önemli bir 
kısmını yönetimi altına almıştır. Timur’un ölümünden sonra torunu 
Uluğ Bey döneminde Orta Asya’da bilim ve sanat alanında büyük hamle-
ler yapılmıştır. 

Moğollar devrinde Türkmen boylarına yapılan saldırılar çok ağır ol-
muştur. Onu takiben gelen Timur işgali zamanında da aynı muameleyi 
gören Türkmenler paramparça olmuş ve her Türkmen boyu veya kabilesi 
kendi hayatını tanzim etmeye çalışmıştır. Türkmen boylarının bir kısmı 
Kuzey, bir kısmı Batı, bir kısmı da Güney Türkmenistan’a yerleşmiştir. 
Bu bölgelerin haricinde Uzboy, Sarıkamış ve Harezm bölgelerine de yer-
leşenler olmuştur. Onların en önde gelenleri Salur, Teke, Yomut, Ersari, 
Gölken, Yazır, Sarık ve Ali’lidir. Bunların dışında Çovdur, Abdal, İğdir 
boyları gibi küçük Türkmen grupları da olmuştur. Bu küçük gruplar ay-
nı bölgede diğer Türkmen boylarının himayelerinde yaşamaya devam et-
mişlerdir.5 Çarlık Rusya’sının Türkmenistan’ı işgal edip bir kısım insanı 
                                                           
5 Bkz. Ekber N. Necef/Ahmet Annaberdiyev, Hazar Ötesi Türkmenleri, s. 200-202; S.G. Aga-
canov, Oğuzlar, s. 371-374. 
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Hıristiyanlaştırma, Bolşeviklerin de dinsizleştirme çalışmalarıyla Türk-
menlerin hayatı yeni bir döneme girmiştir. 

Ruslar ve İslamiyet 

Rusların İslamiyet’le ilgili bilgilerle tanışması Kiev Rusya’sına kadar 
uzanır. Bilgi kaynaklarını seyyah ve tüccarların yazılı anlatımları ile do-
ğudaki komşularıyla kurdukları ilişkiler oluşturur. Rusların doğu kom-
şularıyla yaptıkları ticaret, savaş, kurdukları diplomatik ilişkiler; doğu 
halklarının hayat tarzı, dilleri, tarihleri ve kültürleriyle tanışmalarına 
yardımcı olmuştur.6 Bunların dışında İslamiyet’le ilgili bolca çeviriler ya-
pılmıştır. 15. yüzyılın sonlarında Rusya’da Hz. Muhammed’e ilişkin bilgi-
lerle, Mekke ve Medine’nin özelliklerini anlatan özel bir çeviri eser ortaya 
konmuştur. Bu eser 1493 yılında Moskova’da “Romalı Koca Ludovik’in 
Muhammed’in Muhteşem Türbesini Ziyareti” adıyla çıkarılmıştır. Sonra 
bu eser 16. yüzyılda “Rus Kroniği”ne (vakayiname, süreğen) alınmıştır.7 

Yine bu alanla ilgili Kiev Kazıbilim Akademisi Rektörü İoanniki Galya-
toviski, İslam karşıtı polemikler içeren bir dizi eser yazmıştır. Bunlar 
arasında Rusça çevirisi Çar İoann Alekseyeviç ve Pyotr Alekseyeviç’e it-
haf edilen “Muhammed’in Kur’an’ı” adlı eseri Kur’an hakkında Rusya’da 
yayımlanan muhtemelen ilk eserdir. Birkaç yıl sonra (1692 yılında) Rus 
araştırmacı Andrey lızlov’un 18. yüzyılda defalarca basılan “İskitlerin Ta-
rihi” adlı kapsamlı eseri yayımlanmıştır. Bu eserde Türk tarihiyle birlikte 
ikinci kısımda özel olarak İslam dinîne ayrılmış bölümlere yer verilmiştir. 
Örneğin “Muhammed’deki Arap Çekiciliği ve Ona Yakıştırılmış Büyüleyici 
Güzellikler”8 adlı başlık dikkat çekicidir. 

1716 yılında I. Petro’nun emriyle Kur’an ilk kez Rusçaya çevrilmiştir. 
Aslında Kur’an daha önce 1647 tarihli Fransızca metinden Rusçaya çev-
rilmişti. Fakat bu “Muhammed’in Kur’an’ı veya Türk Kanunu” adıyla çev-
rilmişti.9 Daha sonra Kur’an’ın 1790’da M. Verevkin, 1792’de Aleksey 
Kolmakov tarafından Rusçaya çevirileri yapılır.10 

Petro’nun 1721-1722 yılları arasında İran seferi sırasında Derbent’te 
Doğu üzerine değerli el yazmaları bulunmuş, bunların incelenmesi Rus 
doğu biliminin gelişmesinde önemli rol oynamıştır. Bu el yazma eserler de 
Rusçaya çevrilmiştir. Doğu ile ilgili el yazmaları 1. Petro tarafından kuru-
lan ve Doğu araştırmaları alanındaki ilk Rus kuruluşu olan “Ender Bulu-
nur Değerler Odası”nda bir araya getirilmiştir. Yüzyıl sonra bu oda Bilimler 
Akademisi’nin 1818’de açılan Asya müzesinin temelini oluşturmuştur.11 
                                                           
6 N.A. Semirov, Sovyet Rusya’da İslam Tarihi İncelemeleri, s. 21. 
7 A.g.e., s. 25. 
8 A.g.e., s. 33. 
9 A.g.e., s. 35. 
10 A.g.e., s. 39. 
11 A.g.e., s. 35. 
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1711’de Rusya’ya yerleşen Moldovyalı eski bir çiftlik sahibi olan Di-
mitri Kantemir, Petro’nun görevlendirmesiyle “Muhammed Dinînin Siste-
mi veya Durumunun Kitabı” adıyla 1722’de Petersburg’da yayımlanan 
eseri yazmıştır. Yazar, İslam’ın kurucusuna ve onun öğretisine karşı 
hoşgörüsüzlüğünü gizlememiş, düşmanca tutumunu açıkça ifade etmiş-
tir. O, Kur’an’ın “Yüzyıllarca süren bir yalanlar yığını, bir toplu masallar” 
kitabı olduğunu ileri sürmüştür.12 Ruslar tarafından Hz. Muhammed ve 
Kur’an’ı eleştiren bunlara benzer daha birçok çalışma yapılmıştır. 

Tarihî kayıtlara göre 9. yüzyıldan 16. yüzyılın sonlarına kadar geçen 
süre içinde kendilerinden her bakımdan üstün olan Müslüman komşu-
larla karşılaşan Ruslar, İslamiyet’in tesiri altında kalmışlardır. Özellikle 
13. ile 15. yüzyıllar arasında Ruslar, Altınordu Devleti’ne boyun eğmiş-
ler. Altınordu Devleti zayıflayınca 16. yüzyıldan itibaren boyun eğişleri-
nin intikamını alırcasına Müslüman Türklere ait toprakları sistemli bir 
şekilde işgal etmeye başlamışlardır. 

İşgal ettikleri yerlerde Müslümanlara karşı şu genel politikaları izle-
miş ve uygulamışlardır: İslam dinî düşman olarak görülmüş, camiler yı-
kılmış, imamlar sürülmüş, İslam köylü dinîdir denilerek aşağılanmış ve 
sınırlandırılmıştır. Bunların yanında Müslümanların ileri gelenleri ya 
ekonomik yönden ezilmiş veya Hıristiyanlığı seçmeye zorlanmıştır. Din 
değiştirenlere yeni statüler verilmiş, halk kitleleri millî özelliklerini koru-
makla beraber, dinî yozlaşmaya boyun eğdirilmiştir. Diğer taraftan alfa-
beler değiştirilmiştir. 

18. yüzyılın ikinci yarısında 2. Katerina nisbi bir rahatlama sağlamış-
tır. Bu dönemde Orenburg İslam Meclisi’ni kurdurmuş ve bu meclisin 
başındaki müftü iç işleri bakanlığı tarafından atanmıştır. Ancak müftü, 
Kırım ve Kazan Türklerinin dışında bütün Avrupa ve Sibirya Müslüman-
larının reisi durumuna getirilmiştir. Bununla Osmanlı Devleti’nin Rus-
ya’daki Müslüman Türkler üzerinde bir tesir oluşturmaması amaçlan-
mıştır. Dolayısıyla Rusya’daki Müslümanları kontrol altında tutmak iste-
mişlerdir. 

Stalin, Müslümanların dinî teşkilat kurmasına izin verirken Kateri-
na’nın yolunu takip etmiştir. İkinci Dünya Savaşı sırasında Müslüman-
ların savaşa katkı sağlamaları için Sovyet hükümetinde (Stalin dönemi) 
Müslümanlara karşı nisbi bir yumuşama olmuştur. Ancak bunun karşı-
lığında binlerce Müslüman Türk evladı cephelerde kurşunların hedefi ol-
muştur. 

1917 ihtilalinden sonra Komünist Partinin ülke yönetimine gelmesiyle 
yegâne resmî ideoloji Marksizm ve Leninizm olmuş ve dinlere tanınan ya-
sal haklar ortadan kaldırılmıştır. Çünkü bu ideolojiye göre din, insanları 
uyuşturan bir afyondu. 
                                                           
12 A.g.e., s. 36. 
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1928’de bütün dinî mektep ve medreseler kapatılmış, 1930’larda da 
Müslümanların ekonomik güç kaynağı olan vakıflara el konulmuştur. 
1932’de Müslüman din adamları, devrime karşı sabotaj yapmak, Japon-
ya, Almanya ve İngiltere’ye casusluk yapmakla suçlanarak şiddetli bir 
şekilde işkenceye, takibe ve sürgüne maruz bırakılmışlardır. 

Kuruçev döneminde tekrar İslam düşmanlığı kampanyası başlatılmış, 
1954-1964 yılları arasında İslam aleyhine 920 adet eser neşredilmiştir. 
Kuruçev’in düşmesinden sonra Sovyet hükümeti ile Müslümanlar ara-
sındaki ilişkiler yeni bir döneme girmiştir. Saldırılar yavaşlamış, aleyhte 
yayınlar daha bilimsel bir hüviyet kazanmış, bunun yanında 1978-1980 
arasında birkaç tane de cami açılmıştır.13 

Kiev Rusya’sından itibaren İslamiyet’le ilgili bilgiler edinmeye başla-
yan Ruslar, yaptıkları çeviri ve kaleme aldıkları eserlerle sübjektif bir 
yaklaşım sergilemişlerdir. 

Çarlık Döneminde Uygulanan Din Politikası 

Çarlık Rusya’sı Türkmenistan’ı işgal etmeden önce Türkmenistan’da 
hayat, geleneksel İslami bir yapıda devam etmekteydi. Mektep ve medre-
se gibi kurumlar, din âlimlerinin himayesinde, halkın yardımlarıyla ku-
rulmuş ve varlıklarını devam ettiriyorlardı.14 Mektepler, medreselere kı-
yasla daha yaygındı. Türkmen çocuklarının çoğunluğu mekteplerde 
okurdu. Mekteplerde eğitim mollalar tarafından verilirdi. Mollalar eğitim-
lerini daha çok Buhara’da tamamlarlardı. Onlar emeklerinin karşılığını 
öğrenci velilerinin getirdikleri hediye ve özellikle “cuma bağışları”ndan 
alırlardı. Çocuklar mekteplere 6-9 yaşlarında gider ve iki veya beş yıl eği-
tim görürlerdi.15 

O dönem mekteplerinde sıra, masa v.b. gibi araçlar yoktu. Öğrenciler 
daire şeklinde veya sıralı bir hâlde ayaklarını altlarına katlayarak yere 
yayılan minder üzerinde otururlardı. Mollalar öğrencilerin önünde otu-
rur, önce Arap alfabesini öğretir sonra da dinî bilgilerle derslere (sapak) 
devam ederdi.16 Medrese eğitimi, Afganistan ve İran’da yaşamakta olan 
bugünkü Türkmenler arasında hâlâ modern eğitime paralel olarak de-
vam etmektedir. Okul çağına gelen çocuklar her ikisine de devam edebil-
mektedir.17 O dönem Türkmen mekteplerde okutulan kitapların başlıca-
ları şunlardı: 

Muînü’l-Murît (Tâlibin Yardımcısı): İslam’ın önemini anlatan bu 
eser, Türkmen mekteplerinde ana ders kitabı olarak kabul edilmişti. O 
                                                           
13 Daha geniş bilgi için bkz. Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi, C. 13, s. 602-606. 
14 Mektep ve medreselerin idare durumu, Türkistan’ın her yerinde aşağı yukarı aynıdır. 
Bkz. Abdurreşîd İbrahim, Âlem-i İslâm ve Japonya’da İslamiyet’in Yayılması, C. 1, s. 83. 
15 G.A. Karacayeva, Sömürge Devrinde Halk Maarifi, s. 9. 
16 Nurmuhammet Rahimov, Türkmenistanın Tarihi, s. 9. 
17 Abid Nazar Mahdum, “Türkmenistan’da İlk Mektep Dönemi Medrese Eğitiminde Tekerle-
me Kullanma”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 217, s. 56, Ocak 2005. 
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tarihten itibaren çoğaltılarak mekteplerde tekrar tekrar okutulmuştur. 
14. yüzyılda Türkmence yazılan ilk eser olarak kabul edildiğinden Türk-
menler için ayrı bir öneme sahiptir. 1998 yılında Türkmenistan’da tekrar 
basılmıştır.18 

Rovnaku’l-İslam (İslam’ın Nuru): Bu eser, o dönemin zenginlerinden 
eğitime gönül veren bir kadının isteği üzerine, Muînü’l-Murît’ten 151 yıl 
sonra Arapça olarak dönemin şairlerinden Vefâî (Hıdırguli)’ye yazdırıl-
mıştır. Bu eserde, Müslüman olan birinin yapması gereken kural ve kai-
deler şiir tarzında anlatılmıştır.19 

Sebatü’l-Âcizîn (Acizlerin Direnişi): Mekteplerde okutulan diğer bir 
kitap da bilgin ve şair olan Sufi Allayar (1616-1706)’ın kaleme aldığı, he-
men her Türkmen’in evinde bulunan ve “Sûfi Allayar” adıyla meşhur 
olan kitaptır.20 

Mektepten sonra kabiliyetli bir kısım öğrenciler tahsillerini medrese-
lerde devam ettirmişlerdir. Türkmen gençleri, Türkmenistan medresele-
rinden daha çok Hive, Buhara ve Semerkant medreselerini tercih etmiş-
lerdir.21 Çünkü bu medreseler, eğitimleriyle o coğrafyada ün salmışlardı. 
O dönem medreselerinde eğitim yanında barınma imkanı da sağlanmış-
tır. Aynı binanın yatakhane olarak ayrılan bölümlerinde talebeler yatılı 
olarak kalmışlardır. Medreselerde eğitim süresi on yıl gibi uzun bir za-
mana yayılmıştır. Ayrıca medreselerde o dönem ahund, molla ve işan22 
adlarında üç tür eğitimciden söz edilir.* 

Medreselerde Arapça, Farsça ve Türkçe yazılmış eserler okutulmuş-
tur. Bu okullarda sadece din eğitimi verilmemiş, gramer, cebir, geometri, 
mantık, felsefe, hukuk ve ahlak gibi dersler de okutulmuştur. Mektepler-
le medreseler karşılaştırıldığında, medreselerin eğitim programının çok 
                                                           
18 Almaz Yazberdiyev, Doğuda Matbu Yayınların Tarihi, s. 81. 
19 Yazberdiyev, a.g.e., s. 81. 
20 Sofu Allayar bu eserin dışında başka eserler de yazmıştır. Örneğin, Mırâdu’l-Ârifin, Sırâ-
cu’l-Âcizin, Fövzu’n-Necât vb. gibi. Bkz. a.g.e., s. 83, 232. dipnot. Türkmenler o dönemde sa-
dece dinî ilimlerle ilgilenmemişler. Tarih edebiyat v.b. gibi ilimlerle de ilgilenmişlerdir. Örne-
ğin eski Nisa şehrinden olan ünlü Türkmen tarihçisi Salar Baba Gulalioğlu 16. yy.da çok 
ciltli Genel Dünya Tarihi yazmış ve bir cildinî de Oğuz Türkmenlerine ayırmıştır. Şimdi bu 
eser Milli Yazmalar Enstitüsü’nün elemanları tarafından yayına hazırlanmaktadır. Bkz. Yaz-
berdiyev, a.g.e., s. 82. Bunlardan başka daha birçok eser kaleme alınmış ve yayımlanmıştır. 
1862 yılında Abdıssettar Kazı’nın Cengname, (Tekelerin Uruşu)’si, 19. yy.ın sonlarına doğru 
Mirzahıt Mirsıddıkoğlu’nun kendi imkânıyla yayımladığı kitapları, ayrıca Ahund Gurbanbed-
ri Hocageldioğlu’nun 1914 yılında Buhara’da kendi imkânlarıyla Mahtumkulu’nun ‘Divan’ını 
ve Azadi’nin ‘Behiştname’sini yayımlaması gibi. Bkz, Yazberdiyev, a.g.e., s. 84-87. 
21 Karacayeva, a.g.e., s. 9. 
22 A. Bennigsen-Lemercıer C. Quelquejay, Stepte Ezan Sesleri, s. 40; Ayrıca bkz. Karacaye-
va, a.g.e., s. 10. 
 Ahund: Âlim, din ilimlerinin öğrencisi, kitap okuma yazma öğreten. Molla: Üstat, muallim, 
öğretmen lakabı. İşan: Saygı ve ta’zim ifade der. Bkz. Dehhuda, Farsça sözlük. Bugün Türk-
menistan’da bu kavramlar şu manaları kazanmıştır. Ahund: Medreseyi bitirdikten sonra 
orada kalarak ders okutmaya başlayan kimse. Molla: Medreseyi bitirdikten sonra halk için-
de dinî icraatta bulunan kimse. İşan: Hz. Ali’nin soyundan gelen saygın kimse. 
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yoğun olduğu görülür. Zira medreselerden bir öğrenci mezun olana ka-
dar 100-150 civarında kitabı okumuş olması gerekir. Medrese mezunla-
rına Türkmenler ayrı bir saygı gösterirdi. Mektep ve medreseler 19. yüzyı-
lın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında, Türkmen gençliğinin eğitim ve 
öğretiminde önemli bir yere sahiptir. Dolayısıyla medrese mezunları Türk-
men toplumunun aydınlarını oluşturmuştur.23 Bu kimseler, Türkmen hal-
kına özgü örf ve âdetleri çocuklara öğreterek gelecek nesle aktarmışlardır. 

Rus işgaline kadar eğitim-öğretimlerini sürdürdükleri mektep ve med-
reseleri Türkmenler, kendi ihtiyaçlarına göre oluşturmuşlar ve eğitim 
alanındaki gereksinimlerini buralardan karşılamaya çalışmışlardır. Şu-
nu da unutmamak gerekir ki geleneksel ev sohbetleri, kutlamalardaki 
gelenek görenekler, yaşlı dede ve ninelerin torunlarına birebir verdiği örf-
âdet (depdessurlar), resmi eğitim dışında Türkmen eğitiminin önemli bir 
parçasını oluşturuyordu. Ayrıca sufilerin sayesinde İslam, Türkmenler 
arasında derin bir kök salmıştır.24 Türkmenlerin yemekten sonra dua et-
mesi, gücü yeten herkesin hacca gitmesi, kurban kesmesi ve oruç tutma-
sı, cenazelerinde eğlence olmaması25 inançlarının tezahürü olarak görülür. 

Çarlık döneminde Rusların işgal ettiği topraklar sahiplerinden alına-
rak çarın arazisi sayıldı. Çarın sözde arazisinde oturan yerli halk, bu 
“topraktan faydalanmaları” karşılığında vergi vermeye mecbur tutuldu.26 
İşgal edilen bu topraklara genellikle Rus köylüleri yerleştirildi ve bunla-
rın askerî Rus kumandanından başkasına karşı sorumluluğu yoktu. Dı-
şarıdan gelen bu insanlar yerli halkın “efendisi” olarak onları köle gibi 
çalıştırıyordu.27 Bununla da kalmadılar çarlık hükümeti Hıristiyan olma-
yan Türk beylerinin asalet unvanlarının kaldırılarak toprak ve şeref sa-
hibi olamayacakları hakkında karar alınca bazı Türk ve Müslüman ileri 
gelenleri toprak ve imtiyazlarını kaybetmemek uğuruna Hıristiyanlığı ka-
bul ettiler. Hıristiyanlığı kabul eden Türk beyleri asalet unvanlarını, im-
tiyaz ve toprak mülkiyetini muhafaza edebiliyor ve her türlü devlet hiz-
metine girebiliyordu. Fakat bu beyler, dinleri ile birlikte millî ananelerini, 
âdet ve örflerini de kaybettiler.28 Hıristiyanlaştırma ve Ruslaştırma hare-
keti daha çok zengin, üst tabaka arasında etkisini göstermiştir. Ruslar 
diğer topluluklarda olduğu gibi Türkmenlerin de verimli topraklarını ele 
geçirdikten sonra, topraklarına tekrar sahip olabilmeleri için İslam dinîni 
terk edip Hıristiyanlığa girmelerini şart koşmuşlardır.29 
                                                           
23 Karacayeva, a.g.e., s. 10. 
24 A. Bennigsen & Lemercier C. Quelqejay, Sufi ve Komiser, s. 114. 
25 Elizabeth E. Bacon, Esir Orta Asya, s. 67. 
26 Akdes Nimet Kurat, Rusya Tarihi, s. 156-157. 
27 Alâeddin Yalçınkaya, Sömürgecilik ve Panislamizm Işığında Türkistan, s. 233. 
28 Alâeddin Yalçınkaya, a.g.e., s. 245. 
29 Mustafa M. Tahhan, Kafkasya ve Orta Asya Türk Cumhuriyetlerindeki İslam’ın Geleceği, 
s. 132. 
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“1552’de Kazan’ı işgalle başlayan Rus yayılması üç yüz elli yıl boyun-
ca 1900’de Pamirlerin imparatorluğa ilhakına kadar devam etmiştir.”30 
Çarlık döneminde daha çok dinî asimilasyon politikası üzerinde durul-
muştur. “…Dinîni değiştirenler, Ruslaştırılmaksızın Çarlık mensubu diğer 
insanlarla aynı statüden yararlanıyorlardı.”31 A. Bennigsen’in bu görüşü-
ne katılmak mümkün değildir. Çünkü Hıristiyanlaştırılanlar zaten Rus-
laşmışlardır. 

Çarlık döneminde tasavvufi hareketlere karşı Sünni İslam desteklen-
miş; fakat tasavvuf yok edilememiştir. Türkmenistan’da 1890 yılında 
161 cami bulunurken 1911 yılında 481’e çıkmıştır. Fakat 1917 yılından 
sonra cami sayısı 5’e düşmüştür.32 Çarlık dönemindeki Ruslaştırma ve 
Hıristiyanlaştırma hareketleri Türkmenlerin hayatına oldukça menfi te-
sir yapmıştır.33 

Bolşevikler Döneminde Uygulanan Din Politikası 

Bolşevikler iktidarı ele geçirir geçirmez 24 Kasım 1917’de “Rus Halk-
larının Hakları Beyannamesi” adında bir bildiri yayımladılar. Bu “Rusya 
ve Doğunun Bütün Müslüman İşçilerine” hitaben özel bir çağrıydı. Bu çağ-
rı Müslümanların inanç ve geleneklerine saygı gösterileceğini vaat edi-
yordu. Onların “Serbestçe ve Hiçbir Engele Uğramadan” millî hayatlarını 
organize etmeye davet ediyordu. Lenin ve Stalin’in imzasını taşıyan bu 
tarihî belge, Müslümanların duygularını okşamak maksadıyla kaleme 
alınmıştı. 

“Rusya Müslümanları, Volga ve Kırım Tatarları, Sibirya ve Türkistan 

Kırgızları ve Sartları, Kafkas ötesinin Türk ve Tatarları, Çeçenler ve 

Kafkas Dağlıları, sizler!... Camileri ve ibadethaneleri yıktırılmış, ina-

nışları ve gelenekleri Çarlar ve Rusya’nın yıkıcıları tarafından boğul-

muş olan sizler!... İnanışlarınız ve gelenekleriniz, millî ve kültürel ku-

rumlarınız bundan sonra serbesttir ve dokunulmazlık içindedir. Millî 

hayatınızı serbestçe ve müdahalesiz şekilde organize ediniz. Bu sizin 

hakkınızdır. Biliniz ki haklarınız Rusya’nın tüm halklarının hakları 

gibi ihtilalin bütün gücü ve onun organları olan milletvekilleri, işçiler, 

askerler ve köylülerin Sovyetleri tarafından korunacaktır. O hâlde bu 

ihtilali destekleyiniz!…”34 

Bu ihtilale destek aramaktan öte bir şey değildi. Geçici bir taktik ol-
duğu kolayca anlaşılan, sözde bu din hürriyeti, iç savaş biter bitmez de-
                                                           
30 A. Bennigsen & Lemercier C. Quelqejay, Sûfi ve Komiser, s. 46. 
31 A. Bennigsen & Lemercier C. Quelqejay, a.g.e., s. 47. 
32 Bkz. Shirin Akiner, Sovyet Müslümanları, s. 278. 
33 Saadettin Gömeç, Türk Cumhuriyetleri ve Toplulukları Tarihi, s. 226. 
34 A. Bennigsen & Lemercier C. Quelqejay, Step’de Ezan Sesleri, s. 126-127; Bkz. N.A. Se-
mirov, Sovyet Rusya’da İslam Tarihi İncelemeleri, s. 162-163. 
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ğiştirilerek İslam’a karşı üç kanaldan harekete geçildi. Müslüman din 
adamlarının ekonomik gücünü oluşturan “vakıflar”, inananlar üzerinde 
güçlü bir kontrol sağlayan “şeriat mahkemeleri” ve “İslami eğitim” hücu-
ma uğradı. Bu hücumlar üç koldan aynı anda başlatılmıştı. Gelirleriyle 
cami, dinî okullar ve hastane gibi kurumları ayakta tutan “vakıflar” tâ 
çar yönetimi sırasında Volga Tatarları ülkesinde ortadan kaldırılmıştı. 
Ancak Orta Asya ülkelerinde hâlâ ayakta duruyordu ve 1917-1918 yılla-
rına kadar işlenen toprakların %10’u bu vakıflara aitti. 1925 yılına gelin-
diğinde hükümet, vakıfları kesin olarak ortadan kaldırmaya karar verdi 
ve 1930 yılında vakıfların tümüne el kondu. Böylece Müslüman din 
adamları cami, okul ve ekonomik imkanlardan tamamen mahrum bıra-
kıldı.35 

Çarlık hükümetinin izlemiş olduğu politikalardan hoşnut olmayan 
Müslümanlar, çarlığın yıkılmasını ve hürriyete kavuşmalarını hep arzu-
luyorlardı. 1917 ihtilaliyle Çarlık Rusya’sı yıkılırken çar taraftarları o dö-
nemdeki bütünlüğü savunuyor, ihtilali gerçekleştiren Bolşevikler ise iş-
gale uğramış toplulukları kendi yanlarına çekebilmek adına onlara öz-
gürlük ve haklarının iadesini vaat ediyordu. Bunla da kalmayarak çarlı-
ğı, inançlara, örf âdetlere ve millî kimliklere baskı yapmakla suçluyordu. 
Bu görüşlerden Bolşeviklerin savunduğu ‘özgürlük ve hakların iadesi’ gö-
rüşü esaret altındaki topluluklar tarafından daha kabul edilebilir bulun-
muştu. Fakat 1922’de Stalin, Bolşevik partisinin genel sekreteri seçildiği 
zaman SSCB’nin kuruluşu resmen ilan edildi. Böylece Bolşeviklerin ger-
çek niyetleri de ortaya çıktı. Stalin, rejim henüz yerine oturmadığı için 
yenilmiş; fakat ezilmemiş olan düşmanın bir gün mutlaka baş kaldıraca-
ğını düşünüyordu. Kaçınılmaz bir iç savaş için taraftar toplamak ve re-
jim için ölecek kurbanlar arıyordu. Dolayısıyla Müslüman toplumu bir 
an önce “Bolşevikleştirmek” istiyordu.36 Geçmişte Ortodoks imanı adına 
yürütülen Ruslaştırma faaliyetini, yeni iktidar komünizm adına daha ka-
tı bir taassup ve şiddetle yürütmeğe kararlıydı. Buna engel olarak gör-
dükleri İslam din ve kültürünün her türlü tezahürünü, toplum ve fert 
hayatından silecek sert tedbirler almak gerekiyordu. Özellikle Rus olma-
yan halkların İslami inanç ve kültür temeline dayanan birlik ve dayanış-
ma duygusu yıkılmaya çalışıldı.37 Geleneksel şeriat mahkemeleri ve dinî 
okullar Çarlık Rusya’sı içinde varlıklarını şöyle böyle sürdürmüşlerdi. 
Bolşevik yöneticiler ise tüm dinlere karşı sürekli bir savaş sürdürmeyi 
politikalarının bir parçası sayıyorlardı. Onlar için İslam da diğer bütün 
dinler gibiydi.38 
                                                           
35 A. Bennigsen & Lemercier C. Quelqejay, Step’de Ezan Sesleri, s. 201-202. 
36 A.g.e., s. 134-135. 
37 A.g.e., s. 20. 
38 A.g.e., s. 194. 
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1925’te Militan Allahsızlar Birliği Başkanı Emelian Yaroslavsky şu 
açıklamalarda bulunmuştu: 

“Dine karşı yürütülecek beceriksiz bir politika, halkların Çarlık devir-

lerine ait baskı politikalarından kalma hatıralarını uyandırabilir. 

Böylece bilhassa bağnaz Müslüman çevrelerde eskinin devam ettiği 

ve Hıristiyanların yeniden Müslümanlara karşı hücuma geçtikleri fik-

ri yer tutabilir…” 

Sovyet otoriteleri henüz açık bir Allahsızlık propagandasından çekini-
yordu. Kültür seviyesi, yaşam tarzı ve karakterine göre her gruba farklı 
propagandalarla yaklaşılmak isteniyordu.39 

“Şeriat ve örf” mahkemelerine 1921’de izin verdiler. Ancak Sovyet 
mahkemeleriyle İslam mahkemelerinin bir arada uzun süre yaşayamaya-
cağı açıktı. Çünkü şeriat mahkemelerinde alınan kararların Sovyet mah-
kemelerine ters düşmemesi gerekiyordu. Diğer taraftan dinî mahkeme-
lerde yargılanmakta olan kişiler en ufak bir itirazda bulunduğunda, hü-
kümet bunların davalarını Sovyet mahkemelerine intikal ettiriyordu. Bu 
yol, geleneksel mahkemelerin güçlerini zaman içinde ortadan kaldırmak 
için izlenmekteydi. Yine “şeriat” mahkemelerinin masrafları bu mahke-
meleri isteyenlerin sırtına yükleniyordu.40 Bir müddet sonra (1927) bu 
mahkemeler kendiliğinden ortadan kalkmıştır. İslam dinîne karşı müca-
dele; okul, parti, komsomol ve bilhassa 1925’te kurulan Militan Allahsız-
lar Birliği kanallarında hep birlikte yürütüldü.41 

Bolşevikler döneminde diğer dinlere karşı olduğu gibi İslamiyet’e karşı 
da saldırgan bir tutum izlenmiştir. Bu dönemde camiler ya tahrip edil-
miş veya Allahsızlık müzesine dönüştürülmüş yahut başka bir şekilde 
din dışı amaçlarla kullanılmıştır. Mollalar öldürülmüş, sürülmüş veya 
hapsedilmiştir.42 

İç savaşın Bolşevikler lehine sonuçlanmasıyla geçmişte askerî neden-
lerden dolayı anlayış gösterilen Müslümanlara karşı ideolojik bir saldırı 
başlatılmıştır. Bu ideolojik saldırı, Sovyetler Birliği’nin dağılmasına ka-
dar değişmeden devam etmiştir.43 

Müslüman din adamlarının halk üzerindeki etkisini fark eden Bolşe-
vikler amaçlarına ulaşmak için kendilerine engel çıkartan bu insanların 
ortadan kaldırılması gerektiğine karar vermişlerdir. Önce onları dolandı-
rıcılık, asalak bir hayat sürme, İngiltere, Almanya, Fransa ve Japonya gi-
bi devletler adına gizli faaliyetlerde bulunmakla suçlayıp, vatan haini 
ilan ederek halkın gözünden düşürmeye çalışmışlardır. Bu suçlamalarla 
                                                           
39 A.g.e., s. 197-198. 
40 A.g.e., s. 203-204. 
41 A.g.e., s. 208. 
42 James Critchlow, Minareler ve Marx, s. 93. 
43 Yaşar Onay, Rusya ve Değişim, s. 160. 
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binlerce din adamı kurşuna dizilmiş, büyük bir kısmı da çalışma kamp-
larına sürülmüştür. Ancak din adamlarından boşalan yerlerin Müslüman 
aydınlar tarafından doldurulması üzerine 1938’de ikinci bir şiddet dalga-
sı daha başlatılmış ve çok sayıda aydın, bu temizlik hareketi sırasında 
yok edilmiştir. Stalin döneminin en belirgin özelliği olan bu yok etme si-
yaseti sonunda Müslümanlar siyasi ve dinî önderden bütünüyle arındı-
rılmıştır. İkinci Dünya Savaşı’nın devam ettiği 1942’de Müslümanların 
desteğine çok ihtiyacı olan Stalin menfaati icabı Müslümanlara karşı bi-
raz müsamahakâr bir politika izlemiştir. Bunun neticesinde Türkistan, 
Azerbaycan, Kuzey Kafkasya ve SSCB’nin Avrupa bölümü ile Sibirya’da 
birer müftülük açılmıştır. Ancak verilen bu tavize rağmen Komünist Parti-
nin İslamiyet’e karşı bakış açısında ve temel politikasında zerre kadar 
bir değişme olmamıştır. Sovyet yetkilileri, Türkistan’da Müslümanların 
müftülük açmalarına izin vermekle birlikte bu kurumun faaliyetlerine 
büyük ölçüde kısıtlamalar getirmişlerdir.44 Stalin terörünün başlamasıy-
la 1932-1933 yılından itibaren Türkmen aydınları da yok edilmiş, din 
adamlarının hayatı cehenneme çevrilmiştir. 

O insanların çoğu Kur’an ve diğer kitaplarını toprağa gömerek yurt 
dışına kaçmak zorunda kalmışlardır.45 Sovyetler, kitap düşmanlığında 
Moğollardan geri kalmamışladır. Örneğin Sovyet orduları 1920’de Buha-
ra’ya girdikleri zaman dünyadaki en büyük İslami yazma eserlerin bu-
lunduğu ünlü Buhara kütüphanesini yakmışlardır. Bu kütüphanenin 
muhteviyatı İskenderiye Kütüphanesi’ndekiler gibi telafisi imkânsız bir 
biçimde kaybolup gitmiştir.46 

Stalin’in ölümünden sonra iktidara gelen Kuruşçev, “Leninizm’e Dö-
nüş” adıyla İslamiyet’e karşı yoğun bir kampanya başlatmıştır. Daha ön-
ce kurulan; ancak savaş nedeniyle faaliyetlerine ara veren “Allahsızlar 
Birliği” adlı kuruluş yeniden canlandırılmış ve İslamiyet karşıtı program-
lar düzenlenmiştir. Müslümanların kutsal kabul ettiği türbe ve benzeri 
yerlerde konser ve dans festivalleri düzenleyerek Müslümanlara manevi 
işkence yapmışlardır. İslamiyet’e karşı yürütülen bu sindirme ve yok et-
me faaliyetlerinde yöre halkı da kullanılmıştır. 1959 yılında Aşkabat’ta 
din karşıtı öğretim yapan bir üniversitenin açılmasıyla İslamiyet’e yöne-
lik saldırılar, yeni bir boyut kazanmaya başlamıştır.47 

Kuruşçev döneminin önemli uygulamalarından biri de Müslümanlar 
tarafından kutsal kabul edilen (türbe-cami) yerlerin müze hâline getiril-
mesidir. Bu uygulamayla Müslümanların manevi bağlarından biri daha 
                                                           
44 Yaşar Onay, a.g.e., s. 161. 
45 Orazpolat Akaev, İlk Türkmen Devletleri ve Türkmenistan’da İstiklal Mücadeleleri, s. 43. 
46 Bkz. Sir Olaf Caroe, Sovyet İmparatorluğu Sömürülen Milletler, C. 1, s. 184 ve C. 2, s. 316. 
47 Yaşar Onay, a.g.e., s. 162. (Allahsızlar Birliği, 1925’lerde kurulmuş ve başkanlığına Eme-
lian Yaroslavsky getirilmişti. Bkz. A. Bennigsen & Lemercier C. Quelqejay, Step’de Ezan Ses-
leri, s. 197.) 
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koparılmaya çalışılmıştır. Çünkü hacca gitmeleri yasaklanmış olan Müs-
lümanlar, türbe ziyaretlerine adeta hac gibi önem veriyordu. Bununla en 
azından hac düşüncesini canlı tutuyorlardı. Bütün bu saldırılara karşı 
kayda değer tepki olmamıştır. Çünkü, Stalin zamanında Müslüman ay-
dınlara karşı girişilen yok etme politikası onları sindirmiştir.48 

Kuruşçev 1964’te iktidardan uzaklaştıktan sonra yönetime gelen Brej-
nev’in ilk icraatı din karşıtı faaliyetlere son vermek oldu. Fakat bir taktik 
olan bu gevşeme, gösterişten öteye gitmedi ve Marksizm-Leninizmin te-
melinde yatan din düşmanlığını ortadan kaldırmadı. Çünkü din ve ko-
münizm birbirleri ile bağdaşmayacak iki zıt kutuptu. Leninci-Stalinci de-
virle Brejnev dönemi arasındaki tek fark, dinî ortadan kaldırma süreci-
nin hızlandırılmasında kullanılan metotlarda değişme olmuştur.49 Hedef-
ten hiçbir zaman vazgeçilmemiştir. 

Sovyet anayasasının 124. maddesinde, “Vatandaşların din ve vicdan 
özgürlüğünün güvencesi için Sovyetler Birliği’nde din devletten, eğitim din-
den ayrılmıştır. Dinsel ibadetlerin yerine getirilme özgürlüğü ile din karşıtı 
propaganda özgürlüğü bütün vatandaşlara tanınmaktadır.”50 der. Ancak 
1975’te yürürlüğe giren “Yeni Yasama Siyaseti” ile Marksizm ve Leniniz-
min alternatif inanç sistemi olarak yerleştirilmesine ve dinî kuramların 
gücünün ortadan kaldırılmasına karar verilmiştir. Fakat bu yöntemle 
beklenen sonuca ulaşmanın mümkün olmadığı görüldü.51 

Bolşevikler döneminde devlet okullarında dinî eğitim kesinlikle yasak-
lanmış, sadece din adamı yetiştirmeye yönelik dinî karakteri korunan 
okullar kalmış ve o da kanunla kontrol altına alınmıştır. 1945’ten beri 
bu manada tek bir okul göze çarpmaktadır. O da Mir Arap Medresesi’dir. 
Mir Arap Medresesi Buhara’da 1535’te kurulmuş, ihtilalden sonra kapa-
tılmış, 1952’de tekrar açılmıştır. Ancak eğitim seviyesi çok düşmüştür. 
Medrese ne İslam hukukuna vakıf müftü, ne de dinî en ince noktalarına 
kadar bilen âlim yetiştirecek güçte değildi. 

Bu medrese, İslam ülkelerine gönderilen Sovyet istihbarat elemanları-
nın dinî eğitimden geçirildikleri bir kurum hâline gelmiştir. Öyle ki Tür-
kistan’ın kızıl müftüsü olarak bilinen Ziyaeddin Babakhanov, 20 Eylül 
1962’de Suudi Arabistan’daki Medine İslam Üniversitesi’ne Mir Arap 
Medresesi’nden beş öğrenci göndermek istemiş, ancak Medine Üniversi-
tesi kabul etmemiştir. Gerekçe olarak ileri sürülenler arasında bu med-
rese öğrencilerinin hükümet tarafından özel olarak seçilerek Marksist-
Leninist doğrularla eğitilmesine, medresede okutulanların dinî eğitim 
için yeterli olmamasına ve en önemlisi, bu medreseden yetişen öğrencile-
                                                           
48 Yaşar Onay, a.g.e., s. 163. 
49 Yaşar Onay, a.g.e., s. 166. 
50 Bkz. N.A. Semirov, Sovyet Rusya’da İslam Tarihi İncelemeleri, s. 293-294. 
51 Yaşar Onay, a.g.e., s. 167. 

144



E. ÖZBAY / ÇARLIK-BOLŞEVİK RUSLARININ TÜRKMENİSTAN’DA UYGULADIĞI DİN POLİTİKASI 15 

rin gönderildikleri Arap ülkelerinde siyasi faaliyetlerde bulunmalarına 
yer verilmiştir.52 

Dine Karşı Yapılan Propagandalar 

1960 yılına kadar dine karşı propaganda yapanların ortak özelliği, 
özel bir eğitimden geçirilmemiş olmalarıdır. Propagandacılar, Allah’a 
inanmama özelliğine sahip din karşıtı kimselerdi. İstenilen başarıyı sağ-
layamamaları üzerine Bolşevik yönetimi, bu kimseleri özel bir eğitime ta-
bi tutmaya karar verdi.53 

İslamiyet gericiliğin simgesidir. İnsanları ilerlemekten alıkoyan uyuş-
turucu bir afyon gibidir, sloganları ile yazılı ve sözlü olarak İslamiyet’e 
hücum ettiler. İslam’ı bu şekilde kötülemekle de kalmadılar, Müslüman-
lar aleyhine yönelik ateistlik ders ve konferansları düzenleyerek buna 
herkesi katılmaya mecbur tuttular.54 

Resmî propaganda başlangıçta “mollaları” sadece mesleki yönden za-
yıflatmaya çalışıyor, onları cahillik, Kur’an’ı bilmeme, şeriatı tanımama, 
kısaca kötü “din adamı” olmakla suçluyordu. Bu kampanya zamanla 
sertleşti. 1926’dan sonra mollalar satılmışlık, hırsızlık, cinayet ve ahlak-
sızlıkla itham edildiler. Program her yerde aynı uygulanıyordu. Din gö-
revlileri ve iman sahipleri sadece “parazit”ler olarak değil, aynı zamanda 
“karşı-ihtilalciler” yahut “karşı ihtilalin en ileri elemanları” olarak takip 
ediliyordu. 1931’den sonra “Japonya’nın İngiltere’nin veya Hitler Alman-
ya’sının Casusları” damgasını yediler. Aynı yıllar Sovyetler, İslam’ın beş 
şartından ikisini (zekat ve haccı) yasakladılar. Hemen arkasından üçün-
cü şarta karşı saldırıya geçtiler. Ramazan orucu da yasaklanmıştı. Niha-
yet “Allahsızlar Birliği”nin Komsomol ve Sovyet kuruluşlarının yardımla-
rına güvenerek camilerin kapatılmasına giriştiler. İşçiler böyle istiyor di-
yerek bu yerleri kulüp, sinema veya diğer kamu kuruluşları hâline getiri-
yorlardı.55 

Ateizm, küçük çocuklara sistemli bir şekilde eğitim yoluyla benimse-
tilmeye çalışılmıştır. İlkokula erkek çocuklar beyaz gömlek ve siyah ta-
kım elbiseyle, kızlar ise beyaz önlükle gelirler. Sovyet mekteplerinin ilk-
okulunu bitirenler “piyoner” adı verilen bir derneğe kabul edilir. Bu ço-
cuklara, piyoner olduktan sonra kırmızı kumaştan bir kravat takma zo-
                                                           
52 Bkz. Yaşar Onay, a.g.e., s. 163. 
53 Yaşar Onay, a.g.e., s. 175. 
54 Alâeddin Yalçınkaya, Sömürgecilik ve Panislamizm Işığında Türkistan, s. 398. Bundan da-
ha vahimi, verdikleri direktiflerle din adamlarını, İslam’ı kötüleyen beyanat vermeye ve yazı 
yazmaya zorlamışlardır. Örneğin, 7 Nisan 1960 tarihli Sovyetskaya Kirgiziya gazetesinde bir 
din adamı, “Allah’a inanmayınız, bu bir aldatmadır.” başlığını taşıyan yazılı açıklamada şun-
ları söylemek zorunda bırakılmıştır: “Allah’a inanmayınız. Allah yoktur. Bu bir aldatmadır. 
Bu dalaletten kurtulunuz. Yeni mutlu hayatın, komünist hayatın şuurlu kurucularının safların-
da yer alınız.” Bkz. Alâeddin Yalçınkaya, a.g.e., s. 401. 
55 A. Bennigsen & Lemercier C. Quelqejay, Step’de Ezan Sesleri, s. 209; A. Bennigsen & Le-
mercier C. Quelqejay, Sûfi ve Komiser, s. 56. 
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runluluğu getirilir. Piyoner öğrencilere mahsus “Mıdam Tayar” adı veri-
len bir gazete vardır. O gazetede piyoner olan diğer Sovyet devletlerindeki 
çocukların durumları ve okuldaki başarı faaliyetleri yazılır. Ortaokul son 
sınıfa geldiklerinde “Komsomol” (Komünist Sovyet Gençleri) denilen der-
neğe askerî yemin gibi bir yemin ettirilerek kabul edilirler. Bu derneğe 
üye olduktan sonra üzerinde “VLKSM” ifadesi yer alan bir rozeti takma 
mecburiyeti vardır. Öğretmenler her derse başlamadan önce Sovyetlerin 
yapmış olduğu başarıları anlatan zorunlu olan bir konuşma yapar. Ayrı-
ca insanların atasının maymun olduğunu anlatarak insanın maymun-
dan geldiğine inandırmaya çalışırlar. Bunun yanında “Ateistlik Kursok-
lar” adını verdikleri haftada bir kez yapılan ateist eğitimi verilir.56 

Türkmenistan’da ateizm faaliyetlerine 1925-26 yıllarında ‘Militan Al-
lahsızlar’ ismini taşıyan birliğin kurulmasından sonra etkin bir biçim-
de yapılmaya başlanmıştır. İslam’a karşı okullarda, parti ve Komsomol 
teşkilatında bir savaş açılmıştır. Bu amaçla Türkmenistan’da birçok ki-
tap kaleme alınmıştır. Örneğin; “Dine Karşı Propaganda Hakkında To-
parlama”57 adlı eserin 5-10. sayfalarında özet olarak şu bilgiler aktarı-
lır: 

“Biz okullarda dinî faaliyetlere izin vermiş olsaydık, dünyanın Allah 

tarafından altı günde yaratıldığına dair asılsız bir masalın okulları-

mızda olmasına sebep olurduk. Dine karşı tek silahımız, propagan-

damızdır. Biz komünistler dine karşı inandırıcı bir şekilde dinî yok et-

mek, gereksiz olduğunu ortaya koymak ve yeni hayat nizamını oluş-

turmak için çalışmalıyız. Bunun için propagandayı elden bırakmama-

lıyız. Din hem devlete hem de halka zararlı bir şeydir. İnsandaki kor-

ku, Allah inancını ortaya çıkarmıştır.” 

“Din Geçmişin Kalıntısıdır”58 adlı başka bir kitapta ise şöyle tenkitler 
yapılmıştır: 

“Bazı ailelerde özellikle yaşlı kadınlar, çocuklara dinî terbiye veri-

yorlar. O ailedeki dine inanmayanların hiç tepki göstermemeleri din 

eğitimi ve terbiyesinin devamını sağlamaktadır. Biz ateistler propa-

ganda yapabilecek birçok konuşmacı hazırlıyoruz. Ancak yaptığı-

mız çalışmalarda 50 yaş üzerine tesir edemiyoruz. Bu yüzden ihti-

yarlar arasında ateistlik propagandasını güçlendirmeliyiz. Yaşlıla-

rın bu kadar dine bağlı olmaları Hoca Ahmet Yesevi ve Necmeddin-i 

Kübra gibi kimselerin türbelerine gitmelerinden kaynaklanmakta-

dır. Bu kerametli yerlere gitme eskiden kalan bir adettir. Bunu önle-

meliyiz.” 
                                                           
56 Türkmenistan’da Rusların Din Politikası, s. 10. 
57 A. Mıdırov, Dine Karşı Propaganda Hakkında Toparlama, s. 5-10. 
58 A. Hıdırov, Din Geçmişin Kalıntısıdır, s. 23-27. 
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“Geçmişin Ziyanlı Kalıntısı ve Taze Örf Adetler”59 adlı diğer bir eserde 
de şunlardan bahsedilir: 

“Eskiden gelin kız ve hanımlar köle gibi kullanılmışlardır. İslam dinî 

de kadınların hukuksuzluğunu, sosyal ve siyasi yönden onları ezme-

ğe asırlarca destek olmuştur. Ayrıca bir kız bir erkekle nikâhlandığı 

zaman ona kadınlık yapmak mecburiyetinde bırakılıyor. Aslında ni-

kâh lüzumsuz bir şeydir. Diğer taraftan kadınların kapanmaları sağ-

lığa zararlıdır. Bunlar geçmişten kalan zararlı şeylerdir. Ateistler ola-

rak biz bunlara karşıyız.” 

Türkmenistan’da yine din aleyhinde yazılan kitaplardan biri de Nazar 
Şükürov’un “Halk İnançlarında Irım ve Din”60 adlı eseridir. Bu eserde İs-
lam’ın, Müslüman olmayan devletlerle ilişkilerinin olamayacağı ileri sü-
rülmüş ve İslam, Müslüman devletle Müslüman olmayan devletler ara-
sında bir set olarak tanıtılmıştır. Ayrıca kadının İslam’da ikinci sınıf ol-
duğu iddia edilerek mehir olayı gündeme getirilmiş ve Müslümanların 
kadınları sattıkları ileri sürülmüştür. 

Diğer bir eserde ise ateizm tarihinin dinîn tarihi gibi çok eski devirlere 
dayandığı ileri sürülerek ateist filozoflardan örnekler verilmiş ve “Korku-
lar Allah’ı ortaya çıkarmıştır.” görüşü öne sürülmüştür. Ayrıca oruç tut-
manın, sünnet olmanın zararlı olduğu, farklı milletlerin Allah inancının 
birbirlerine benzemediği, insanların farklı zamanlarda farklı şekillerde 
inandığı ve bunlara din adamlarının tatmin edici cevaplar vermedikleri 
gibi görüşler ortaya atılmıştır.61 

Dinsizliği öğretmek amacıyla yetiştirilen kimselere birinci kademede, 
bilimsel ateizmin ana ilkeleri ve din ile ateizm tarihinin temel bilgileri öğ-
retilmiştir. Yine bu aşamada propaganda sanatının ana hatları verilmiş 
ve öğrencilere din karşıtı bir konuşmanın nasıl yapılacağı, bilimsel başa-
rıların ne şekilde dine karşı bir silah olarak kullanılabileceği konularında 
uygulamalı eğitim verilmiştir. İkinci kademede ise öğrencilere İslamiyet’e 
ilişkin bilgiler verilerek onu nasıl eleştirebilecekleri konusunda eğitim ve-
rilmiştir. Bu kapsamda öğrencilere İslam tarihi, İslam’ın menşei ve ma-
hiyeti, temel inançlar, ibadet ve gelenekler, dinî bayramlar ve İslam’da 
kadının yeri konularında seminerler verilmiştir. Eğitimin üçüncü kade-
mesinde kırsal alanlarda uygulama dersleri yapılmıştır.62 

İnsanları inançlarından vazgeçirmek için dinlerin asılsızlığı ile ilgili 
bir dizi propaganda sunmuşlardır. Tüm dinler için kullanılması tavsiye 
edilen propagandanın bazıları şunlardır: Din, “bilim dışıdır.”, “Düşünen 
                                                           
59 N. Kuliev, Geçmişin Ziyanlı Kalıntısı ve Taze Örf Adetler, s. 45-50. 
60 Nazar Şükürov, Halk İnancında Irım ve Din, s. 66-67. 
61 Nazar Şükürov, Dinîn Ortaya Çıkışı ve Devir, s. 5-15, 25-30 ve 95-115. 
62 Yaşar Onay, a.g.e., s. 176. 
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insanı karamsarlığa ve kaderciliğe sevk ederek ihtilalci hareketin yönünü 
saptırır.”, “Sömürgeci sınıfların elinde bir araçtır.” vb. gibi bütün dinleri 
kapsayan bu kampanyanın yanında İslamiyet için özel propaganda slo-
ganları üretmişlerdir. Örneğin İslam da diğer dinler gibi “halkın afyonu-
dur.” İslam dinî, halkı uyutan bir afyon, halkı istismar eden kişilerin hiz-
metinde kokuşmuş bir ideoloji ve gelişmeye engel bir doktrindir. İslami-
yet kadınları aşağılayan, gençlere zorla aksakalların otoritesini kabul et-
tiren, oruç veya sünnet gibi barbarca ve sağlığa zararlı alışkanlıkları de-
vam ettirerek emekçilere zarar veren en tutucu dindir. İslamiyet, bölge 
halklarına zorla kabul ettirilmiş bir dindir. İslamiyet, girişkenliği ve yara-
tıcılığı söndüren, insan ruhuna bağnazlığı, uysallığı aşılayan bir din ola-
rak sosyalist namus anlayışına ters düşer. Bu çalışmalar için özenle se-
çilen üç yüz atmış öğrenci Bilimsel Ateizm üniversitelerinde yoğun siyasi 
bir eğitimden geçirilerek bölgelere gönderilmiştir.63 

Bir de doğrudan doğruya İslam’ın öğretisiyle ilgili propaganda yap-
mışlardır. Şöyle ki “Kur’an, bir adaletsizlik ve eşitsizlik belgesidir.” “İs-
lam, kadının ezilmesini hoş görür.” “İslam ilkel ve asılsız bir dindir.” İs-
lam, “Hıristiyan, Yahudi ve putperest inançlarının karmaşık sonucudur.” 
İslam, “Orta Asya halklarına demir ve ateşle kabul ettirilen bir dindir.” İs-
lam, “Dünya’nın en tutucu dinîdir.” İslam, “Türkistan’da her tür reformu 
engellemiş ve ülkeyi geri bırakmıştır.”64 vb. gibi. 

Dine karşı savaşın genel karargâhı “Siyasal ve İlmi Bilgileri Yayma 
Derneği” olmuştur. İkinci Dünya Savaşı’ndan hemen sonra kurulan bu 
teşkilat, “Militan Allahsızlar Birliği” teşkilatına benzemektedir. Kurumun 
merkezi Moskova’dadır. Orta Asya’daki cumhuriyetlerin her birinde bir şu-
besi açılmış, bu şubeler yoluyla bölgedeki diğer küçük şubelerin çalışma-
ları kontrol edilmiştir. Dine inanmış kitleleri dinden uzaklaştırmak için 
her yol meşru kabul edilmiş ve bu amaçla şu araçlardan yararlanılmıştır: 

1. Yazılı Araçlar: 

a) Din karşıtı kitaplar: Bu amaçla hazırlanan seksen dört kitaptan 
sekiz yüz bin adet basılmış, Müslüman bölgelere gönderilerek dağıtılmış-
tır. Bu kitaplardan 4 takımı da Türkmenistan’a gönderilmiştir. 1962’den 
1964’e kadar geçen süre içinde İslam karşıtı iki yüz on dokuz kitap ve 
broşür hazırlanarak Müslümanlara dağıtılmıştır. Türkmence sekiz tane 
hazırlanmıştır.65 Ayrıca, 1954-1964 arası çeşitli dillerde 920 adet İslam 
aleyhtarı eser neşredilmiş ve bu eserler arasından kırk dördü Türkmence 
hazırlanmıştır.66 
                                                           
63 Karşılaştırınız Yaşar Onay, Rusya ve Değişim, s. 164; A. Bennigsen & Lemercier C. Quel-
qejay, Step’de Ezan Sesleri, s. 239. 
64 A. Bennigsen & Lemercier C. Quelqejay, Step’de Ezan Sesleri, s. 239. 
65 A. Bennigsen & Lemercier C. Quelqejay, a.g.e., s. 240-241. 
66 A. Bennigsen & Lemercier C. Quelqejay, Sûfi ve Komiser, s. 59. 
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b) Din karşıtı dergiler. 
c) Din karşıtı gazeteler. 
d) Din karşıtı broşürler. 
e) Din karşıtı makaleler. 

2. Sözlü Araçlar: 

a) Din karşıtı radyo konuşmaları. 
b) Din karşıtı halk konferansları: Bu amaçla 1963’te Türkmenistan’da 

beş binin üzerinde anti-İslam konferansı düzenlemiştir. 
c) Ayrıca din karşıtı hususi propagandacılar, insanları evlerinde ziya-

ret etmişler ve onları özel delillerle ikna etmeye çalışmışlardır. Bu bağ-
lamda her ilçe onar ailelik gruplara bölünmüş, bu grupların her biri öğ-
retim üyesi ve tıbbiyeli personel ile ziraat teknisyenleri arasından seçilen 
ve üstlendiği on aileyi her gün ziyaret etmekle görevli olan, sürekli din 
aleyhtarı propaganda yapan bir ekipten yararlanılmıştır.67 Din aleyhine 
propaganda yaparken bütün kitle iletişim araçlarından faydalanmışlar-
dır. Yukarıda sıralananlar dışında; özel radyo yayınları, tiyatro, piyes, 
din aleyhtarı okuma odaları, ilk ve ortaokullarda “dinsiz gençler kulüple-
ri” vb. gibi yollar da kullanılmıştır.68 Ayrıca yaylalardaki yetiştiriciler için 
çobanlar nezdinde onları eğitmek üzere haftada bir kere düzenlenen “din 
aleyhtarı oto-kulüpler”, insanlara hakikatleri ve diyalektik materyalizmin 
üstünlüğünü öğretmek için Müslümanların ve inançta tereddüt içinde 
olanların ikamet ettikleri yerlere giden ajitprop (beyin yıkama) uzmanla-
rı69 da din aleyhine çalışmışlardır. 

3. Görsel Araçlar: 

a) Din karşıtı filimler. 
b) Din karşıtı sabit veya gezici müze ve sergiler. 
c) Din karşıtı televizyon programları. 
d) Din karşıtı tiyatrolar. 
İslam dinîne karşı mücadele etmek için Orta Asya ve Kafkasya’nın 

Müslüman bölgelerinde yeni müesseseler kurulmuştur. Onları A. Ben-
nigsen şöyle sıralamaktadır:70 

• Propagandacı Yetiştirmek İçin Özel Okullar Açılmıştır: Bu okul-
lar, Komünist Partisinin ilçe komitesi düzeyinde faaliyet gösterecek kişi-
leri yetiştirmektedir. Süresi bir yıl ve altmış öğrenci eğitim almaktadır. 

• Üniversitelerde Ateizm Bölümü Açılmıştır: Marksizm-Leninizm 
Üniversitesinde ateizm bölümü açılmıştır. Burada “din aleyhtarı eğitim-
                                                           
67 A. Bennigsen & Lemercier C. Quelqejay, a.g.e., s. 66. 
68 Kemal Kahraman, Çağdaş Sömürge İmparatorluğu, s. 86. 
69 A. Bennigsen & Lemercier C. Quelqejay, Sufi ve Komiser, s. 65. 
70 Bkz. A. Bennigsen & Lemercier C. Quelqejay, a.g.e., s. 64-65. 
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ci”lerin yetiştirilmesi amaçlanmıştır. Süre iki yıl olarak belirlenmiştir. Bu 
bölüm, Komünist Partisinin bölge komitesi düzeyinde faaliyet gösterecek 
kimseleri hazırlamak üzere planlanmıştır. Ayrıca çalışmalar, akşam 
kursları ve mektuplarla yaygın eğitim haline getirilmiştir. Örneğin, 
1983’te Türkmenistan Cumhuriyeti’ndeki Aşkabat “obkom” bölgesinin 
Marksizm-Leninizm Üniversitesi’nin akşam kursu bölümünde bu eğitimi 
elli öğrenci tamamlamıştır. 

• Halk Üniversiteleri Açılmıştır: Bunlar yetişkin kimseler için olup 
süresi iki-üç yıldır. 

• Marksizm-Leninizmle İlgili Temel Bilgi Okulları Açılmıştır: Bun-
lar yarı kültürlü yetişkinler için açılmıştır. 

• Tabiat Toplum ve İnsan Hakkında Temel Bilgi Okulları Açılmış-
tır: Bu okullar da yarı kültürlü insanlar için açılmış ve dersler birkaç 
ayla sınırlı tutulmuştur. 

• Bilimsel Ateizm Üniversitesi Açılmıştır: 1982 yılında Türkmenistan’-
da bu isim altında iki müessese kurulmuş ve iki yüz elli öğrencisi olmuştur. 

• Ateizm Konseyi: Sovyet vatandaşlarını eğitmek ve halkın cahil kal-
masına karşı mücadele etmekle görevli bütün teşkilatların din aleyhtarı 
çalışmalarını düzenlemekle görevlendirilmiştir. 

Yasaklar: 

Bolşevikler döneminde Müslümanların dinî pratikleri zamana yayıla-
rak yasaklanmıştır. Örneğin fakirlere verilen zekât yasaklanmıştır. Sınır-
ların kapatılmasıyla 1920’den sonra hacca gitmek imkânsız hâle gelmiş-
tir. 1945’ten sonra biraz müsamaha gösterilmişse de ferdi yolculuklara 
izin verilmemiştir. Sovyetlerin egemenliği altındaki cumhuriyetlerden her 
yıl ancak yirmi otuz kişiye izin verilmiştir. Ramazan orucu resmen yasak 
edilmemiştir. Ancak konulan engeller sonucu insanlar oruç tutamaz hâ-
le gelmişlerdir. Psikolojik baskılar uygulamışlardır. Örneğin; Bu ayda din 
karşıtı propagandalar artırılmış, oruca “barbar geleneği”, “sosyalizmin 
yüceltilmesinde etkin rol oynamaktan işçileri alı koyan”71 vb. gibi aşağıla-
yıcı ve dışlayıcı ifadeler kullanmışlardır. Şahadet kelimesine gelince kal-
ben yerine getirilmesi mümkün olduğundan buna karışamamışlardır. İş-
çi, memur ve öğrenciler camiye gidememişlerdir. Cuma namazına çoğu 
atmış yaşın üzerinde ve toplumun en fakir tabakasına mensup kişiler gi-
debilmiştir.72 Beş vakit namaz alenen kılınamamıştır. Ancak gün doğma-
dan ve güneş battıktan sonra günde iki vakit olarak kılınabilmiştir.73 Ca-
mi ve haccın yasaklanması sonunda doğan bu manevi boşluğu halk, tür-
be ve mezar ziyaretiyle doldurmaya çalışmıştır. 
                                                           
71 A. Bennigsen & Lemercier C. Quelqejay, Step’de Ezan Sesleri, s. 242. 
72 A. Bennigsen & Lemercier C. Quelqejay, a.g.e., s. 243. 
73 Yaşar Onay, Rusya ve Değişim, s. 174-175. 
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Sovyetler, 1927 ve 1928 yıllarında kadınlar üzerinde yoğunlaşarak 
geleneksel adetlere doğrudan saldırmışlardır. Kadınların özgürleştirilme-
si adına “hücum” diye adlandırılan büyük bir kampanya başlatmışlar. 

Bu kampanya özellikle Özbekistan üzerinde yoğunlaşmıştı. Ancak 8 
Mart 1927 yılında tüm cumhuriyette toplu başörtüsü açma törenleri dü-
zenlenmiştir.74 

1999 yılında Aşkabat’ta 95 yaşındaki, Atanepes Pevlanov (Atanefes 
Pehlivanoğlu) ile yapılan röportaj, o dönemin yasakçı uygulamalarını bü-
tün çıplaklığı ile ortaya koymaktadır. 

Pehlivanoğlu şöyle anlatıyor: 

“O zamanlarda Türkmen Müslümanları için her şey yasaktı. Oruç tut-

tuğumuzda ramazan ayında sahurluk yemeklerimizi önceden hazır-

lardık. Bütün pencerelerdeki perdeleri sıkı sıkı kapatırdık. Gece saat 

üç dörtte sahura kalktığımızda ilk önce evin etrafını gezip evin içeri-

sinden dışarı ışık sızıyor mu onu kontrol ederdik. Eğer birileri ışığın 

sızdığını görse gider, şikâyet ederdi, o zamanlarda da kendisini para 

için satanlar vardı. O tür insanlara ateist derlerdi. Abdest almaya 

(taharet kılmaya) gittiğimizde elimizi cebimize sokarak ibriği elbisemi-

zin içerisine alıp tutuyor ve böylece saklıyorduk. Kısacası ibadetleri-

mizi gizli yapıyorduk. Her on kişiden belki biri namazını kılabiliyor-

du. İnsanlar kurbanlarını kesemediler. Kesenler ise bir iki gün önce 

veya sonra keserlerdi. Ne yapsınlar zavallılar, geleneği nesillere ak-

tarabilmek için tavuk keserlerdi. Başka türlü yemekler hazırlarlardı 

ve kurban geleneği yaşasın, gençler bunu unutmasın diye böyle ya-

parlardı. Şehirlerde çocukları sünnet ettirmek çok zordu. Fakat köy-

lerdeki gariban insanlara pek fazla dokunmazlardı. Ancak devlet da-

irelerinde çalışanların, çocuklarını sünnet ettirdikleri duyulursa he-

men işten atarlardı. 

Hiç bir yerde mescit yok, medrese yok. Camileri, mescitleri yıktılar, 

yıkmadıklarını ise başka amaçlar için kullandılar. Kiliselerde olduğu 

gibi bizim mescitlerimizi de yıkmayıp keşke içerisine buğday koymuş 

olsalardı, bu hâlde bile biz namaz kılmış gibi olurduk. Fakat sığır 

bağladılar ve beslediler. Mescitlerimize ipek böceği koyup, koza üret-

tiler. Köpet Dağı’nın eteğinde kuyular vardı. Bu kuyular elli metre 

arayla derin olarak kazılmış su kuyularıydı. Buralardan su ihtiyacı-

mızı giderirdik. (1948 depreminden sonra kuyulardaki sular çekildi) 

İşte komünizm devrinde zenginleri, imamları, işanları ve mollaları ko-

münistler öldürerek bu kuyulara attılar. Birçoğunu da Sibirya’ya sür-

düler.”75 
                                                           
74 Olıvıer Roy, Yeni Orta Asya, s. 122. 
75 Bkz. Diyanet Aylık Dergisi, “Türkmenistan’da Dinî Hayatın Dünü Bugünü”, Sayı: 97, 
Ocak 1999. 
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“Camilere devam edenler kaydediliyor, ramazanda oruç tutup tutma-

yanı anlamak için sigara ve çeşitli yiyecekler ikram ediliyordu. 1932-

1938 döneminde dinî liderlerin çoğu yok edildi. Böylece II. Dünya Sa-

vaşı’nın başlangıcında Müslümanlığın resmî organizasyonu ve eğitim 

merkezleri tamamen kaldırıldı. Kıyıda köşede saklanmış birkaç yaşlı 

dışında İslamiyet’i yeni nesillere öğretecek pek kişi kalmamıştı. Ay-

dınların çoğu günlük namaz dualarını bile bilmiyorlardı.”76 

Din, başlangıçtan beri Sovyetlerin başlıca hedeflerinden biriydi.77 
Amaçlarını gerçekleştirebilmek için engel olarak gördükleri din adamları-
na itaati kırmak, medreseleri kapatarak din adamı yetişmesini önlemeyi 
öncelikli görev addetmişlerdir. 

Bütün bunlara rağmen aslında Sovyet egemenliği altında yaşayan 
Müslüman toplum arasında, mutlak manada Allahsız bulunmamakta-
dır. Hatta resmen dinsiz olarak kabul edilenler bile artık bir dinî mera-
sim olmaktan ziyade bir Türkmen âdeti olarak kabul edilen Kurban Bay-
ramı gibi merasimlere katılıyor. “Resmî bayram ve ibadet günlerinin millî 
âdetler olarak kabul edilmesi, resmen inançsız olan parti üyeleri ve diğer-
lerinin bu dinî vecibelere riayet etmelerini meşrulaştırmıştır.”78 diyor Ja-
mes Critchlow. Sovyet kaynaklarının belirttiğine göre, Sovyet yetkilileri-
nin bütün camileri kapatarak İslamiyet’in kökünü kazımak istedikleri 
bölgelerde dinî tatbikat en yüksek seviyeye erişmiştir. 1943 yılında bü-
tün camilerin kapatılmasına rağmen 1978 yılında dört köy caminin açık 
bulunduğu Türkmenistan’daki durum buna güzel bir misal teşkil etmek-
tedir. Bu tezatlık paralel İslam’la açıklanmaktadır.79 

“Sovyet gözlemcileri, II. Dünya Savaşı ve Aşkabat depreminden sonra 
dine inananların arttığına dikkat çekmiştir.”80 

Baskılar: 

Sovyet egemenliğinde yaşayan Türk cumhuriyetlerinde ilkokul çocukla-
rına domuz etinden üretilmiş sucuk, çorba ve diğer yemekler ücretsiz ve-
rilmiştir. Müslüman aile çocukları, ailelerinin “domuz eti haramdır, sakın 
yemeyin” talimatına uyarak bir zaman yememişlerdir. Ancak bu uzun 
sürmemiştir. O yemekleri yemek zorunda kalmışlardır. Çünkü yemekleri 
yemedikleri zaman, İslam’a inandıkları ortaya çıkacak, bu da ailelerinin 
soruşturma geçirmesine ve çocukların okuldan atılmasına neden olacaktı. 
Bu yüzden istemedikleri o yemekleri yemek zorunda kalmışlardır.81 
                                                           
76 Elizabeth E. Bacon, Esir Orta Asya, s. 186. 
77 Elizabeth E. Bacon, a.g.e., s. 185. 
78 James Critchlow, Minareler ve Marx, s. 97. 
79 Alexandre K. Bennigsen, Sovyetler Birliği’nde İslami Uyanış ve Bazı Gelişmeler, s. 57. 
80 Elizabeth E. Bacon, a.g.e., s. 156. 
81 Bkz. Türkmenistan’da Rusların Din Politikası, s. 11. 

152



E. ÖZBAY / ÇARLIK-BOLŞEVİK RUSLARININ TÜRKMENİSTAN’DA UYGULADIĞI DİN POLİTİKASI 23 

Yapılan baskılarla bir sonuç alınamamıştır. Önü bağlanan suyun 
kendine bir kanal bulup aktığı gibi yasaklanan inançlar da kendini yaşa-
tacak bir yuva bulmuştur. Sovyetler, 1928’de Türkmenler arasında İsla-
miyet’in varlığını ortadan kaldırmak için bir dizi din karşıtı kampanya 
başlatmıştır. Bu kampanya 1941’in başına kadar devam etmiştir. Bu 
baskılar sonucunda resmî İslam, gücünü kaybetmiş; fakat gayri resmî 
İslami hareketler güç kazanmıştır.82 

Türkmenistan’da 1979 yılında 4 cami ve 30 civarında imam varken 
Sovyetlerin son yıllarına gelindiğinde ülkedeki cami sayısı ve halkın İsla-
miyet’e dönüşü dikkate değer bir şekilde artmıştır. Sovyet araştırmacıla-
ra göre Türkmenler arasında İslam’ın artmasında mutasavvıfların, mu-
hafazakar insanların, dinî ve millî özelliğin iç içe girmesinin, (Türkmen 
Müslüman kavramlarının eş değer olarak kabul edilmesi gibi), özellikle 
Çarcov bölgesinde Özbek mollaların tesiri olmuştur.83 

Cezalar: 

Din karşıtı propaganda, yasak ve baskılar hedeflenen amacı gerçek-
leştirmeye yetmeyince bu sefer Sovyetler farklı bir yol izlemeye başlamış-
lardır. O da inanan insanlara ceza yoluyla istediklerini kabul ettirmektir. 
İnsanları, sürgün, hapis, fiili şiddet ve ajitprop yollarıyla cezalandırmış-
lardır. Aşağıdaki röportaj, Türkmenistan’da gerçekleştirilen o dönem 
sürgün cezalarını bütün çıplaklığı ile ortaya koymaktadır. 

Berdiyev Nazarmuhammed, babasının başından geçen olayı şöyle an-
latıyor: 

Babamın adı Azim Berdi’dir. Babam İslam dinini diğer insanlara göre 
daha iyi bilen biriydi. Bildiklerini halka da anlatıyordu. Babamı ilk defa 
1927 yılında küçük kardeşi Yahya ve babası Atacan’la beraber tutukla-
dılar. Tutuklama sebebi halka din öğretmesidir. Bu yüzden babamı, am-
camı ve dedemi sürgüne gönderdiler. Sürgünden babam dönerken am-
cam ve dedem Sibirya’dan geri dönemediler. 1936 senesinde Ruslar tara-
fından tutuklanacağına dair babama yeni bir haber geldi. Babam bu ha-
beri alınca oturduğu beldeyi terk ederek Karakalpakistan’a hicret etti. 
Fakat Ruslar babamın peşini bırakmadılar. Babam orada kaldığı süre 
içinde boş durmadı ve iki beldeyi birbirinden ayıran büyük bir nehir üze-
rine talebeleriyle bir köprü inşa etti. Böylece iki belde arasında ulaşım 
sağlandı. Fakat bazı insanlar “Çalışanların hakkını vermeden bu köprüyü 
yaptı.” diyerek babamı Ruslara şikâyet ettiler. Ruslar da buna dayana-
rak babamı tekrar tutukladılar. Bu suçlamaya dayanarak Ruslar baba-
ma iki sene hapis cezası verdiler. İki senelik hapis cezası bittikten sonra 
Ruslardan kurtulmak ümidiyle tekrar Türkmenistan’a hicret etmek zo-
                                                           
82 Mehmet Seyfettin Erol, “Türkmenistan Cumhuriyeti”, Türkler, C. 19, s. 754. 
83 Mehmet Seyfettin Erol, “Türkmenistan Cumhuriyeti”, Türkler, C. 19, s. 754. 
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runda kaldı. Türkmenistan’ın köy ve kasabalarında bulunan Halk Komi-
serliği babamın Türkmenistan’a geldiğini duyunca yine peşine takıldılar. 
Sonunda babamı yakaladılar ve tutuklayarak 1943 senesinde 3 yıl hapis 
cezası verdiler. Hapse atılma sebebi İslam dinini yaymak ve SSCB’ye 
karşı gelmek olarak açıklandı. Bu üç seneyi de atlatan babam, bundan 
sonra bir iki yıl rahat yaşadı. Ancak onun bu hâli pek uzun sürmedi. Bir 
gün Aşkabat’tan evimize misafir olan ve isminin Atacan olduğunu söyle-
yen bir kişi, babama, şöyle bir teklifte bulunmuştu. “Ben sana yardımcı 
olabilirim. Çünkü oğlum Aşkabat’ta KGB’de çalışıyor. Seni oğlumun yanı-
na götürerek koruma altına aldırayım.” Bu teklifi yapan kişi, kendisinin 
imam olduğunu; fakat oğlu sayesinde hiçbir cezanın kendisine uygulan-
madığını söylemişti. Babam, bu kişinin teklifine inanarak Rus zulmün-
den kurtulmak amacıyla o kişiyle beraber Aşkabat’a gitti. Aşkabat’a var-
dıktan sonra babamın yanındaki kişiyi polis kimliğine bakmak maksa-
dıyla bekletiyor, babamı ise serbest bırakıyor. Polis tarafından tutulan 
Atacan babama, “Sen gide dur, ben senin peşinden yetişirim.” diyor. Ba-
bam biraz ilerlediği bir sırada tanımadığı bir kimse arabasıyla yaklaşa-
rak “İsterseniz sizi istediğiniz yere kadar bırakayım.” diyor. Bu teklife ha-
yır demeyen babam, “Beni Rus Pazarı civarına bıraksan memnun olur-
dum.” diyor. O şahıs babamı arabasına alarak Aşkabat KGB merkezine 
götürüyor ve babama, şu an KGB merkezindesin diyor. Bunu duyunca 
babam kendisine bir pusu kurulduğunu anlıyor. Bu tuzakla babamı 
KGB’de tutukladılar. Babam devlete hiçbir zarar vermediği hâlde devlete 
zarar veriyor iddiasıyla tutuklandı ve 1947 yılında yargılanmadan iki yıl 
hapse mahkûm edildi. Babam hapishanedeyken bir rüya görmüş, bu rü-
yanın kötü olduğunu ve yakın bir zamanda Aşkabat’ta kötü bir şeyler 
olacağını hissederek hapishanedeki arkadaşlarına, “Kendinize dikkat 
edin; çünkü Aşkabat’ta çok tehlikeli bir şeyler olacak gibi geliyor.” demiş. 
Babam rüya gördüğü gün, yani 4 Ekim 1948’de Daşoğuz vilayetine yar-
gılanmak üzere götürülmüştü. Aşkabat’ta 5 Ekim’i 6 Ekim’e bağlayan 
gece şiddetli bir deprem oldu. Aşkabat bu depremden sonra yerle bir ol-
du. Babama Daşoğuz’daki mahkemesinde, devlete zarar verme suçun-
dan yedi yıl hapis cezası verdiler. Babam hapis dönemlerinde de beş va-
kit namazını terk etmemiş. Hatta odasının kapısı kilitli olduğu durum-
larda bile abdest alarak namazını kılmış. Bir defasında hapishane bekçi-
si önce babamın bulunduğu odanın kapısını kilitlemiş, sonra diğer oda-
ları kilitleyip geri dönerken babamın kapısındaki kilidin açılmış olduğu-
nu görünce babama bu olayın nasıl olduğunu sormuş. Bekçinin sorusu-
nu babam şöyle cevaplamış: “Ben ne zaman namaz kılmak için abdest al-
maya niyetlensem Allah’ın kudretiyle kapının kilidi açılıyor. Dolayısıyla 
sen bu kapıma kilit vurma. Çünkü benim nasibim burada ise ben nereye 
gideyim.” Bu açıklamadan sonra bekçi kapıya kilit vurmamış; fakat bu 
olayı duyan hapishane müdürü bekçiye çok kızmış. Müdür, bekçinin an-
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lattıklarına inanmayarak bir gün kendisi kapıyı kilitleyerek beklemiş. Ki-
lit gerçekten açılınca çok şaşırmış ve bir şey diyememiş. Babam yedi yıl 
hapiste yatarak 1954 yılında 81 yaşında hayata gözlerini yumdu. Babam 
ölmeden önce şöyle bir vasiyette bulunmuştu: “Eğer ben vefat edersem 
beni emaneten gömün.” O dönem vefat eden birini istediğiniz yere göme-
mezdiniz. Yetkililer nereyi gösterirlerse oraya gömme zorunluluğu vardı. 
Hatta bazı Müslümanları Hıristiyan mezarlığına dahi gömüyorlardı. Ba-
bamı da Aşkabat’taki bir mezarlığa gömmüşlerdi. Ölümünden tam 17 se-
ne sonra abim Selimberdi, babamı Aşkabat’taki mezarından alarak iste-
diğimiz bir mezara gömmek için Aşkabat’a gitti. Babamın mezarını açtık-
larında onun çürümeden durduğunu görmüşler. 

Babamla beraber ilim sahibi olan şu insanlar da tutuklanarak başta 
Sibirya’ya sonra çeşitli hapishanelere atıldılar: Esen Ahun, Mansar İşan 
(Kalpak Türk’ü), Memeddin Hoca, Abullah Kani, Çolak Mağsım, Molla 
Yoldaş, Murçuk Mağsım (Kazak Türk’ü) ve Sorgul (kasaba reisi). Bu in-
sanlar da babam gibi hayatlarını hapiste, Sibirya sürgününde geçirdiler 
ve şehit oldular. Onların içinde Esen Ahun şöyle bir cümle kullanarak 
birçok Müslüman’ı sürgünden kurtarmıştı. Daşoğuz’da Ruslar molla gö-
rünüşlü birçok kimseyi toplamışlardı. Esen Ahun Ruslara şöyle demiş: 
“Bunlar imam veya molla falan değildir. Bunların karınlarını yarsanız için-
den bir harf bile çıkmaz. Dağdaki çoban da bir, bunlar da birdir. Araların-
da hiç fark yoktur. İmam ve molla bizlere derler. Onların hiçbir suçu yok-
tur, onları serbest bırakın.” Bu sözler üzerine o Müslümanları bırakarak 
yukarda ismi geçen kimseleri götürmüşler.84 İnançları yüzünden can ve-
ren bu şehitlerin isimleri hiçbir kitaba girmedi. Çünkü onlar, halka suç-
lu insanlar olarak anlatıldı. Ama onların yapmış oldukları işler insanla-
rın kalplerinde saklıdır. Dolayısıyla o insanlar hiç unutulmuyor. 

İşte o insanlar gibi hayatını Sibirya’da geçirmiş, insanlara dinîni öğ-
retme suçundan tutuklanmış Sibirya’dan bir daha dönemeyen ve kendi 
mezarı kendisine kazdırılan bir Müslüman Türkmen şehidi. Bu anlataca-
ğım kişi dedelerimden biridir. Babamın bana anlattığı gibi ben de size 
nakledeceğim: Amcalarımdan biri olan Tâçlı, İslam’ı diğer insanlara na-
zaran daha iyi biliyormuş. Bu amcam birçok köy ve kasabada bir imam 
gibi tanınıyormuş. Biz Daşoğuz vilayetinin, Tahta ilçesinde otururken 
amcam ilçemize bağlı olan bir köye bir cenaze namazı kıldırmaya gider. 
Bu cenaze evine Sovyet Halk Komiserliği’nden bir grup baskın yaparak 
amcamı tutuklarlar. Tutuklama sebebi cenaze namazı kıldırmasıymış. 
Amcama Sovyet hükümetine karşı gelmek ve halka din öğreterek onları 
zehirlemek suçundan Sibirya’ya sürgün cezası verilir ve bir müddet son-
                                                           
84 Türkmenistan’da Rusların Din Politikası, s. 26-29’dan naklen, Berdiyev Nazarmuhammed, 
Daşoğuz Vilayeti, Buldum Saz Etrabı, Guyan Ağız Dayhan Birleşiği, Birgade No: 6, (Bu rö-
portaj, 15 Eylül 1998’de Türkmenistan’da yapılmıştır. Röportajın bazı paragrafları Türkiye 
Türkçesi akıcılığına uyarlanmıştır). 
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ra sürgüne gönderilir. Amcamın gitmesine bütün yöre halkı çok üzülür; 
fakat ellerinden bir şey gelmez. Özellikle hanımı, yengemiz Aşe Ece (Ayşe 
Ana) çok üzülmüş. 

Amcam sürgüne gönderildikten 5-6 ay sonra bir mektup gelmiş. Mek-
tupta durumunun çok kötü olmadığı, yalnız biraz paraya ihtiyacı oldu-
ğunu ve para göndermelerini istemiş. Bizimkilerin durumu o dönem iyi 
olmadığı için para gönderememişler. Çünkü bizim aile köyümüzü terk 
ederek Telman ilçesinin bir köyüne yerleşmişti. Zaten Ruslar babamı da 
arıyorlardı. Babamın suçu halka din öğreterek SSCB’ne karşı gelmekti. 
Halk Komiserliği bizi orada da fazla oturtmadılar. Halk içindeki kimi ko-
münist taraftarı Türkmenler, bizi hemen komiserliğe ihbar etmişler. Bu-
nun üzerine oradan ayrılarak Aşkabat civarına hicret etmek zorunda 
kaldık. Fakat durum değişmedi. Oradan da hicret etmek zorunda kala-
rak Kömürgenç’e gittik. Kömürgenç’te de belli bir yerde fazla kalamıyor-
duk. Bir köyden diğer köye göçerek sürekli yer değiştiriyorduk. Eşyaları-
mız bir at arabasını ancak doldurduğu için oradan oraya göç etmek çok 
zor olmuyordu. Köylerde bulunan Komiserliklerin istihbarat güçleri zayıf 
olduğundan bizim geldiğimizi ancak bir ayda filan fark edebiliyorlardı. 

Gittiğimiz son köyde, babamın tanıdığı bir arkadaşı vardı. Onun da 
bir traktörü vardı. Evimizdeki fenerin mazotu bittiği için arkadaşının iz-
niyle traktörden soruyarak (emerek) bir şişe mazot almıştı. Babamın al-
dığı bu bir şişe mazotu, köyden birisi, “Bu adam devletin mazotunu çaldı, 
traktörcü de devlet mazotunun çalınmasına göz yumdu.” diyerek şikâyette 
bulunmuş. Bu şikâyet üzerine Ruslar babamı ve traktörcüyü tutukladı-
lar. İkisi de devlet malını çalma suçundan altı yıl Moğolistan’a sürgüne 
gönderilme cezasına çarptırıldı ve sonra da gönderildiler. 

Ailemin bütün yükü benim üzerime kalmıştı. Çünkü artık babam Mo-
ğolistan’daydı. Babamla birlikte daha birçok insan sürgüne gönderilmiş-
ti. Ama o insanların çoğu orada açlıktan ölmüş ve geriye dönemediler. 
Babam ise Moğol bekçi bir kadının, kendisine verilen yemekten yarısını 
babama her gün ikram etmesiyle hayatta kalarak geri dönebildi. Babam 
geriye döndü ama ruhen yaşayan, fiziken ölmüş biriydi. Çünkü birçok 
hastalığa yakalanmış, ağzında tüm dişleri çürümüş, güç ve kuvveti kal-
mamıştı. Ondan sonra hiçbir iş yapamadı. Babam bu ağır ve zor sürgün-
den sonra hayatının sonuna kadar hasta olarak yaşadı ve 1974 yılında 
hayata gözlerini yumdu. 

Amcam Taçlı ise bir daha bizlere mektup yazmadı. Fakat oğlum Kur-
ban 1988-1989 yıllarında Sibirya’da askerlik yaptığı sırada, orada bir 
araştırma yaptı. Bu sırada rastladığı yaşlı bir Rus kadınına sorarak öğ-
rendiğine göre, onları esir kamplarında çok çalıştırmışlar. Onlara serbest 
bırakılacaklarını vaat etmişler; fakat bırakmamışlar. Onları yaşlanıncaya 
kadar çeşitli işlerde çalıştırmışlar ve en sonunda iş yapamaz hâle gelince 
kendi mezarlarını kendilerine kazdırarak öldürmüşler. Yaşlı Rus kadını, 
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onları Hıristiyanlarla beraber toplu mezarlara koyduklarından dolayı ki-
min nerede kaldığını bilmediğini söylemiştir. 

Yengem ise amcamı hep bekledi, ona ölmüş olduğunu söyleyemedik. 
Aşe Ece, uzun bekleyişten sonra 1993’te 85 yaşında hayata gözlerini 
yumdu. O dönem Stalin’in dönemi olduğundan birçok Müslüman ve din 
adamını sürgüne gönderdiler. Hatta bazı insanlar kendi evlerinde bulu-
nan dinî kitapları geceleri toprağa gömdüler. Çünkü ateist Ruslar ve ta-
raftarları evleri araştırıyor ve kimin evinden dinle ilgili kitap çıkarsa onu 
doğru sürgüne yolluyorlardı. Ayrıca bir kişinin evinde dinî kitap çıktığı 
zaman “Din insanı, deli insandır, o kendini zehirlemiştir” diyerek birçok 
hakaret vari sıfatlarla televizyon ve gazetelerde tenkit ediyorlardı. 

Babam öldükten bir zaman sonra köyümüzde dinîmizi öğrenmek ve 
Kur’an okumak isteyen bazı kimseler oldu. İstekli olan on kişiye gece sa-
at 01.00’den sonra Kur’an okumasını öğretiyordum. Köyden komünist 
taraftarı bir kişi tarafından benim bu durumum KGB’ye bildirilmiş. Beni 
hemen polis karakoluna çağırdılar. Orada bana “Kendinî din öğrenerek 
zehirlemişsin, bari halkı zehirleme.” dediler. Ayrıca “Eğer böyle faaliyetler 
yapmaya devam edersen amcan gibi seni de Sibirya’ya yollarız.” diyerek 
tehdit ettiler. Ben de evime giderek evimde bulunan kitaplarımı alıp gi-
derler endişesiyle komşu köyümüz olan Karakalpakistan’ın Kalinin kö-
yündeki Tağan isimli bir talebemin evine gece taşıdım. İşte bunun gibi 
unutulması zor olan günler yaşadık.85 

Kendisi çok ihtiyar olmasına rağmen Türkmenistan’ın “Kırasnı Kres” 
isimli Devlet Merkez Hastanesi’nde doktor olarak çalışan, ayrıca tıp ilim-
lerinin doktoru ve birçok seneler Aşkabat Tıp Enstitüsü’nde de öğretim 
görevlisi olarak çalışmış olan Kurutgeldiev Gurbangeldieviç’le 28 Eylül 
1998 tarihinde yapılan sohbet sırasında şu bilgileri vermiştir: 

“Sayın hocam, siz Stalin zamanındaki din aleyhine yapılan olayları 

hatırlıyor musunuz? 

Evet hatırlıyorum. O zamanlar ben on yaşları civarındaydım. Hatta 

ben köyümüzdeki molladan Kur’an okumayı bile öğrenmiştim. Kü-

çükken öğrendiğim o Kur’an harflerini hâlâ unutmadım. O zamanlar 

Türkmenler Arap harfleriyle yazı yazarlardı. Stalin’in zamanında bir-

çok Müslüman âlim, Sibirya’ya sürgün edildi. Hatta bazı Müslüman-

lar bu sürgüne gitme tehlikesinden korkarak evlerinde bulunan dinî 

kitapları eşeklere yükleyerek bilinmeyen yerlere götürüp gömdüler. 

Gömülen kitapları ve Sibirya’ya sürgüne gönderilen insanları bizzat 

gözlerimle gördüm. Daha sonraları halk, dinî öğrenmenin bir faydası 

yok, zararı var diyerek, dinden uzaklaşmaya başladılar. Daha son-
                                                           
85 Bkz. Türkmenistan’da Rusların Din Politikası, s. 29-32’den naklen, Bayram Yoviyev, Daş-
oğuz Vilayeti, Kömürgenç Eterabı, Taze Yol Dayhan Birleşiği, Birgade, No: 4, (Bu röportaj, 
20 Eylül 1998’de Türkmenistan’da yapılmıştır. Röportajın bazı paragrafları Türkiye Türkçesi 
akıcılığına uyarlanmıştır). 
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raları ise o büyük âlimler “basmacı” diyerek küfretmeye ve Türkmen 

gençlerine bunları kötü insanlar olarak tanıtmaya başladılar. Ben de 

hayatımın bu zamanına kadar dıştan komünist olarak görünsem de 

içten Müslüman’dım. Tıp alanında Müslümanlara ne yardım varsa 

onlara hepsinde yardımcı oldum. Kötü olarak tanınan insanların na-

sıl iyi birer insan oldukları artık ortaya çıkmalıdır…”86 

Günümüzde Türkmenistan’da Dinî Durum 

Türkmenler, geleneklerine çok bağlı olduklarından gelenekleriyle İsla-
miyet’i mezcedip adeta bir Türkmen İslam’ı oluşturmuşlardır. Türkmen-
lerin geleneksel inançları İslamileşmiş ve İslam içinde korunarak devam 
ettirilmektedir. Türkmenistan Müslümanları genel olarak (Azerbaycanlı 
Türk göçmenlerden oluşan Şii gruplar hariç) Hanefi mezhebine mensup-
turlar. %10 kadar Ortodoks Hıristiyan vardır. Türkmen halkı arasında 
Yesevilik, Kübrevilik ve Nakşîliğin hissedilir etkisi olmuştur.87 Türkme-
nistan’ın bağımsızlığından sonraki beş yıl içinde cami sayısı iki yüz civa-
rına ulaşmıştır. 1995 yılı itibarıyla ülkenin cami sayısı üç yüzünün üze-
rindedir. Bunların 4 tanesi, Şii inançlı Müslümanlara aittir. Ayrıca Aşka-
bat, Balkan ve Maride ikişer, bir de Lebap’da olmak üzere 7 kilise vardır. 

Türkmenistan’da İslam’ın tesir ve gücü her geçen gün artmaktadır. 
Türkmenistan halkı veya diğer İslam ülkeleri tarafından yaptırılan cami-
lerin sayısı artarak devam etmektedir. Yapılan camilerden bazıları şun-
lardır: Mescid-i Aksa (Türkmen halkı yaptırmıştır). Mescid-i Azadi (Katar 
yaptırmıştır), Mescid-i Hz. Ömer (Suudi Arabistan yaptırmıştır). Mescid-i 
Ebu Bekir (Türk iş adamları yaptırmıştır), Mescid-i İmam-i Azam (Türk-
menistan ve Türkiyeli iş adamları yaptırmıştır), Hacı Sapar Murat Mesci-
di (Türkmen devleti ve halkı yaptırmıştır), Ertuğrul Gazi Mescidi (Türkiye 
tarafından yaptırılmıştır).88 

Aşkabat’ın en büyük camisi olan Ertuğrul Gazi 12 Kasım 1998’de 
Türkiye ve Türkmenistan cumhurbaşkanları tarafından birlikte açılmış-
tır. Bugün Türkmenistan’ın hemen her ilçesinde bir cami bulunmakta-
dır. Eskiden komünist sistem tarafından değişik amaçlar için kullanılan 
camiler onarılarak eski hâline getirilmektedir. 

Yine Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Saparmurat’ın doğum yeri olan 
Kıpçak’a bir cami ve Kur’an kursu yaptırılmıştır. Türkmenistan’da elli ci-
varında Kur’an kursu bulunmaktadır. 1999’da Türkiye Türklerinin yap-
tırdığı camilerle beraber Aşkabat’ta on yedi tane cami ibadete açılmış-
tır.89 Bu camiler cuma ve bayramlarda dolup taşmaktadır. Camiler ya-
                                                           
86 Kurutgeldiev Gurbanageldieviç, Tıp Doktoru, Aşkabat. (Bu röportaj, 28 Eylül 1998’de 
Türkmenistan’da yapılmıştır.) 
87 Mehmet Seyfettin Erol, “Türkmenistan Cumhuriyeti”, Türkler, C. 19, s. 754. 
88 Mehmet Seyfettin Erol, “Türkmenistan Cumhuriyeti”, Türkler, C. 19, s. 755. 
89 Durmuş Tatlılıoğlu, “Türkmenistan’da Sosyal Yapı”, Türkler, C. 19, s. 813-814. 
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nında sahabi türbeleri; (Büreydetü’l İbnu Hatip, Hakem el-Ğıfari, Süley-
man İbnu Büreyde el-Esnem v.s.) hükümdar anıtları; (Sultan Alparslan, 
Sultan Sencer gibi) ve evliya türbeleri; (Melik Baba, Şeyh Cemaleddin, 
Gümüş Hoca, Kız Bibi, Hökkü Baba, Necmeddin-i Kübra, Hoca Yusuf 
Hemedani ve Göktepe’nin şehit İşanları gibi)90 halkın kutsal kabul ettiği 
yerler de ziyaret edilmektedir. 

Türkmenistan’ın vefat eden Devlet Başkanı Saparmurat Niyazov’un 
Türkiye’den Türkmenistan’a bir ilahiyat fakültesi açması talebi üzerine 
Türkmenistan Bilim Bakanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı arasındaki bir 
protokole göre Türkmenistan’da bir ilahiyat lisesi, bir de ilahiyat fakülte-
si açılmıştı. Mahtumkulu Üniversitesi’ne bağlı olarak açılan bu iki mües-
sese ile Türkmenistan’ın din görevlileri ihtiyacı karşılanacaktı.91 Açılan 
ilahiyat fakültesinin yanına bir de iki yüz kişilik kapasitede yurt binası 
yapılmıştı. Bu fakülte ve lisenin öğrencileri yatılı ve gündüzlü olarak eği-
timlerini sürdürüyordu. Her iki okulun da eğitim ve öğretim masrafları 
Türkiye Diyanet Vakfı tarafından karşılanıyordu. Ancak bugün bu iki 
kurum da kapatılmış durumdadır. 

Türkmenler Mısır, Suriye ve Suudi Arabistan’a dinî eğitim için öğrenci 
gönderirken İran’a göndermemektedir.92 Ancak İran, ülkesindeki Türk-
men potansiyelini “Din eğitimi” alanında Türkmenistan’a karşı ustalıkla 
kullanmaktadır. Fars din görevlilerinin Türkmenistan’da hoş karşılan-
maması üzerine İranlılar bu sahada Türkmen kökenli din adamlarını 
kullanmaktadırlar. İran’ın olgun yaştaki Türkmenlerden ziyade, çocukla-
rın dinî eğitimleri üzerinde durmaları dikkat çekicidir.93 

Türkmenistan’ın bağımsızlığından sonra 1994 yılında cumhurbaş-
kanlığına bağlı “Din İşleri ve Hizmetleri Müşavirliği” kurulmuştur. 2001 
yılı itibarıyla müşavirliğin başına Yağşı Murad getirilmiş ve yardımcılığı-
na Türkmenistan’ın Başmüftüsü Nasrullah bin İmadullah atanmıştır. 
Murad Gariyev ise devletle ilişkilerinden sorumlu yardımcılığına tayin 
edilmiştir. Bu müşavirlikte dördüncü olarak Andrey Sapunov isimli bir 
de papaz bulunmaktadır. Bu da başkan yardımcısıdır. Bu isimler her an 
değişebilir; ancak sistem bu şekilde yürümektedir. Cumhurbaşkanlığı 
Din İşleri ve Hizmetleri Müşavirliği’ne bağlı altı vilayet valisine bağlı mü-
şavirler vardır. Bunlar önce valiliğe sonra müşavirliğe bağlanmıştır. Vila-
yetlerdeki müşavirliğe bağlı her caminin bir imamı bulunmaktadır. Dinî 
meselelerin yürütülmesinde bunlar vilayet müşavirliğine, vilayet müşa-
virleri de baş müftüye bağlı olarak çalışmalarını sürdürür. Özet olarak 
cumhurbaşkanlığına bağlı müşavirliğin üç başkan yardımcısı, beşi diğer 
                                                           
90 Mehmet Seyfettin Erol, “Türkmenistan Cumhuriyeti”, Türkler, C. 19, s. 755. 
91 Fuat Uçar, Dış Türkler, s. 203-204. 
92 Yaşar Kalafat, Ulug Türkistan Notları, s. 53. 
93 Yaşar Kalafat, Ulug Türkistan Notları, s. 52-53. 
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vilayetlerde biri başkentte olmak üzere altı vilayet müşaviri bulunur. Her 
vilayetteki müşavirin de üç yardımcısı vardır. Bunların hepsi devletten 
maaş alırlar. Köy ve ilçelerdeki her camide imam bulunur. Bunlar maaş-
larını cemaatten alırlar. Din ile ilgili icraatları müftüye bağlı olarak ya-
parlar. Papaz Sapunov da maaşını devletten alır. Kiliselerde görev yapan 
papazlar, imamlar gibi devletten maaş almazlar. Onların maaşlarını kili-
se cemaati öder.94 

Türkmenistan’da doğrudan cumhurbaşkanlığına bağlı dinî işlerden 
sorumlu cumhurbaşkanının müşavirine “geneş” denilmektedir. Geneşlik 
makamı Türkiye’deki “Diyanet İşleri Başkanlığı”na eş değerdir. Geneşin 
(müşavirin) üç yardımcısı olduğunu yukarıda belirtmiştik. Birincisi Türk-
menistan’da yaşayan Müslümanların genel müftüsü, ikincisi devlet ile 
din işleri koordinatörü, üçüncüsü ise Türkmenistan’da yaşayan Hıristi-
yanların dinî temsilcisidir. Hıristiyan temsilci, aynı zamanda Özbekis-
tan’ın Taşkent şehrinde bulunan Orta Asya’ya bakan Ortodoks Ruhani-
ler Meclisi’ne bağlıdır.95 

Türkmenistan’da din ve vicdan hürriyeti Türkmenistan Anayasası’nın 
11 ve 26. maddelerinde şöyle düzenlenmiştir: 

“Devlet, dinleri ve din özgürlüğünü, dinlerin kanun önünde eşitliğini 

teminat altına alır. Dinî kurumlar devletten ayrıdır ve laik niteliğe ha-

izdir. Herkes dinî görüşünü serbestçe belirleyebilir. Herkesin tek ba-

şına ya da toplu olarak istediği dine uymaya ya da hiçbir dine uyma-

maya ayrıca dinî görüşleriyle ilgili inanç ve itikatlarını açıklama ve 

yaymaya dinî örf ve âdetlerin yerine getirilmesine ve bütün törenlere 

katılma hakkı vardır.” (11.m) 

“Türkmenistan vatandaşlarının kendi inanç ve itikatlarını serbestçe ye-
rine getirme ve onu serbestçe ifade etme hakkı vardır.” (26.m)96 

Türkmenistan’da Misyonerlik Faaliyetleri 

Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla birlikte misyonerler için yeni ve boş 
bir alan açılmış oldu. Yapacakları çalışmalar için doğacak fırsatı tahmin 
ettiklerinden misyonerler, Gorbaçov’un yeniden yapılanma ve açıklık po-
litikası döneminde hazırlıklara başlamışlar ve o süreci iyi değerlendir-
mişlerdir. Misyonerler, hangi topluma hangi tür faaliyette bulunacakları 
hususunda da planlar hazırlamışlardır. Papanın 22 Ocak 1991’de yayın-
ladığı bildirisi ve ABD başkanının 3 Mart 1992’de yaptığı konuşmasıyla, 
kilise öğretilerinin ve Hıristiyanlığın çöken komünist bloka, üçüncü dün-
ya ve İslam ülkelerine taşınması için misyonerler göreve çağrılmıştır. Bu 
                                                           
94 Türkmenistan’da Rusların Din Politikası, s. 49. 
95 Bahaddin Yazıcı, Sıcak Nokta Orta Asya, s. 59. 
96 Durmuş Tatlılıoğlu, “Türkmenistan’da Sosyal Yapı”, Türkler, C. 19, s. 812. 
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çağrıları bir görev addeden misyonerler, zaman geçirmeden faaliyetlerine 
başlamışlardır. Önceden hazırlıklı olan misyonerler kendi devletlerinin 
de desteği ile bölgeye ulaşmışlardır. İşin dikkat çeken önemli noktası, 
Türk devletlerine gönderilen misyonerlerin büyük bir bölümünün Türk 
vatandaşı olması ve İstanbul’dan yayın yapan veya İstanbul’dan yayın 
yaptığını iddia eden radyolarla Türk dünyasının muhtelif bölgelerine 
Türkçe Hıristiyanlık propagandası yapılmasıdır.97 

ABD, Türkmenistan’da görevli Rusça öğretmenlerini Amerika’ya götü-
rüp “dil öğretmede metot” kursundan geçirip tekrar Türkmenistan’a ge-
tirmektedir.98 Amerika Birleşik Devletleri son dönemde Türkmen dinî yö-
netimi ile birlikte Rus din görevlilerini de ülkesine gezi için davet etmeye 
başlamıştır.99 Bu da dikkate değer bir projedir. 

Türkmenistan’da otuz beş kırk civarında Amerikan barış gönüllüsü-
nün olduğu, liselerde ders verdiği, okullar tatile girince taşraya dağılıp 
evlerde ders vermeye devam ettikleri tespit edilmiştir. Gerek ABD, gerek-
se Belçika TV yapımcıları Türkmenistan’da; atıcılık, halıcılık ve halk 
inançlarıyla yakından ilgilenmektedirler.100 Ayrıca Aşkabat’ta Bahâilik 
hareketlerinin başlatıldığı Bahâi misyonerlerin ikna ettikleri Türkmenle-
ri, Türkmenistan’da faaliyete sevk ettikleri, bu faaliyetlerin arkasında 
Aşkabat’ta faaliyet gösteren İsrailli bir inşaat firmasının olduğu ifade 
edilmiştir.101 

Yapılan gözlemlere göre Türkmenistan’da yoğun bir Hıristiyanlık pro-
pagandası yürütüldüğü ortaya çıkmaktadır. Değişik ülkelerden görünüş-
te farklı amaçlar için gelen misyonerler her fırsatta tek amaçları olan Hı-
ristiyanlık propagandalarını gerçekleştirmeye çalışmaktadırlar. Bunların 
kimileri “Gönüllü yardım kuruluşu ve eğitimci”, kimileri “sporcu” olarak 
geliyorlar ve amaçlarına ulaşmak için her fırsatı değerlendiriyorlar. Bu 
tür çalışmalara Türkmenistan’da sıkça rastlanmaktadır.  

Örneğin konuyla ilgili olarak Farangiz Djurayeva şunları anlatmakta-
dır: 

“Misyonerler çalışmalarını bir dönem, çok yoğun bir şekilde sürdür-

mekteydiler. Onların en yaygını, broşür dağıtma ve toplantılara davet 

etme şeklindeydi. Bir gün sokakta bir kadın, annemin yanına gelerek 

broşür vermiş ve belli günlerde yapılan toplantıya davet etmiş. An-

nem de zamanının olmadığını söyleyerek kadınla fazla ilgilenmemiş. 

Eve geldiğinde yanında renkli güzel hazırlanmış birkaç sayfa broşür 

vardı. Broşürün üzerinde de sorularınız için şu numaraları arayabilir-
                                                           
97 Bkz. Bayram Küçükoğlu, Türk Dünyasında Misyoner Faaliyetleri, s. 218-219. 
98 Yaşar Kalafat, Ulug Türkistan Notları, s. 50. 
99 Yaşar Kalafat, a.g.e., s. 54. 
100 Yaşar Kalafat, a.g.e., s. 52. 
101 Yaşar Kalafat, a.g.e., s. 54. 
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siniz diye telefon numaraları yazılmıştı. Evde kimse ilgi göstermediği 

için broşür çöpe atıldı.”102 

Yine buna benzer bir olayı da Kerim Meredov şöyle anlatmaktadır: 

“Biz arkadaşlarla okula (ortaokul) giderken basketbol takımına yazıl-

mıştık. Büyüklerimiz yılda bir sefer bazı ülkelerden (Rusya, Ukrayna, 

İran, Kazakistan, ABD) gelen basketbol takımlarıyla turnuva karşı-

laşması yapıyorlardı. Desteklemek için biz de gidiyorduk. Bu takım-

lar arasında en çok ABD takımı ilgimi çekmişti. Çünkü adamlar her 

maç öncesi broşürler dağıtıyor ve dua ediyorlardı. Broşürler Rusça 

yazılmış ve İsa’dan bahsediyordu. Bütün stada dağıtıyorlardı. Sonra 

da basket topları atıyorlardı. Bu uygulama üç yıl devam etti. Her yıl 

geldiler ve dağıttılar. En son geldiklerinde devlet yetkilileri sınırda o 

broşürleri dönüşte geri vermek üzere ellerinden almışlar. Ondan son-

ra zaten gelmediler.”103 

Benzer olaylardan biri de İstanbul Üniversitesinde Tıp Fakültesi öğ-
rencisi olan Aygüzel Akmuradova’nın başına gelmiştir. Akmuradova olayı 
şöyle anlatmaktadır. 

“2007 yılı yaz tatilinde Aşkabat’ta bir gün ablama gitmek için yola 

çıkmıştım. Otobüs durağında beklerken duraktaki bildiri panosunu 

okuyordum. Tanışmak için şu numarayı arayın şeklinde panoda bir-

çok adres ve telefon numaraları vardı. O sırada arkamda bir Rus kızı 

duruyordu. Ben panodan ayrılınca o kız yanıma geldi ve Rusça, ‘Bir-

çok insan mutsuz, yeni arkadaş bulmak için bu numaralara başvuru-

yorlar. Doğru bir eş veya arkadaş bulabilmek için siz kime danışırsı-

nız.’ dedi. Ben de az düşündükten sonra herhâlde anneme sorarım, 

dedim. O, ‘Peki anneniz bilebilir mi?’ dedi. Sonra şöyle devam etti. 

‘Ben her şeyi bilen birisini tanıyorum’ dedi. Kim diye sordum. ‘IGO-

VA’ dedi. O kim dedim. Kendi dilinde, Allah dedi. O sırada otobüsüm 

geldi ve ben binerek ayrıldım.”104 

Misyonerlerin Türkmenler gibi giyinerek ve onlar gibi yaşayarak oba-
larda dil öğretimi adı altında misyonerlik faaliyetlerinde bulunduklarını 
Aşkabat Türk İlköğretim Okulu’nda üç yıl öğretmenlik yapmış olan Ali 
Akdemir, Türkmenlerden dinlediğini nakletmektedir.105 

Yapılan araştırmalara göre, 
                                                           
102 Farangiz Djurayeva, Türkmenistan-Aşkabat, (Marmara Üniversitesi öğrencisi, Türkiye). 
103 Kerim Meredov, Türkmenistan-Aşkabat, (İstanbul Üniversitesi öğrencisi, Türkiye). 
104 Aygüzel Akmuradova, Türkmenistan-Aşkabat, (İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi öğren-
cisi, Türkiye). 
105 Ali Akdemir, Sınıf öğretmeni, Karaman. (1997-2000 yıllarında Aşkabat Türk İlköğretim 
Okulu’nda görevli, Türkmenistan). 
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“Türkmenistan’da Baptist Kilisesi teşkilatı başta olmak üzere toplam 

üç misyoner teşkilatı faaliyet göstermektedir. İncil’in Türkmenceye 

tercümesi 1993 yılında tamamlanarak dağıtılmaya başlanmıştır. Bu-

nun yanı sıra Aşkabat’ta Aksa Camii’nin bulunduğu Gaja Mahalle-

si’nde ikisi İngiliz, ikisi Amerikalı, olmak üzere dört Hıristiyan misyo-

ner rahibin girişimleri sonucu, kapısında ‘Mescid-i Hristiyan’ tabelası 

bulunan bir kilise açılmıştır. Söz konusu misyoner grubu ayrıca Aş-

kabat havaalanı yakınlarında kilise inşa etmek üzere devletten arazi 

satın almıştır. Kilisenin üçü Rus, diğerleri Hıristiyanlığı yeni seçen 

Türkmen olmak üzere elli civarında cemaati bulunmaktadır. Aşkabat 

merkezinde yaşayan Hıristiyanların devam ettiği Katolik ve Protes-

tan kiliselerinde de Hıristiyanlık propagandası yapılmaktadır.”106 

Yehova şahitleri özellikle Kazakistan ve Kırgızistan cumhuriyetlerinde 
ağırlıklı çalışmakta olup Türkmenistan’da da faaliyetlerine rastlanmak-
tadır. 

“İstanbul’da kurulan yayınevi ismi altında Kazakça, Kırgızca ve 

Türkmence bastırdıkları ‘İncil, Tevrat ve Zebur’dan Seçmeler’ isimli 

kitap vb. yayınları halka parasız olarak dağıtmaktadırlar. İlginç bir 

nokta da İstanbul’da bastırılan bu kitapların yine İstanbul’dan gelen 

Yehova Şahidi Türkler tarafından 1992 yılında dağıtılmaya başlan-

mış olmasıdır. Şehrin hemen her yerinde açıktan ve ev ev dolaşarak 

bu kitapları dağıtan Yehova Şahitleri özellikle ortaokul, lise ve üniver-

site öğrencileri arasında belli bir seviyeye ulaşanları çeşitli şekillerde 

ödüllendirmektedirler.”107 

Sonuç 

Türkistan’daki diğer Türk cumhuriyetlerinde olduğu gibi Türkmenis-
tan’da da İslamiyet’in yaşanmasında ve korunmasında “paralel İslam”108 
diye tanımlanan sufilerin etkisi inkâr edilemez. Sufiler, Türkmenistan’da 
diğer cumhuriyetlerden daha aktif olmuşlardır.109 Nakşibendiyye bugün-
kü Özbekistan, Yeseviyye Kazakistan, Kübreviyye ise Türkmenistan top-
raklarında doğmuştur.110 Bu tarikatlar tarafından gizli olarak açılan 
                                                           
106 Bayram Küçükoğlu, Türk Dünyasında Misyoner Faaliyetleri, s. 223. 
107 A.g.e., s. 223. 
108 Resmî İslam’la, Sovyet yönetiminin denetimi altındaki İslam kastedilirken Paralel İslam’-
la, Sovyet yönetimi tarafından denetim altına alınamayan sufiler kastedilmiştir. 
109 A. Bennigsen & Lemercier C. Quelqejay, Sufi ve Komiser, s. 114. 
110 A. Bennigsen & Lemercier C. Quelqejay, Sufi ve Komiser, s. 79-86. (Nakşibendiyye, Ba-
hauddin Nakşibend tarafından kurulmuştur. Buhara yakınlarında Kasr-ı Ârifâ köyünde 
doğmuş ve (1318-1389 yılları arasında yaşamış.) orada vefat etmiştir. Bu tarikatın manevi 
merkezi Buhara’dır. 17. ve 18. yy.da Hazar Denizi ötesindeki Türkmen kabileleri arasında 
ortaya çıkmış ve orada o ana kadar bölgeye hâkim olan Yeseviyye tarikatını kendi bünyesin-
de eritmiştir. 19. yy.da Harezm’e gelmiş ve orada eski Kübreviyye tarikatının yerini almıştır. 
Nakşibendiyye Tarikatı, 17. yy.dan 18. yy’a kadar Türkistan’da Budistlere karşı, Kafkasya’-
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mekteplerde din eğitimi yanında, Kur’an-ı Kerim’i okuyacak kadar da 
Arapça öğretilmiştir. Sünnet düğünleri ve cenaze törenlerinde resmî 
imamların yerine görev yapanlar, gizli ibadethanelerde cuma namazı kıl-
dıranlar hep sufi kardeşlerin liderleri olmuştur. Marksizm ve Leninizmi 
egemen kılmak için girişilen mücadele, İslamiyet’in kültürel canlılığını 
yok edememiştir. 

Uzmanlar millî benliğin zaman içinde yok edilebileceği görüşünü pay-
laşırlar. Tarih de bazı sebeplerden dolayı kendi öz benliğini kaybederek 
başka benliğe bürünmüş kişi ve millî grupların varlığından bahseder. İn-
sanlar kendileri için tehlikeli olabileceğini anladıkları dünyevi değer yar-
gılarından kolaylıkla vazgeçebildikleri hâlde, uhrevi değer yargılarından 
ödün vermek istememektedirler. Sovyet yönetimi burada yanılmıştır. Zi-
ra yönetim, İslamiyet’i millî bir özellik olarak kabul etmiş ve baskıyla 
onun yok edilebileceğini düşünmüştür.111 Fakat düşündükleri gibi olma-
mıştır. 

1987 yılında Taşkent Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmada öğren-
cilerin %60’ından fazlası kendilerini açıkça Müslüman olarak tanımla-
mışlardır. Burada da görüldüğü gibi Sovyetlerin İslam’ı yıkmak için ver-
dikleri mücadele başarısızlıkla sonuçlanmıştır. 

Marksizm ve Leninizm, Sovyet egemenliği altında yaşayan Müslüman-
lara, alışmış oldukları geleneksel kalıpların dışında bir yaşam biçimi 
sağlayamamıştır.112 

Sovyet yetkilileri, dinsizlik çalışmalarının yetersizliğini, Müslümanla-
rın sayısının artmakta olduğunu, Komünist Partisi ve gençlik teşkilatı 
üyelerinin dinî merasimlere katıldıklarını, din adamlarının İslam’ı genç-
lere cazip gösterdiklerini şikâyet ederek, geleneksel dinî merasimler yeri-
ne, sosyalist adetleri koymada uğranılan başarısızlığı itiraf etmişlerdir.113 
Bu başarısızlıklarını, Türkmenlerin Ebu Abbas Seyyari, Ebu Seyyid Mey-
hani, Gözlü Ata, Hoca Yusuf Hemedani ve Kurban Murat114 gibi büyük 
zatların kabirlerine olan saygılarına bağlamışlardır. Sovyetlerin din kar-
şıtı çalışmaları İslam’ı yok edememiş; fakat yeni Müslüman tiplerinin or-
                                                                                                                                        
da Ruslara karşı yapılan savaşların yönetimini ellerinde bulundurmuşlardır. Bu tarikatın 
müritleri arasında zengin tüccarlar, askerî liderler, entelektüeller, büyük toprak sahipleri ve 
Ali Şir Nevai, Abdurrahman Cami veya Mahtumkulu gibi şairler de yer almıştır. Bu tarikat, 
Türkmenistan’ın doğu ve güney bölgelerinde Kuzey Türkmenistan’ın Harezm vahasında 
önemli taraftar bulmuştur. Yeseviyye, Yusuf Hemedaninin talebesi Ahmet Yesevi tarafından 
12. asrın ikinci yarısında Türkistan’ın kuzey bölgesinde kurulmuştur. Sayram’da doğan Ye-
sevi, 1166’da Yesi şehrinde vefat etmiştir. 15. asırdan sonra Yesevi gruplarının çoğunu Nak-
şibendiyye tarikatı kendi içinde eritmiştir. Kübreviyye, bugün Türkmenistan toprakları için-
de yer alan Harezm’de Necmeddin-i Kübra (1145-1220) tarafından kurulmuştur. Kübra, Mo-
ğolların Ürgenç’i işgali sırasında şehit edilmiştir. 15. asırdan sonra bu tarikatın müntesiple-
rinin çoğu Nakşibendiyye içinde erimiştir.) Bu konuda geniş bilgi için bkz. A.g.e., s. 79-86. 
111 Yaşar Onay, Rusya ve Değişim, s. 168. 
112 Yaşar Onay, Rusya ve Değişim, s. 173. 
113 Rosemarie Crısostomo, Sovyetler Birliğindeki Müslümanlar, s. 87-88. 
114 Shirin Akiner, Sovyet Müslümanları, s. 278. 
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taya çıkmasına neden olmuştur. Bennigsen’e göre Sovyet egemenliği al-
tında yaşayan altı çeşit Müslüman tipi oluşmuştur.115 

Yapılan bir röportajda Prof. Dr. Hüseyin Aydın116 Bey, Türkmenistan’-
la ilgili gözlemlerini şöyle özetlemiştir: 

“Türkmenistan’a gittiğimde Türkmen halkını, dinîne çok bağlı bir halk 

olarak gördüm. Türkmenler dinî konularda bilgisi az olsa bile dine 

bağlılıkları fazladır. Mesela ben Türkiye’den farklı olarak şunu gör-

düm. Her bir Türkmen ailesi her yemekten sonra ille bir ayet veya 

küçük bir sure okuyarak dua etmeden sofradan kalkmazlar. Ayrıca 

Türkmenler yemek yerken kafalarına bir şeyler giyerek yemek yiyor-

lar.” 

Türkmenistan’daki İlahiyat Fakültesi’nin eski dekanı Övez Nepesov ile 
Sultan Sencer’in türbesini ziyaret etmek için Merv’e gittik. Orada bana 
“Sultan Sencer’in mezarı başında bir ayet okur musun?” dedi. Ben de 
“okursam uzunca okurum, dinler misiniz?” dedim. “Dinlerim” dedi. Bunun 
üzerine ben uzunca bir ayet okudum. Benim okuduğum ayetten etkile-
nerek gözlerinden yaş aktığını fark ettim ve ben de hüzünlendim. Yine 
aynı kişiyle Göktepe şehitlerinin bulunduğu mezarlığın yanından geçtiği-
miz sırada, “Burada da bir ayet okuyarak geçersek çok iyi olur. Çünkü 
burada benim Ruslara karşı savaşan ve şehit olan dedelerim yatıyor.” De-
di. Ben de o mezarlığın başında da bir ayet okumuştum. Bu verdiğim ör-
neklerden de anlaşılacağı üzere ne kadar Sovyetler devrinde dinden 
uzaklaşma var gibi gözükse de Türkmenler dinîne bağlı kaldıklarını gös-
termektedir.  

Ayrıca bu verdiğim örnekler, bundan sonra da Türkmenlerin dinî eği-
time hazır olduklarını gösteriyor. Türkmenlerde dinî eğitimin gelişmesi, 
İlahiyatı bitiren gençlere bağlıdır.117 

Türkmenistan’la ilgili yapılan bir röportajda Prof. Dr. İsmail Yakıt118 
Bey de şunları söylemiştir: 
                                                           
115 Birincisi dinîne bağlı olanlar. Bunlar, Kuran’ın emirlerine aynen uyarlar. Geleneksel ha-
yat tarzlarından vazgeçmeyen, Sovyet toplumunun sosyal ve kültürel hayatına katılmayan 
yaşlı kimselerdir. İkincisi, gelenek nedeniyle Müslüman olanlardır. Bunlar, dinî görevlerini 
yerine getirirler; ancak yeni taraftar kazanmak için bir eyleme girmezler. İslamiyet’i milli 
kültürlerinin bir parçası olduğunu kabul ederler. Üçüncüsü kararsızlık içinde olanlar. Al-
lah’a inanırlar; ancak dinî görevlerini yerine getirme konusunda ısrarcı değillerdir. İslam’ın 
dinî yönünden çok millî yönüyle ilgilenirler. Dördüncüsü Allah’a inanmayan; fakat İslam’ın 
bazı gelenek ve âdetlerini yerine getirenler. Bunlar, dinî törenlere milli bir gelenek anlayışıy-
la katılırlar. Beşincisi, Allah’a inanmayan; fakat çevrenin etkisiyle dinî görevleri yerine geti-
ren kimselerdir. Bunlar, Allah’a inanmazlar; ancak bunu açıktan söyleme cesaretine sahip 
değillerdir. Altıncısı ateistlerdir. Allah’a inanmadıklarını açıkça söylerler. Bunlar da Müslü-
manların bazı geleneklerine uymadan edemezler. Bkz. Yaşar Onay, Rusya ve Değişim, s. 
173; A. Bennigsen & Lemercier C. Quelqejay, Sufi ve Komiser, s. 69-70. 
116 Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi eski dekanı. 
117 Geniş bilgi için bkz. Türkmenistan’da Rusların Din Politikası, s. 50. 
118 Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin Dekanı. 
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“Türkmenler İslâm dinîni hiçbir zaman unutmamışlardır. Sovyet ko-

münist rejimi altında da İslâm dinîni yaşamaya gayret etmişlerdir. 

Türkmenistan’a seyahatim sırasında özellikle iki şey çok dikkatimi 

çekti. Birincisi sünnet konusunda her türlü yasağa rağmen gizli de 

olsa erkek çocukları sünnet ettirme geleneğini devam ettirmişler. Bu 

konuyla ilgili bana anlatılanlardan bir olayı aktarmak istiyorum. Me-

sela komünist idaresinde çalışan bir bayan oğlunu sünnet ettirmek 

için gizlice babasının yanına oğlunu götürerek orada sünnet ettirmiş. 

Çünkü komünistler onun oğlunu sünnet ettirdiğini duyarlarsa onu iş-

ten çıkarıyorlarmış. İkinci olarak kurban kesmede ne kadar yasak ol-

sa da yine de Türkmenler bunu, yani kurban kesme geleneğini sür-

dürmüşlerdir. Bunu da şöyle yapmışlardır. Kurbanlarının kulaklarını 

kurban gününde jiletle keserek kan akıtıyorlarmış ve kurban günleri 

geçtikten sonra kurban edilecek olan o koyunu keserek yiyorlarmış. 

Tüm bu uygulamalar gösteriyor ki Türkmenler hiçbir zaman dinleri-

nin, özellikle İslam dinîyle ilgili dinî âdetlerini unutmamışlar. Aynı za-

manda bu durum Türkmenlerin dinî eğitim almaya da hazır bir top-

lum olduğunu gösteriyor.”119  

Çarlık ve Sovyet Rusya’sının yapmış olduğu dinî asimile ve yok etme 
faaliyetleri, imanı insanların kalp ve gönüllerinden çıkarmanın kolay ol-
madığını göstermiştir. 
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KIBRISLI TÜRKLERİN KURDUĞU 
DİRENİŞ ÖRGÜTLERİ VE DR. FAZIL KÜÇÜK 

Rukiye MADEN* 

Öz 

1950’li yılların başında Kıbrıs’ta Türkleri hedef alan EOKA terörüne 

karşı Kıbrıs Türkleri kendilerini savunmak amacıyla gizlice KITEMB, VOL-

KAN, Dokuz Eylül, TMT ve Kara Çete gibi ulusal direniş örgütleri kurmuş-

lardır. Bu örgütlerde Dr. Fazıl Küçük de aktif olarak görev almıştır. 

Herhangi bir merkezi otoriteye bağlı olmayan bu örgütler Enosis’e 

karşı kendilerini korumak amacıyla ilk olarak köylerde kurulmaya baş-

lanmıştır. Söz konusu örgütler üç-beş kişilik gruplardan meydana gelmiş-

tir. Bu örgütler her ne kadar askeri disiplinden uzak olsalar da TMT’nin 

kuruluşuna kadar Kıbrıs Türklerini, Rumlara karşı korumuştur. 

Anahtar kelimeler: Kıbrıs, Kıbrıs Türkü, Kıbrıs Türklerinin Milli Dire-

niş Örgütleri, Türkiye, Dr. Fazıl Küçük, Rauf R. Denktaş. 

Abstract 

Established Organizations and Turkish Cypriot National 

Resistance and Dr. Fazil Kucuk 

The terror of EOKA in Cyprus against the Turks in the early 1950 

aimed at the Turkish Cypriots in order to defend themselves secretly 

KITEMB, VOLKAN, 9 September, the national resistance groups such as 

Gang Land TMT and have set up. This is Dr. organizations. Fazil Kucuk 

also took active part. 

These organizations are not connected to any central authority, as the 

villages first began to be founded in order to protect themselves against 

Enosis. These organizations took place in three-five-person groups. These 

organizations, although they are far from the TMT to the foundation of mili-

tary discipline, the Turkish Cypriots, Greek Cypriots maintained against. 
                                                           
* Araştırmacı-Tarihçi. 
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Giriş 

1950’li yılların başında Kıbrıs’ta Türkleri hedef alan EOKA terörüne 
karşı Kıbrıs Türkleri kendilerini savunmak amacıyla gizlice ulusal dire-
niş örgütleri kurmuşlardır.1 Özellikle lise talebeleri hem Rum toplumun-
daki milliyetçi grupların tahriklerine hem de İngiliz Sömürge Yönetimi’-
nin uyguladığı yanlış politikalara karşı bir araya gelerek örgütlenmişler-
dir. Türk toplumunun kendilerini savunmak amacıyla kurduğu KITEMB, 
VOLKAN, Dokuz Eylül Cephesi, TMT ve Kara Çete gibi yeraltı örgütlerin-
de Dr. Fazıl Küçük2 de aktif olarak görev almıştır. Herhangi bir merkezi 
otoriteye bağlı olmayan bu örgütler Enosis’e karşı kendilerini korumak 
amacıyla ilk olarak köylerde kurulmaya başlamıştır. Söz konusu örgütler 
üç-beş kişilik gruplardan meydana gelmiştir. Bu örgütler her ne kadar 
askeri disiplinden uzak olsalar da TMT’nin kuruluşuna kadar Kıbrıs 
Türklerini, Rumlara karşı korumuştur. Köylüler; sahip oldukları av tüfe-
ği, tabanca, pala, bıçak, nacak gibi kesici aletlerle kendilerini savunma-
ya çalışmışlardır.3 

1950’li yıllarda özellikle VOLKAN ve KITEMB örgütleri dönemin en et-
kili direniş örgütleri olmuştur. Dr. Fazıl Küçük bu örgütler hakkında 
herhangi bir açıklama yapmadan vefat etmiştir. Dr. Fazıl Küçük gibi di-
ğer direniş örgütlerinin liderleri de herhangi bir açıklamada bulunmadı-
ğından bu örgütlerle ilgili bilgiler eksik kalmıştır. Bu konu ile ilgili bilgi-
ler sadece olayları yaşamış kişilerin anıları ve toplum içindeki rivayetler-
le sınırlı kalmıştır. Rauf R. Denktaş’ın açıklamasına göre son zamanlar-
da teşkilatlarla ilgili ortaya atılan bilgiler birer hayal ürününden ibaret-
tir.4 Rauf R. Denktaş bahsi geçen örgütlerle ilgili şu açıklamayı yapmıştır: 

“Kara Çete’nin ulusal yer altı faaliyetleri arasında yer alması üzücü-

dür. Bunlar durumdan istifade etmek için bir araya gelmiş olan üç-

beş başıbozuk ve sorumsuz kişilerin çok kısa süren faaliyetlerinden 

ibaretti. TMT kurulmasaydı bu tür terör ve çıkar odakları ile cemaatin 

başı belaya girecekti. 9 Eylül Cephesi de Kara Çete’den bir gömlek 

üstün kısa ömürlü ve kime bağlı olduğu bilinmeyen bir kuruluştu. Hiç 
                                                           
1 Ulvi Keser, “1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’nden 1974 Barış Harekâtı’na Kıbrıs ve Kıbrıs’ta Türk 
Askerî Varlığı”, Tarih Araştırmaları Dergisi, Sayı: 16, Yıl: 6, Ağustos 2008, s. 3, Ankara 2008. 
2 Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ilk cumhurbaşkanı muavini. 
3 Sibel Akgün, “Bağımsız Türk Toplumunun Bağımsızlık Mücadelesinde TMT Öncesi Kuru-
lan Direniş Örgütlerinin Yeri”, I. Uluslararası Kıbrıs Sempozyumu 21-23 Kasım 2008, Sem-
pozyum Bildiri Kitabı I, Kıbrıs Türk Kültür Derneği Yayını 8, s. 152, Ankara 2009. 
4 Ahmet C. Gazioğlu, Direniş Örgütleri, Gençlik Teşkilatı ve Sosyo-Ekonomik Durum (1958-
1960), Bugünlere Gelmek Kolay Olmadı (4), Kıbrıs Araştırma ve Yayın Merkezi (CYREP), s. 3, 
Ankara 2000. 
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olmazsa ben böyle biliyorum. Ancak bu çeteleri Volkan ve TMT safın-

da kuruluşlar olarak değerlendirmek hatadır.”5 

TMT’ye kadar Kıbrıs Türklerinin kurduğu tüm örgütler, Kıbrıs Türk 
toplumu içinde direniş örgütü olmaktan ziyade Enosis’e karşı toplum 
içindeki kişilerin oluşturduğu bir tepki olarak adlandırılmıştır.6 Siyasi 
bir temelden yoksun olan bu örgütlerin kimi zaman bireysel eylemler so-
nucunda yarardan çok zarar verdiği de olmuştur.7 

1. Kıbrıs Türk Mukavemet Birliği (KITEMB) 

Kıbrıs Türk Mukavemet Birliği (KITEMB), 1950’li yılların başında ar-
tan EOKA tedhiş hareketlerine karşı Dr. Fazıl Küçük önderliğinde kuru-
lan ilk direniş örgütüdür.8 15 Ocak 1950’de Rumların gerçekleştirdiği 
Enosis plebisitinden sonra Kıbrıs Türk toplumu arasında artan endişeler 
nedeniyle Dr. Fazıl Küçük tarafından KITEMB’in kurulduğu düşünül-
müştür. Bu durum gösteriyor ki KITEMB, EOKA’nın faaliyete geçtiği 1 Ni-
san 1955 tarihinden önce kurulmuştur.9 Yapılan araştırmalar, KITEMB’in 
VOLKAN örgütünden önce kurulduğu düşüncesini güçlendirmiştir. Dr. 
Fazıl Küçük’ün Lefkoşa’nın Girne Caddesi’nde bulunan kliniğini karar-
gâh olarak kullandığı, bu örgütte görev yapan kişilerin Dr. Fazıl Kü-
çük’ün güvendiği kişiler olduğu ve örgüte katılacak kişileri muayene 
odasında bulunan Türk bayrağı önünde yemin ettirerek örgüte üye yap-
tığı çeşitli eserlerde belirtilmiştir.10 

KITEMB’in varlığını öğrenen Rum milliyetçileri, Dr. Fazıl Küçük’ten 
bu yeraltı örgütünü dağıtmasını istemiştir. Bu amaçları için Dr. Fazıl 
Küçük’e EOKA terör örgütü lideri Grivas11 tarafından tehdit mektupları 
                                                           
5 Ayhan Cankut, Kıbrıs Türkünün Varoluş Mücadelesi (Türk Mukavemet Teşkilatı ve Faaliyet-
leri), Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, s. 55, Ela-
zığ 2006. 
6 Sibel Akgün, “a.g.m.”, s. 152. 
7 Ayhan Cankurt, a.g.t., s. 54. 
8 Mehmet S. Emircan, Kıbrıs Türk Toprağıdır, Bütün Türklerin Vatanıdır, C. 1, Türk Metal 
Sendikası Yayınları, s. 146, Ankara 2000. 
9 KITEMB’in 1 Nisan 1955’ten sonra kurulduğunu düşünenler de olmuştur. Elimizde yeterli 
kaynak olmadığından bu konudaki bilgiler rivayete kalmıştır. KITEMB ile ilgili diğer bir riva-
yet de KITEMB’in adını 1 Temmuz 1955 tarihinde VOLKAN olarak değiştirilmesi olmuştur. 
Fakat Nisan 1955’ten Temmuz 1955’e kadar çok kısa bir süre geçtiğinden 1 Nisan 1955 ön-
cesi kurulmuş olduğunu düşüncesi daha fazla kabul görmüştür. Sibel Akgün, “a.g.m.”, s. 
153. 
10 Rauf R. Denktaş bahsedilen örgütü hiç duymadığını ifade etmiştir. Ahmet C. Gazioğlu, 
a.g.e., s. 3. 
11 Kıbrıs doğumlu bir Yunan subayı olan Grivas, EKOA tedhiş hareketinin lideridir. İngiliz-
lere karşı tertiplediği kanlı baskınlarla tanınmıştır. 1963’ten sonra Türklere karşı girişilen 
kanlı olay ve katliamların tatbikatçısı olmuştur. Bilhassa; Erenköy, Geçitkale ve Boğaziçi 
çarpışmalarının baş sorumlusudur. Grivas; Geçitkale ve Boğaziçi saldırılarının ardından 
1967’de adadan ayrılmak zorunda kaldı ve 1971 yılında tekrar adaya döndü. Koyu bir Eno-
sis’çi olan Grivas, Ocak 1974’te Kıbrıs’ta saklandığı evde hastalanarak ölmüştür. Derviş Ma-
nizade, Kıbrıs-Dün Bugün Yarın, Kıbrıs Türk Kültür Derneği İstanbul Bölgesi Yayınları, No: 
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gönderilmiştir. Tehdit mektuplarından biri Halkın Sesi Gazetesi’nde şu 
şekilde yer almıştır: 

“Bir süre önce Türk Milli Partisi’nin “KITEMB” adında bir teşkilat kur-

duğunu öğrendik... Türkler faaliyetlerine devam ettikleri takdirde 

başlarına geleceklerine layık olacaklardır. Eğer Türklerin iyiliğini is-

tersen, kendilerine her şeyden uzak durmalarını tavsiye ediniz. Aksi 

takdirde bundan sonra ilk kurban sen olacaksın.”12 

Söz konusu tehdit dolu mektubu Dr. Fazıl Küçük dikkate almamıştır. 
Tehditlere rağmen halkıyla iç içe yaşamayı seven Dr. Fazıl Küçük, siyasi 
hayatının hiçbir aşamasında vazgeçmediği köy gezilerine devam ederek 
halkına moral vermeye, rehberlik yapmaya ve Anavatan’a Kıbrıs olayları 
ile ilgili bilgi aktarmaya devam etmiştir. 

Rumların, KITEMB’in varlığına karşı gönderdiği tehdit mektupları 
KITEMB’in gizliliğini ortadan kaldırmıştır. KITEMB’in Rumlar tarafından 
bilinmesinin ardından örgütü dağıtan Dr. Fazıl Küçük’ün yeni bir isimle 
örgüt kurmaya karar vermesi ile VOLKAN örgütü meydana gelmiştir.13 

2. VOLKAN 

KITEMB’in, Rum milliyetçiler tarafından öğrenilmesinin ardından Ey-
lül 1955’te Dr. Fazıl Küçük önderliğinde yeniden organize edilen örgüt 
VOLKAN adıyla kurulmuştur.14 Dr. Fazıl Küçük örgütün başına yakın-
dan tanıyıp güvendiği, kendisi gibi Ortaköylü olan ve Lefkoşa/Ortaköy’de 
mobilyacılık yapan Şakir Özel’i getirmiştir.15 VOLKAN örgütünün halkla 
temasını sağlayan lideri Şakir Özel ve yardımcısı öğretmen Selçuk Os-
man iken örgütün asıl lideri Dr. Fazıl Küçük olmuştur.16 

Örgüt isminin Dr. Küçük tarafından konulduğu belirtilmektedir. 
VOLKAN örgütü içinde yer alan kişilere göre VOLKAN’ın açılımı “Var Ol-
mak Lazımsa Kan Akıtmamak Niye” olarak kabul edilmiştir.17 VOLKAN, 
Türk halkı tarafından hemen kabul görmüş ve desteklenmiştir. VOLKAN 
örgütünün de diğer örgütlerde olduğu gibi bugüne kadar gelmiş herhan-
gi bir kuruluş ve örgütlenme şeması bulunmadığından örgütün emir-ko-
muta silsilesi açıkça belli değildir. 
                                                                                                                                        
8, s. 507, İstanbul 1975; Nazire Gürkan, Zirvedeki Yalnızlık Kulesi-Rauf Raif Denktaş, Cüm-
bez Yayınları, s. 32, Gazimağusa 2005. 
12 “Tehdit Mektubu”, Halkın Sesi Gazetesi, Sayı: 3744, 5 Temmuz 1955. 
13 Sibel Akgün, a.g.e., s. 154. 
14 Halil Sadrazam, “Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT)”, II. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları 
Kongresi, II. Cilt, Tarih-Kıbrıs Sorunu, 24-27 Kasım 1998, Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs 
Araştırmaları Merkezi Yayınları 7, s. 58, Gazimağusa-KKTC 1999. 
15 Ahmet C. Gazioğlu, a.g.e., s. 3. 
16 Mehmet S. Emircan, a.g.e., s. 23. 
17 Dr. Fazıl Küçük Müzesi Müdürü Altay Sayıl ile 25 Haziran 2010 tarihinde Lefkoşa’da ya-
pılan görüşme, Sibel Akgün, “a.g.m.”, s. 154. 
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VOLKAN örgütü kurulduğu 1955 yılının ortalarından itibaren eylem-
lerde bulunmayıp sadece toplantılar düzenlediği için İngiliz Sömürge Yö-
netimi’nin çok fazla dikkatini çekmemiştir. Örgütün, Türklere yapılan bir 
saldırıdan sonra yapacağı gösterileri Dr. Fazıl Küçük’ün direktifi ile Şa-
kir Özel, bildirilerini ise örgüt üyelerinden öğretmen Selçuk Osman ha-
zırlamıştır.18  

VOLKAN’ın ilk bildirisi Eylül 1955’te hazırlanıp, gizlice adanın çeşitli 
yerlerine dağıtıldığı belirtilmiştir. VOLKAN’ın ilk üyelerinden Turgut 
Mustafa Özkaloğlu gördüğü ilk bildirinin içeriğini şu şekilde aktarmış-
tır: 

“Eğer İngiltere Hükümeti, Kıbrıs’tan çekilmeye kararlı ise şunu unut-

masın! Rum toplumunun Enosis’i istemesine karşı Türk toplumu da 

Kıbrıs’ın %38 tapulu taşınmaz malına sahiptir. Türkler taksim ve Tür-

kiye’ye bağlanmak istiyor. VOLKAN örgütü bu nedenle Rumların Eno-

sis emellerine ve EOKA tedhiş örgütüne karşıdır. VOLKAN’ın kuruluş 

amacı budur. VOLKAN bu tezini tüm dünyaya duyurmak için kurul-

muştur. Her Türk bir VOLKAN’dır.”19 

Söz konusu bildiri hiçbir yerde bulunmadığından bu açıklama Özkal-
oğlu’ndan alınan bilgilerle sınırlı kalmıştır. VOLKAN’ın genel olarak bildi-
rilerine bakıldığı zaman EOKA’ya karşı Kıbrıs Türk toplumunun moralini 
yüksek tutmak, adadaki Türk toplumunun Enosis’e karşı olduğunu, İn-
gilizlerin adadan çıkması durumunda adanın tekrar Türkiye’ye geri veril-
mesi gerektiğini duyurmak ve gerekirse Kıbrıslı Türklerin haklarını si-
lahla savunmak olduğunu kesin bir dille belirtilmiştir.20 

VOLKAN örgütü gerekirse mücadele için kan akıtmayı göze almıştır.21 
VOLKAN teşkilatı bir Türk’e karşı beş Rum’u öldüreceğini yayınladığı bil-
diride açıkça ilan etmiştir.22 Türk halkı, EOKA’nın eylemlerine hiç vakit 
kaybetmeden VOLKAN imzalı eylemlerle karşılık vermiştir.23 Rumların 
bir Türk polisini yaralaması ve EOKA’nın, Türk polislerini öldüreceğini 
ilan etmesi üzerine VOLKAN teşkilatı liderleri hemen harekete geçip, 
üyelerine “Hazır ol!” emrini vermiştir.24 Bu durum da gösteriyor ki VOL-
KAN örgütü, diğer Türk direniş örgütleri gibi saldırı amacıyla değil, sa-
vunma amacıyla kurulmuştur. 
                                                           
18 Sibel Akgün, “a.g.m.”, s. 156. 
19 Sibel Akgün, “a.g.m.”, s. 158. 
20 Ahmet C. Gazioğlu, a.g.e, s. 5. 
21 Mevcut olan VOLKAN bildirisinde örgütün amacını açıkça görmek mümkündür. İlgili bil-
diri için bkz. KKTC Mili Arşiv ve Araştırma Dairesi, R.N. 2304, K.N. 78. 
22 “Kıbrıs’ta Türk Evleri Bombalanıyor”, Ulus Gazetesi, Sayı: 12662, 12 Temmuz 1958. 
23 Mehmet S. Emircan, a.g.e., s. 150. 
24 “Kıbrıs’ta Durum Dün Çok Gergin Bir Hal Aldı”, Milliyet Gazetesi, Sayı: 2374, 24 Aralık 
1956. 
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6 Temmuz 1958 tarihinde VOLKAN teşkilatının Kıbrıslı Rumlara sa-
vaş ilan etmesiyle Kıbrıs’ta sokağa çıkma yasağı uygulanmıştır.25 Kıbrıs 
Türk halkına yapılan zulme karşı verdiği mücadeleden vazgeçmemeye 
kararlı olduğu eylemleri ile sabit olan VOLKAN örgütü, EOKA’nın silahla-
rını teslim etmesi halinde alınan kararlara uyacağını ve ellerinde bulu-
nan az sayıdaki silahı dahi teslim edeceklerini bildirmiştir.26 

VOLKAN teşkilatının bildirileri Halkın Sesi Gazetesi’nde yer almıştır.27 
21 Aralık 1955 tarihli Halkın Sesi Gazetesi’nde yer alan Volkan bildiri-
sinde; EOKA tarafından Limasol’da iki Türk polise yapılan saldırılara 
karşı misillemede bulunacaklarını ilan etmişlerdir.28 VOLKAN teşkilatı-
nın kana kan politikası Rum tarafında endişe yaratmıştır. Bu nedenle 
Rumlar, VOLKAN örgütüne karşı EOKA’yı kullanarak VOLKAN birliğini 
söndürmeye çalışmışlardır.29 

VOLKAN teşkilatının varlığından haberdar olan İngiliz Sömürge Yöne-
timi örgütün en faal üyelerini denetim altına almış, örgütün etkin bir şe-
kilde çalışmasını engellemiştir.  

VOLKAN liderlerinin örgütten uzaklaştırılmasına rağmen örgüt 
varlığını korumuş, ancak etkinliğini kaybetmiştir. Bu durum Türk 
toplumunu 1950’li yılların sonunda yeni bir örgütlenmeye yöneltmiş-
tir. 

Dr. Fazıl Küçük’ün maddi ve manevi desteği ile kurulan VOLKAN teş-
kilatını Rauf R. Denktaş dinamik olarak tanımlamakta ancak faaliyetle-
rinin günlük ve tepkisel olduğunu, Rumlar bir Türk öldürdüğü zaman 
birkaç dükkân yakmak ya da nümayişler düzenlemekten ileri gidemedi-
ğini belirtmiştir.30 

3. Dokuz Eylül Cephesi 

VOLKAN örgütü faaliyetlerini devam ettirirken bu örgüt içinde yer 
alan bir grup, VOLKAN örgütünün eylemlerini yeterli bulmayıp ve VOL-
KAN’ın etkisini yitirdiğini düşünerek Dokuz Eylül Cephesi adıyla yeni bir 
örgüt kurmuşlardır. Dokuz Eylül Cephesi’nde yer alan birçok genç VOL-
KAN’ın etkisini yitirdiği düşüncesiyle yeni bir örgütlenmeye gitmiş olsa-
                                                           
25 “Volkan Bütün Kıbrıslı Rumlara Savaş İlan Etti”, Ulus Gazetesi, Sayı: 12666, 16 Temmuz 
1958. 
26 “Volkan da Silah Teslim Edecek”, Ulus Gazetesi, Sayı: 12281, 15 Mart 1959. 
27 11.09.1955, 18.11.1955, 04.12.1955 ve 17.12.1955 tarihli Halkın Sesi Gazetesi’nde VOL-
KAN Teşkilatı’nın bildirileri yayınlanmıştır. Sibel Akgün, “a.g.m.”, s. 159. 
28 “Tedhişçiler Geçen Akşam Polis Karakolunu Bastılar”, Halkın Sesi Gazetesi, Sayı: 3389, 
21 Aralık 1955. 
29 “Volkan Birliği’ni EOKA Söndürmeye Çalışıyor”, Ulus Gazetesi, Sayı: 12695, 11 Ağustos 
1958. 
30 “Dr. Fazıl Küçük’ün Beyanatı”, Zafer Gazetesi, Sayı: 12261, 23 Aralık 1956; M. Can Ka-
sapoğlu, Kıbrıs’ta Yerel Bir Mukavemet Örgütü Olarak Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT) İn-
celenmesi, Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, 
s. 55, Ankara 2008. 
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lar da VOLKAN’dan tamamen kopmamış, her iki örgütün içinde de yer 
almışlardır.31 

“Dokuz Eylül” günü Türk tarihi içinde iki önemli yere sahiptir. Lefko-
şa’nın fethi ve İzmir’in düşman işgalinden kurtuluş gününe denk gelen 
bu tarih özellikle örgütün ismi olarak seçilmiştir.32 

Dokuz Eylül Cephesi’nin kurucusu, VOLKAN örgütü içinde aktif gö-
rev alan Ulus Ülfet33 olarak bilinmiştir.34 Her ne kadar örgütün kurucu-
su Ulus Ülfet olarak bilinse de örgütün asıl kurucusu Dr. Fazıl Küçük’-
tür.35 Rauf R. Denktaş da örgütün asıl kurucusunun Dr. Fazıl Küçük ol-
duğunu belirtmiştir. Rauf R. Denktaş’a göre Dr. Fazıl Küçük kurmuş ol-
duğu bu örgüte hiçbir zaman sahip çıkmamıştır.36 Elimizde bu örgüte ait 
yeterli bilgi bulunmadığından diğer yeraltı örgütlerinde olduğu gibi Do-
kuz Eylül Cephesi’nin de bir kuruluş şeması bilinmemektedir. 

Dokuz Eylül Cephesi, Ulus Ülfet ve diğer örgüt üyelerinin bomba ya-
parken feci bir patlama sonucu 1957’de hayatlarını kaybetmesiyle kısa 
süre içerisinde dağılmıştır. Bu nedenle örgüt çalışmaları sadece birkaç 
bildiri ile sınırlı kalmıştır.37 Dokuz Eylül Cephesi’nin yaşanan bu acı olay 
sonucunda dağılmasıyla Kıbrıs Türkleri milli mücadelelerine önemli bir 
yön veren Türk Mukavemet Teşkilatı’nın kurmuşlardır. 

4. Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) 

4.1. TMT’nin Kuruluşu 

TMT, ile ilgili pek çok kitap, makale yazılmasına rağmen Kıbrıs Türk-
lerinin milli mücadelesinde önemli bir yeri olan TMT’nin günümüzde bi-
linmeyen birçok yönü vardır. TMT ile ilgili sahip olduğumuz bilgiler bu 
örgüt içerisinde yer alan kişilerin hatıraları ile sınırlıdır. Bu nedenle TMT 
ile ilgili bilinenler kadar, bilinmeyenlerin de TMT üyeleri tarafından anla-
tılması Kıbrıs Türk tarihinin bilinmesi açısından büyük önem taşımakta-
dır. 

Türk toplumunun milli mücadele savunması için kurmuş olduğu di-
ğer yeraltı örgütlerinde olduğu gibi TMT’nin de kuruluş tarihi ile ilgili ke-
sin bilgiye sahip değiliz.38 TMT’nin gerçek kuruluş tarihi ile ilgili ortak 
bir görüş olmamakla birlikte üç farklı tarih üzerinde daha fazla durul-
                                                           
31 Mehmet S. Emircan, a.g.e., s. 152. 
32 Mehmet S. Emircan, a.g.e., s. 155. 
33 1930 doğumlu hukuk öğrencisi Ulus Ülfet, EOKA tedhiş örgütüne karşı verdiği mücadele 
sırasında 27 yaşında şehit olmuştur. Ulus Ülfet verilen mücadelenin ilk şehitlerindendir. 
34 Sibel Akgün, “a.g.m.”, s. 166. 
35 Ahmet C. Gazioğlu, a.g.e., s. 2. 
36 Ahmet C. Gazioğlu, a.g.e., s. 3. 
37 Sibel Akgün, “a.g.m.”, s. 167. 
38 Erten Kasımoğlu, Eski Günler Eski Defterler, Novemberson Yayıncılık, 3. Baskı, s. 79, 
KKTC 2006. 
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muştur.39 Bu tarihler; 15 Kasım 1957, 26-27 Kasım 1957 ve 1 Ağustos 
1958 olarak belirtilmektedir.40 Günümüzde asıl kabul gören ve ders ki-
taplarında da yer alan tarih 1 Ağustos 1958’dir.41 Dr. Fazıl Küçük de 
TMT’nin kuruluşunu örgütün Türkiye tarafından desteklendiği 1 Ağus-
tos 1958 tarihi, kurucusunu ise Türkiye’nin görevlendirdiği Albay Rıza 
Vuruşkan olarak kabul etmiştir.42 Bu durumdan anlaşılacağı üzere Dr. 
Fazıl Küçük, TMT’nin kuruluşunda Türkiye’nin desteklediği tarihi esas 
almıştır. 1 Ağustos, sadece TMT’nin kuruluşunun kutlandığı gün değil, 
Kıbrıs’ın Türkler tarafından fethi ve KKTC güvenlik kuvvetlerinin yasal 
statüye kavuşturulması gibi üç önemli olayın yıl dönümüdür. Rauf R. 
Denktaş, Emekli Albay İsmail Tansu’nun “Aslında Hiç Kimse Uyumuyor-
du” adlı eserinde TMT’nin gerçek tarihini yansıtmadığını, gölgede kalmış 
emekli bir askerin bu psikoloji ile yazdığı bir kitap olduğunu açıklamış-
tır. Rauf R. Denktaş, kitabın Kasım 1957’den başladığını ama TMT’nin 
asıl kuruluşunun 1958 olduğu belirtmiştir.43 Rauf R. Denktaş; İsmail 
Tansu’nun Kıbrıs’a ait, Kıbrıslıların milli direniş mücadelesini Türkiye’-
nin direnişi haline getirdiğini belirtmiştir.44 

TMT, birbirinden habersiz kurulan Türk teşkilatlarını bir araya topla-

maya çalışmıştır. Böylece Kıbrıs Türklerinin savunmasını tek elden yü-

rütmeyi amaçlanmıştır. TMT’den önce kurulan örgütlerde yer alan kişiler 
TMT’nin kurulması ile bu örgüt içerisinde yer almaya başlamışlardır. 

TMT, Türk milletinin bağrından kopan ilk mukavemet teşkilatı değilse de 

hedefi tayin edilmiş, bilinçli bir politika takip eden ve devamlılık gösteren 
ilk kuruluş olmuştur. 

Türk toplumunun kurmuş olduğu diğer örgütler gibi TMT adından da 
anlaşılacağı üzere bir savunma örgütü olmuştur. TMT sadece yapılacak 
                                                           
39 Mehmet S. Emircan, Kıbrıs Türk Toprağıdır, Bütün Türklerin Vatanıdır, C. 1 eserinde 
TMT’nin kuruluş tarihini 23 Kasım 1957 olarak göstermiştir. Teşkilatın 1 Ağustos 1958’de 
Türkiye tarafından tanınması ile de kuruluşunu tamamladığı belirtilmiştir. Mehmet S. Emir-
can, a.g.e., s. 185; İsmail Tansu ise TMT’nin proje taslağı olan Kıbrıs’ı İstirdat Projesi’ni (KİP) 
tek başına hazırladığını belirtmektedir. İsmail Tansu, a.g.e., s. 32. 
40 Bazı kaynaklar, Genelkurmay Özel Harp Dairesi tarafından Kıbrıs’taki TMT’yi organize 
etmek ve yönetmekle görevlendirilen Yarbay Rıza Vuruşkan’ın 1 Ağustos 1958’de Kıbrıs’a gi-
dişini TMT’nin kuruluş tarihi olarak kabul ederken, Kemal Tanrısevdi kendi evinde yapılan 
15 Kasım 1957 tarihli ilk toplantıyı dikkate aldığı için TMT’nin 15 Kasım 1957’de kuruldu-
ğunu belirtmektedir. TMT’nin dağıtılan ilk bildirisi İngiliz Sömürge Yönetimi’nin eline 29 Ka-
sım 1957 tarihinde ulaştığı için de Sömürgeler Bakanlığı’na gönderilen gizli raporda TMT’nın 
kuruluşu “29 Kasım 1957” olarak belirtilmektedir. Ahmet C. Gazioğlu, a.g.e., s. 11-19; İs-
mail Tansu, “Kuruluşunun 40. Yılında TMT Efsanesine Bakış”, Kıbrıs Türk Mücahitler Derne-
ği (1958-1976), Özel Sayı, s. 11, 1 Ağustos 1998. 
41 Ahmet C. Gazioğlu, a.g.e., s. 16; Yakan Cumalıoğlu, “TMT’nin 40. Yılı Dolayısıyla”, Kıbrıs 
Türk Mücahitler Derneği (1958-1976), Özel Sayı, s. 15, 1 Ağustos 1998. 
42 Fazıl Küçük, “TMT’nin Kurucusu Rıza Vuruşkan’ın Ölümü Üzerine”, Halkın Sesi Gazete-
si, Sayı: 116935, 16 Şubat 1979. 
43 Nazire Gürkan, Zirvedeki Yalnızlık Kulesi-Rauf Raif Denktaş, Cümbez Yayınları, s. 118, 
Gazimağusa 2005. 
44 Nazire Gürkan, a.g.e., s. 119. 
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saldırıları hedef almıştır.45 Çünkü TMT’nin kuruluş amacı Türk halkının 
varlığını korumaktır. TMT’nin kurulmasını gerektiren faktörler şöyle sı-
ralanmıştır: 

1- EOKA’nın siyasi liderliğe bağlı olarak Rumların siyasetini güden bir 
yeraltı teşkilatı halinde etkili faaliyeti karşısında hissedilen boşluk. 

2- Halkımızın bölgesel ve birbirinden ayrı mukavemet hücrelerini et-
kili bir şekilde faaliyet gösterebilmesi için gerekli görünen “tek çatı”nın 
kurulması. 

3- Türkiye’deki mukavemetçilerle bağlantı kurulması ihtiyacı. 
4- Uzun vadeli bir mukavemete geçebilmek için halka ve desteğe iti-

mat telkini. 
TMT bu faktörlerin gerektirdiği şekilde düşünülmüş, kurulmuş ve ya-

şatılmış bir örgüttür.46 Kıbrıs sorununun barışçıl yollardan kolaylıkla çö-
zümlenemeyeceğini gören Türkiye Hükümeti 1958 yılı başında Kıbrıs’ta 
EOKA’ya karşı TMT’nin kurulmasına izin vermiştir.47 Türkiye, 1 Ağustos 
1958 tarihine kadar teşkilat faaliyetine katkı sunmamıştır. 1 Ağustos 
1958 tarihinden itibaren Türkiye askeri bakımdan TMT’yi destekleyip, 
örgütü “profesyonelleştirmeye” yönelik eğitmesinden sonra Kıbrıs Türk 
toplumu askeri örgütlenmeyi gerçekleştirmiştir.48 Kıbrıs toplumunun 
mücadelesinde başarılı olması Türkiye’nin hamiliği sayesinde olmuştur. 
Bu nedenle TMT’nin resmi kuruluş tarihi daha sonra Türkiye’den destek 
aldığı 1 Ağustos olarak kabul görmüştür.49 TMT’yi Türkiye’ye tanıtan Dr. 
Fazıl Küçük ve Rauf R. Denktaş olmuştur. Bu iki liderin Türkiye’ye ör-
gütten bahsetmesi ile örgütün temelleri atılmıştır.50 Rıza Vuruşkan “Ali 
Conan” kod adı ve TMT lideri Bozkurt olarak görevlendirilmiştir.51 Fakat 
Rıza Vuruşkan anılarında “Kıbrıs’taki gizli Mukavemet Teşkilatı’nı organi-
ze etmek üzere görevlendirildiğini” bildirmiştir.52 Bu ifadeden de anlaşıla-
cağı gibi Rıza Vuruşkan bir teşkilat kurmaya değil, var olan TMT’yi orga-
nize etmek ve yönetmek göreviyle Kıbrıs’a gönderilmiştir. Teşkilatın ku-
ruluşundaki ve ilk beyannamesindeki ismi Kıbrıs Türk Mukavemet Teş-
                                                           
45 Fazıl Küçük, “Dr. Küçük’ün Rossides’in İddialarına Yanıtı”, Halkın Sesi Gazetesi, Sayı: 
11651, 25 Kasım 1978. 
46 Derviş Manizade, a.g.e., s. 160. 
47 İsmail Tansu, a.g.e., s. 21. 
48 Meltem Onurkan Samani, “Kıbrıslı Türkler Açısından Türkiye’nin Kıbrıs Sorunu’na Mü-
dahil Olma Süreci ve Önemi”, III. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi, 13-17 Kasım 
2000, I. Cilt-Tarih, Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi Yayınları 13, s. 
459, Gazimağusa-KKTC 2000. 
49 Halil Sadrazam, “a.g.m.”, s. 59. 
50 Ayhan Cankut, a.g.t., s. 161. 
51 “Conan”, Rıza Vuruşkan’ın Kore Savaşı’nda birliği ile Kızıl Çin ve Kuzey Kore birliklerine 
karşı savunduğu ve sonuna kadar elden çıkmasına müsaade etmediği bir tepenin adıdır. 
Mehmet S. Emircan, Kıbrıs Türk Toprağıdır, Bütün Türklerin Vatanıdır, C. 1, Türk Metal Sen-
dikası Yayınları, s. 182, Ankara 2000. 
52 Ahmet C. Gazioğlu, a.g.e., s. 20. 
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kilatı (KTMT) olup, 1958 yılında Türkiye’ye bağlanmasıyla TMT adını al-
mıştır.53 TMT, 1958 yılından itibaren altı yıl boyunca sessizce çalışmış, 
örgütlenmiş, eğitilmiş, silahlanmış ve mecbur kalacağı özgürlük savaşı-
na hazırlanmıştır. 

Nisan 1958 tarihinde Genelkurmay’dan “Hükümetin Kıbrıs’a Türk var-
lığını korumak için gizli silahlı bir örgüt kurulmasına izin verildiği ve her 
türlü desteği yapacağı” bildirilmiştir. Ayrıca “bu işe Hükümetin ve Silahlı 
kuvvetlerin hiçbir suretle adlarının karıştırılmaması gerektiği” kesin bir 
dille ifade edilmiştir.54 

Teşkilatın sembolü bozkurttur. Teşkilatın Bayraktar’lık ve Sancaktar’-
lıkları değişik Bozkurt figürleri ile millilik vasfını yansıtmıştır. Teşkilatın 
sancakları şunlardır: Lefkoşa Sancağı, Boğaz Sancağı, Larnaka Sancağı, 
Lefke Sancağı, Mağusa Sancağı, Yeşilırmak Sancağı, Erenköy Sancağı, Li-
masol Sancağı, Baf Sancağı, Serdarlı Sancağı ve Mehmetçik Sancağı’dır. 

29 Mayıs 1959 tarihinde yayına başlayan Nacak Gazetesi, Rauf R. 
Denktaş adına çıkmış ve TMT’nin yayın organı olarak kullanılmıştır. 
Böylece gazete aracılığı ile topluma yön verilmeye çalışılmıştır.55 

4.2. Dr. Fazıl Küçük’ün ve Türkiye’nin TMT İle İlişkisi 

TMT, kuruluşunu ilk aşamada Dr. Fazıl Küçük ve Türkiye’den gizle-
miştir. Örgüt üyeleri bu durumun o günün şartları için gerekli olduğunu 
ifade etmişlerdir. Kemal Tanrısevdi56 yapmış olduğu açıklamada Dr. Fazıl 
Küçük’ün Türk toplumunun siyasi bir lideri olarak “bu gibi akıbeti belli 
olmayan bir örgüte girmesini uygun görmediğini” belirtmiştir.57 Türkiye, 
TMT yönetici kadrosunun Dr. Fazıl Küçük’ün lider pozisyonunu zayıfla-
tacak hiçbir hareketine sıcak bakmamıştır. Başka bir ifade ile hükümet, 
Dr. Fazıl Küçük’ü korumakta, kendisini bu davanın vazgeçilmez lideri 
olarak görmektedir.58 Dr. Fazıl Küçük’ün de üst yönetiminde Dr. Burhan 
Nalbantoğlu’nun59 bulunacağı bir teşkilata çok sıcak bakmayacağı düşü-
                                                           
53 Halil Sadrazam, “a.g.m.”, s. 59. 
54 İsmail Tansu, “Kuruluşunun 40. Yılında TMT Efsanesine Bakış”, Kıbrıs Türk Mücahitler 
Derneği (1958-1976), Özel Sayı, s. 11, 1 Ağustos 1998. 
55 Hasan Mutlu, Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı, Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve 
İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, s. 73, Ankara 2007. 
56 Kemal Tanrısevdi; Nalbantoğlu ve Denktaş’la birlikte TMT’nin kurucuları arasında yer al-
dı. Makedon kökenli Tanrısevdi, 1956 yılında Türkiye’nin Kıbrıs Başkonsolosluğu’na Askeri 
Ataşe olarak atandı. 3 Nisan 2001 tarihinde vefat etti. Osman Yıldız, “Dr. Fazıl Küçük’ün 
TMT İle İlgili Halkın Sesi Gazetesi’ndeki TMT İle İlgili Yazıları”, I. Uluslararası Kıbrıs Sempoz-
yumu 21-23 Kasım 2008, Sempozyum Bildiri Kitabı I, Kıbrıs Türk Kültür Derneği Yayını 8, s. 
282, Ankara 2009; Nazire Gürkan, Zirvedeki Yalnızlık Kulesi-Rauf Raif Denktaş, Cümbez Ya-
yınları, s. 33, Gazimağusa 2005. 
57 Ahmet C. Gazioğlu, a.g.e., s. 14. 
58 İsmail Tansu, a.g.e., s. 184. 
59 Dr. Burhan Nalbantoğlu, 1925 yılında Gazimağusa kentinde doğdu. 1947 yılında tıp öğ-
renimi için gittiği İstanbul’da Kıbrıs Türk Kültür ve Yardım Cemiyeti’nin kurucuları arasında 
yer aldı. Buradaki Kıbrıs Okullarından Yetişenler Cemiyeti ile Ankara’daki Kıbrıs Türk Kül-
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nülmüştür. Bu nedenle ilk aşamada Dr. Fazıl Küçük’e bilgi verilmemesi 
kararlaştırmıştır.60 Bu durumu kabul etmeyen Kıbrıs Türk Kurumları 
Federasyonu Başkanı Rauf R. Denktaş’a göre TMT’nin kuruluş aşama-
sında karşılaştıkları zorluklardan biri de gizli kurulan örgütten başlan-
gıçta Dr. Fazıl Küçük’e haber vermemek olmuştur. 

Rauf R. Denktaş’ın bu duruma şiddetle karşı çıkmasına rağmen alı-
nan karar gereği bilgiler gizli tutulmuştur. Rauf R. Denktaş bu durumu 
şöyle açıklamıştır: 

“…fakat Dr. Küçük, TMT’nin tam teşekkülünden hemen sonra İstan-

bul’da bir otel odasında Karabelen Paşa ve İsmail Tansu ile buluşup 

“Ağrı” kod ismi ile teşkilatın fahri başkanı yapılmasına rağmen, teş-

kilatın üst kademesinde Dr. Nalbantoğlu’nun bulunuşu nedeniyle bu 

teşkilata daima kuşku ile baktı ve hal ve davranışları ile yıllar içinde 

teşkilat liderliğini çok zor duruma getirdi. Kanımca, kuruluş anında 

konu Dr. Küçük’e açılmış olsaydı ve Dr. Nalbantoğlu kurucular ara-

sında görünmeyip arka planda kalsaydı, Dr. Küçük ile teşkilat ara-

sında zaman zaman beliren problemler de asgari seviyeye düşmüş 

olacaktı… 

İkinci problem daha da çetrefilliydi. İki arkadaşım, kurulacak teşkila-

tın hiçbir şekilde Türkiye ile irtibatı olmaması görüşünü savunuyor-

lardı. İşe Türkiye karıştığı takdirde, elimiz kolumuz bağlanacaktı. 

Hâlbuki gaye, teşkilatın desteklediği siyasi liderliğin Türkiye’yi de et-

kileyip harekete geçirebilmesiydi. Ben buna da (arkadaşlarımın görü-

şüne) karşıydım. Çünkü EOKA adı altında Rumların kendi halkına 

neler yaptığını görüyordum…”61 

TMT ilk bildirisini 26 Kasım 1957 tarihinde yayınlamıştır.62 Rauf R. 
Denktaş, Dr. Nalbantoğlu ve Tanrısevdi tarafından 23 Kasım 1957 tari-
hinde hazırlanan bildiriler, 26 Kasım günü TMT’ye alınan güvenilir VOL-
KAN’cıların yardımıyla adanın her yerine dağıtılmıştır. TMT bildirisinin 
                                                                                                                                        
tür Derneği’nin birleşmesinde rol oynadı. Tıp öğrenimini tamamlayarak Kıbrıs’a dönen Nal-
bantoğlu, Rauf Denktaş ve Türkiye’nin Lefkoşa Başkonsolosluğu’nda görevli Kemal Tanrı-
sevdi ile birlikte 17 Kasım 1957’de sivil toplum örgütü nitelikli TMT’nin kuruluşunu gerçek-
leştirdi. Aynı yıllarda Kıbrıs Türk Kurumları Federasyonu genel sekreterliği görevini yürüttü. 
1960-1963 yılları arasında Kıbrıs Temsilciler Meclisi’nde milletvekilliği, 1969 yılında ise Kıb-
rıs Geçici Türk Yönetimi’nde Sağlık Bakanlığı yaptı. Adıyla anılan Lefkoşa Devlet Hastanesi’-
nin yapımında büyük emekleri geçen Dr. Burhan Nalbantoğlu, Türk Mukavemet Teşkilatı 
(TMT) ve Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP)’nin kurucuları arasında yer aldı. Mağusa milletve-
kili olarak Temsilciler Meclisi’ne seçildi. 1969-1973 döneminde sağlık bakanı olarak Lefkoşa 
Devlet Hastanesi ile birçok sağlık ocağının açılışını gerçekleştirdi. 6 Şubat 1981’de beyin ka-
naması sonucu hayatını kaybetti. 
60 KKTC’nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş ile 14 Mart 2011 tarihli yazışma, Dr. 
Fazıl Küçük’ün, siyasi görevlerin yanında özel ve katı kurallarla yönetilmesi zorunlu olan 
TMT’nin yorucu ve tehlikeli faaliyetleri içinde yıpranmaması düşünülmüştür. İsmail Tansu, 
a.g.e., s. 182; Hasan Mutlu, a.g.t., s. 11. 
61 Ahmet C. Gazioğlu, a.g.e., s. 8. 
62 Ahmet C. Gazioğlu, a.g.e., s. 12. 
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Lefkoşa’da ilk atıldığı yer Dr. Fazıl Küçük’ün evi olmuştur.63 Böylece Dr. 
Fazıl Küçük TMT’den bu şekilde haberdar edilmiştir. Dr. Fazıl Küçük’ün 
evine atılan TMT’nin ilk bildirisi şöyledir: 

“VOLKAN, 9 Eylül Cephesi ve buna benzer teşkilatlar lağvedilmiştir. 

Bunun yerine, Kıbrıs Türkü’nün bağrından çıkmış, gerek emperyalist 

Sömürge İdaresi’ne gerekse Kıbrıs’ı Yunanistan’a ilhak yolunda 

ENOSİS’i temine çalışan Rum sürülerine karşı Kıbrıs Türklerini sa-

vunma görevini üstlenmek üzere yeni bir teşkilat kurulmuştur. Bu bir 

saldırı değil, savunma teşkilatıdır. Bütün Kıbrıs Türklerini bu teşkila-

ta destek olmaya ve bu teşkilat içinde yer almaya çağırıyoruz.”64 

VOLKAN Teşkilatı’nın bir bildiri ile dağıtılması farklı düşünceleri do-
ğurmuştur. VOLKAN’nın lağvedilmesi ile Dr. Fazıl Küçük’ün gücünün kı-
rılmasının hedeflendiği belirtilmiştir. Çünkü VOLKAN lağvedildiği takdir-
de TMT, Kıbrıs’ta en önemli örgüt olarak varlığını koruyacaktır.65 

Rauf R. Denktaş; Dr. Fazıl Küçük’ün, TMT’nin ilk bildirisine verdiği 
tepkiyi şu şekilde anlatmıştır: 

“Kapısının altından atılan TMT’nin ilk bildirisini okuyan Dr. Küçük ol-

dukça öfkeliydi. Sabahleyin karşılaştığımızda ‘Bunlar da kim?.. Ben-

den habersiz neler karıştırıyorlar?’ diye sordu… Doktor oldukça şüp-

helenmişti… Kuşkularını giderip Doktor’u ikna etmek zannettiğim ka-

dar kolay değildi. Doktor kendisinden habersiz, bilgisi dışında olan 

her şeye çok duyarlı ve kuşkucu idi ve haklıydı. TMT de kendisinden 

gizli kurulduğuna göre kendisine ve liderliğine karşı olan bir teşkilat-

tı. VOLKAN’ın lağvedilmesi, kendine göre kuşkularını doğruluyordu… 

Demek ki TMT kendisine karşı bir grup tarafından kurulmuştu ve 

hayra alamet değildi… Dr. Küçük’ün şüphelerini gidermeye çalıştım. 

‘Sana karşı bir hareket değildir. Bunlar güvenilir arkadaşlardır. Se-

nin de siyasi liderliğini kabul ediyorlar.’ dedim. Kurucuları arasında 

Burhan Nalbantoğlu olduğu için kurucuların isimlerini vermedim… 

Doktor, Nalbantoğlu’nu sevmez ve yanına yaklaştırmazdı… Doktor’-

dan TMT’yi desteklemesini istedim… Kısa bir süre sonra her şeyi bi-

leceğini anlattım. Tatmin olmamıştı, fakat bir şey de demedi…”66 

Rıza Vuruşkan yaptığı açıklamada Dr. Fazıl Küçük’ün TMT’ye biraz 
mesafeli durduğunu, bu tür bir örgütün kendi nüfuzunu zayıflatacağı 
endişesi içinde olduğunu ve Türkiye’den silah sevkiyatını Rauf R. Denk-
taş’ın teşvikiyle ilkin Erenköylülerin başlattığını açıklamıştır.67 Dr. Fazıl 
                                                           
63 Hasan Mutlu, a.g.t., s. 25. 
64 Hasan Mutlu, a.g.t., s. 26. 
65 M. Can Kasapoğlu, a.g.t., s. 61. 
66 Hasan Mutlu, a.g.t., s. 25-26. 
67 TMT’nin ilk resmi komutanı Rıza Vuruşkan’ın TMT notlarından alıntıdır. Yarbay Rıza Vu-
ruşkan; 22 Temmuz 1958 tarihinde Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu ile General Karbelen, 
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Küçük’ün parti lideri olması da TMT’ye açıkça üye olmasına engel ol-
muştur. Örgütün kuruluşunun Kıbrıs tarihi açısından öneminin farkın-
da olan Dr. Fazıl Küçük, TMT’nin kuruluşu ile başıboş hareketlerin son 
bulup, düzenli bir direnişe geçildiğini düşünmüştür.68 

Çeşitli kaynaklarda belirtilen TMT’nin kuruluşu ile ilgili çelişkili du-
rum, TMT’nin kurucularının isimlerinin belirlenmesi konusunda da kar-
şımıza çıkmıştır. Rauf R. Denktaş, Sabahattin İsmail, Erol Mütercimler 
eserlerinde TMT’nin ilk kurucuları arasında “Rauf R. Denktaş, Burhan 
Nalbantoğlu ve Kemal Tanrısevdi” gibi isimlerin olduğunu açıklarken Dr. 
Fazıl Küçük’ü TMT kurucuları arasında göstermemişlerdir.69 Dr. Fazıl 
Küçük bu açıklamaya karşı çıkarak “TMT’nin birkaç kişinin eseri olmayıp 
140 bin Türk’ün alın teri ile meydana gelen mukavemet ve müdafaa gücü-
müzdür.”70 diyerek, TMT’yi kurduklarını iddia edenlere gönderme yap-
mıştır. Teşkilatta yer alan kişilere kimliklerinin gizli tutulması için kod 
isimler verilmiştir. Örgüt içerisinde Dr. Fazıl Küçük’ün kod adı Türkiye’-
nin en yüksek dağı olan “Ağrı”, Rauf R. Denktaş’ın da kod adı “Toros” 
olarak belirlenmiştir. Bu küçük ayrıntıdan da anlaşılacağı gibi Dr. Fazıl 
Küçük, TMT’nin kuruluşundan haberdar olmasa dahi en kısa zamanda 
TMT içine girerek en etkili kişi konumuna gelmiştir.71 

Dr. Fazıl Küçük, 1973’ten itibaren yazılarında TMT’ye yer vermiştir. 
Halkın Sesi Gazetesi’nde yapmış olduğumuz araştırmalar sonucunda Dr. 
Fazıl Küçük’ün, TMT ile doğrudan iki72 makalesi olduğu tespit edilmiştir. 
Dr. Fazıl Küçük TMT’ye verdiği önemi 1970’li yıllarda yazdığı makalele-
rinde ifade etmiştir.73 Dr. Fazıl Küçük’ün yazdığı makaleler hem TMT’nin 
                                                                                                                                        
Albay Eyüp Mater, Binbaşı İsmail Tansu, Yüzbaşı Rahmi Ergün ve Yüzbaşı Mehmet Öz-
den’in katıldığı toplantıda söz konusu açıklamayı yapmıştır. Ahmet C. Gazioğlu, a.g.e., s. 21.  
68 Fazıl Küçük, “1 Ağustos”, Halkın Sesi Gazetesi, Sayı: 15958, 1 Ağustos 1982. 
69 Osman Yıldız, “a.g.m.”, s. 282. 
70 Fazıl Küçük, “TMT Nedir?”, Halkın Sesi Gazetesi, Sayı: 9783, 1 Ağustos 1973. 
71 Dr. Fazıl Küçük’ün oğlu ve Halkın Sesi Gazetesi’nin sahibi Mehmet Küçük ile 29 Haziran 
2010 tarihinde Lefkoşa’da yapılan görüşme. 
72 Osman Yıldız-Güven Arıklı, 40 Yıl Halkın Sesi Olarak Dr. Fazıl Küçük Makaleler (1942-
1981), C. 1-2-3-4, Dr. Fazıl Küçük Vakfı Yayınları, Lefkoşa-Kıbrıs 2007. 
73 Kıbrıs Milli Arşivi’nde incelemiş olduğumuz 1942-1984 yılları Halkın Sesi Gazetesi’nde 
Dr. Küçük imzalı örgütle ilgili doğrudan ya da dolaylı olarak yazılar da bulunmaktadır. Hal-
kın Sesi Gazetesi’nde 1970 sonrası yayınlanan Dr. Fazıl Küçük imzalı yazılar incelendiğinde 
doğrudan ya da dolaylı olarak TMT ile ilgili bilgilerin yer aldığını görürüz. 1 Ağustos 1973 ta-
rihinde Halkın Sesi Gazetesi’nde yayınlanan, TMT ile ilgili yazdığı ilkyazı olan “TMT Nedir?” 
ve 10 Ağustos 1973 tarihinde yine Halkın Sesi Gazetesi’nde çift yıldız (**) işareti ile yayınla-
nan “TMT’ye Güvenimiz Tamdır” makaleleridir. Bu iki makalenin dışında Dr. Fazıl Küçük, 
Halkın Sesi Gazetesi’ndeki makalelerinde dolaylı olarak da olsa TMT’yi anlatmıştır. Dr. Kü-
çük’ün TMT ile ilgili diğer makaleleri: “TMT’nin Kurucusu Rıza Vuruşkan’ın Ölümü Üzerine”, 
Halkın Sesi Gazetesi, Sayı: 116935, 16 Şubat 1979; “Dr. Küçük’ün Rossides’in İddialarına 
Yanıtı”, Halkın Sesi Gazetesi, Sayı: 11651, 25 Kasım 1978; “1 Ağustos”, Halkın Sesi Gazete-
si, Sayı: 15958, 1 Ağustos 1982; “Acele Bir Tahkikat Heyetinin Gönderilmesini Rica Ediyo-
ruz”, Halkın Sesi Gazetesi, Sayı: 101475, 22 Temmuz 1975; “Kaçanlar…Kalanlar…Alasya’ya 
Cevabımız 6”, Halkın Sesi Gazetesi, Sayı: 10744, 12 Mayıs 1976; “Makarios ve Grivas Müca-
delesinin İçyüzü 3”, Halkın Sesi Gazetesi, 18 Ağustos 1973; “Acı Hatıralarımdan Birkaç Sa-
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Kıbrıs’ın geleceği ve bağımsızlığı için gerekli olduğunu düşünmesinden 
hem de çelişkilerle dolu TMT tarihini aydınlatmak istemesinden kaynak-
lanmıştır.  

Dr. Fazıl Küçük’ün “münevver, köylü, şehirli, işçi hamimiz ve desteği-
miz, felaketli günlerimizin tek dayanağı TMT’dir.”74 şeklinde kaleme aldığı 
makalesinden de anlaşılacağı gibi TMT’yi Kıbrıs’ın geleceğinin garantisi 
ve mukavemetin belkemiği olarak görmüştür.75 

1970’li yıllarda TMT ile ilgili suskunluk bozulmuş olsa dahi TMT’ye 
ait bilgiler bugün dahi net bir şekilde anlaşılamamıştır. Dr. Fazıl Kü-
çük’ün “TMT Nedir?” başlıklı makalesinin verdiği bilgiler bu yönden 
önem arz etmiştir.76 Dr. Fazıl Küçük, TMT için düşüncelerini 1972 yılın-
da şu sözleriyle ifade etmiştir: 

“TMT’nin Yavruvatan’a uzun yıllardır yaptığı hizmetleri tarih elbette 

bir gün yazacaktır. Temelleri atılan Mukavemet Teşkilatı, kahir bir 

ekseriyetin boğazımıza sapladığı hançerleri geriye itmek, masum 

kimseleri her türlü tecavüzden korumak, hakiki vatanımız olan top-

raklarımızı aç ve sefil terk etmemek için bizlere yardımcı olmuştur… 

Atatürk’ten ders alanlar, O’nun ilkelerine bağlı kaldığımız müddetçe, 

zaferden zafere ulaşabilmenin mümkün olacağına inananların etra-

fında tüm olarak, 145.000 Türk toplumunun, tek bir saf halinde kale-

mizi korumanın bahtiyarlığı içindeyiz. İman ve inancın diyarı olan bu 

siper, çelik mânialara benzetilemez. Çelik, ateş karşısında eriyebilir, 

yıkılabilir. Cephemizi değil eritmek, gedikler bile açmak imkânsız ol-

duğunu, geçen uzun devir göstermiş, ispat etmiştir. TMT’ye bağlıyız, 

ona güveniyoruz ve inanıyoruz.”77 

Kemal Tanrısevdi, TMT’nin kuruluş aşamasında Türkiye’nin işin dı-
şında bırakıldığını, bu nedenle Türkiye’nin TMT’nin kuruluş aşamasında 
bir katkısı olmadığını sadece Dr. Fazıl Küçük’ün matbaası için maddi 
katkıda bulunduğunu ve Türkiye’nin örgütün kuruluşundan üç ay son-
ra haberdar olduğunu ifade etmiştir.78 Türkiye’ye gitmeden TMT’nin var-
lığını öğrenen Dr. Fazıl Küçük, Rauf R. Denktaş’ın, TMT üyesi olduğunu 
Türkiye Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Rauf R. Denktaş ile yaptığı 
toplantıda öğrenmiştir. Rauf R. Denktaş, Türkiye’nin TMT’den haberdar 
olmasını şöyle anlatmıştır: 
                                                                                                                                        
tır”, Halkın Sesi Gazetesi, Sayı: 10973, 22 Aralık 1976; “Israr Ediyoruz”, Halkın Sesi Gazete-
si, Sayı: 10489, 23 Ağustos 1975. 
74 Fazıl Küçük, “TMT Nedir ?”, Halkın Sesi Gazetesi, Sayı: 9783, 1 Ağustos 1973. 
75 Fazıl Küçük, “TMT’ye Güvenimiz Tamdır”, Halkın Sesi Gazetesi, Sayı: 9792, 10 Ağustos 
1973. 
76 Fazıl Küçük, “TMT Nedir?”, Halkın Sesi Gazetesi, 1 Ağustos 1973. 
77 Lütfi Özter, Kıbrıs’ta Mücahit Güncesi, Türk Metal Sendikası Araştırma Bürosu Yayınları, 
s. 56, Ankara 2001. 
78 Ahmet C. Gazioğlu, a.g.e., s. 14. 
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“…Ocak 1958’in ilk günlerinde ben Dr. Küçük’le ilk kez Ankara’ya 

gittim. Gitmeden önce oturup anlaştık. Doktor gazete için Türkiye’den 

yardım isteyecek, ben de TMT için silah ve idareci isteyeceğim. Bu 

anlaşma ile Ankara’ya gittik ve görüşmeye başladık. Doktor hep ken-

di isteklerini anlattı, fakat silah işinden hiç haber yok. Dediğim gibi 

bu, benim Türkiye ile ilk temasım ve Fatin Rüştü Zorlu ile ilk görüş-

mem. Görkemli, gayet efendi, kendinden emin, vatanperver ve Dokto-

ru çok seven bir zat… Baktım ki artık kalkıp gidiyoruz… Bunun üze-

rine ‘Bir maruzatım var.’ dedim. Tekrar oturduk; ‘Biliyorsunuz Rum-

lar EOKA’yı dağıtmadı, silahlanıyorlar. Biz de TMT’yi kurduk; halk 

dağınıktı, onu toparladık, ama bu teşkilata silah ve eğitimci lazım. 

Biz bu işi tek başımıza yürütemeyiz’ dedim. Zorlu ‘Ya öyle mi? Size 

silah göndersem alabilir misiniz?’ dedi. ‘Alırız tabi… Bizim VOLKAN’-

dan kalma insanlarımız var. Alabilirler’ dedim. Dr. Küçük ise bundan 

emin olmadığını söyledi. Bunun üzerine Zorlu ‘Sen git, arkadaşlarınla 

konuş, Doktor bir süre daha Ankara’da kalsın. Sen gittikten sonra bi-

ze bilgi veriniz ve bir şeyler yaparız.’ dedi. O tarihten 9 ay geçti, 

TMT’ye Türkiye’den lider gönderilmedi. Doktor’un o lafı, işi 9 ay ge-

ciktirdi. İşte bu nedenle biz, Haziran ve Temmuz 1958 olaylarını li-

dersiz ve silahsız olarak, kendi becerimizle atlatabildik. O aylarda 

halkın elinde av tüfeği bile yoktu.”79 

demiştir. 
Dr. Fazıl Küçük’ün görüşmede silah mevzusunu açmaması endişele-

rinden kaynaklanmıştır. Halkını tanıyan Dr. Fazıl Küçük herkese silah 
verildiği takdirde kendi kişisel hesaplarını halletmek yoluna gidecekle-
rinden endişelenmiştir.  

Rauf R. Denktaş da bu konuda Dr. Fazıl Küçük’e hak vermiştir. TMT’-
nin bir liderden yoksun olmasından dolayı teşkilatın bir çeteye dönüştü-
rülmesinden endişe edilmiştir. Bu bağlamda Dr. Fazıl Küçük ile Rauf R. 
Denktaş TMT’nin Türkiye’den gizlenmemesini istemiştir.80 

Türkiye ise TMT’nin kaçınılmaz gerekliliğine inanmış, TMT’ye doğru-
dan destek vermeye başlamış ve böylece TMT Kıbrıs’ın kaderini değiştire-
cek etkin bir güç haline gelmiştir.81 

TMT ile ilgili bilgilerin sınırlı olması teşkilat üyelerinin susmayı pren-
sip edinmesinden kaynaklanmıştır. Dr. Fazıl Küçük için de aynı durum 
söz konusu olmuştur. Dr. Fazıl Küçük her ne kadar yazılarında TMT’yi 
kaleme almışsa da makaleleri TMT’nin içeriğiyle ilgili değil, örgütün öne-
mi hakkında olmuştur. 
                                                           
79 Erten Kasımoğlu, a.g.e., s. 79. 
80 Erten Kasımoğlu, a.g.e., s. 79. 
81 Lütfi Özter, Ulusal Mücadelede Denktaş, Özyurt Yayıncılık, s. 76, Ankara, Haziran 2004. 
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Fakat Dr. Fazıl Küçük’ün yazıları kendisinin TMT ile ilgili düşüncele-
rini anlamamıza yardımcı olmuştur.82 

Gerçek TMT’ciler ise gizlilik kuralına ve ettikleri yemine83 sadık kala-
rak ne kendilerini tanıtmış ne de TMT’nin bilgilerini paylaşmışlardır. Fa-
kat 1974 Mutlu Barış Harekâtı sonrasında TMT’nin işlevine son verilip, 
Kıbrıs Türk Güvenlik Kuvvetleri’nin oluşturulmasıyla ulusal görevini ba-
şarıyla tamamlayıp84 tarihe mal olan bu örgütle ilgili bilgilerin en doğru 
şekilde gün ışığına çıkarılması Kıbrıs Türk tarihi açısından son derece 
önemlidir. 

TMT’nin kurulmasının ardından teşkilatı öğrenen İngiliz makamları, 
“Rumların TMT yasadışı ilan edilsin.” kampanyasını kabul etmiştir.85 Bu-
nun sonucunda İngiliz Sömürge Yönetimi, 23 Temmuz 1958 tarihinde 
TMT’yi yasa dışı ilan etmiş ve yakaladığı birçok Türk gencini de TMT’ci 
oldukları gerekçesiyle tutuklamıştır.86 

TMT örgütü 1963 olaylarına kadar faaliyetini gizli olarak sürdürmüş, 
21 Aralık 1963 tarihinde yeryüzüne çıkarak Mücahit Ordusu’nu oluştur-
muştur.87 Örgütün gizlilik politikası adadaki Türk varlığı açısından çok 
büyük önem arz etmiştir. 

Anavatanın milli mücadelesi için Kuvva-yi Milliye ne ifade ediyorsa, 
yavru vatan için de TMT onu ifade etmiştir.88 Kıbrıs Türkü TMT’yi milli 
mücadele şuuru içerisinde oluşturmuştur. Bu nedenle KKTC’nin bugün-
lere gelmesinde TMT temel taşı olmuştur. 

5. Kara Çete Örgütü 

Kara Çete, TMT’den sonra kurulmuştur. Ancak örgütün kuruluş tari-
hi belgelerin yetersizliği nedeniyle tam olarak netlik kazanmamıştır.89 
Kara Çete Örgütü, Dr. Fazıl Küçük önderliğinde Türk toplumunu Rum 
                                                           
82 Kıbrıs Türkü’nün, Kuva-yi Milliye’si olan TMT ile ilgili yüzlerce kitap ve makale, onlarca 
yüksek lisans ve doktora çalışması yapılmıştır. Fakat bu çalışmalarda Dr. Fazıl Küçük’ün 
TMT’ye katkılarına yeterince değinilmemiştir. Bu ayrıntıya dikkat edildiği takdirde Dr. Fazıl 
Küçük yazıları incelenmek kaydıyla TMT’nin tarihi ile ilgili önemli bilgiler elde edilecektir. 
Osman Yıldız, “a.g.m.”, s. 291. 
83 TMT’nin üye kayıt bilgileri ve yemin metni şu şekildedir: “Kıbrıs Türkü’nün yaşayış ve 
hürriyetine, canına, malına ve her türlü anane ve mukadderatına, her nereden ve kimden olur-
sa olsun vaki olacak tecavüzlere karşı koymak için kendimi Türk milletine adadım. Ölüm dahi 
olsa verilen her vazifeyi yapacağım, bildiğim, gördüğüm işittiğim ve bana emanet edilen her 
şeyi canımdan aziz bilip, sonuna kadar muhafaza edeceğim. Gördüklerim, işittiklerim, hisset-
tiklerim ve bana emanet edilenleri hiç kimseye ifşa etmeyeceğim. İfşaatın bir ihanet sayılaca-
ğını ve cezasının ölüm olduğunu biliyorum. Yukarıda sıralanan hususları harfiyen tatbik ede-
ceğime şerefim, namusum ve bütün mukadderatım üzerine söz verir, and içerim.” KKTC Milli 
Arşiv ve Araştırma Dairesi, R.N. 2316-A, K.N. 79. 
84 Ahmet C. Gazioğlu, a.g.e., s. 5. 
85 Mehmet S. Emircan, a.g.e., s. 173. 
86 Mehmet S. Emircan, a.g.e., s. 184. 
87 Halil Sadrazam, “a.g.m.”, s. 59. 
88 İsmail Tansu, a.g.e., s. 14. 
89 Ahmet C. Gazioğlu, a.g.e., s. 2. 
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saldırısından korumak için Lefkoşa’da silahsız eylemler gerçekleştiren 
bir teşkilattır. Fakat örgüt, Türk toplumundan gerekli desteği görmemiş 
ve bir süre sonra da yerini TMT’ye bırakmıştır.90 

Rauf R. Denktaş’a göre ise, örgütün aktif olamamasının nedeni Dr. 
Küçük’ün örgüte gereken önemi vermemesidir.91 Dr. Fazıl Küçük, TMT 
ile ilgili makaleler kaleme almasına rağmen kurucusu olduğu düşünülen 
Kara Çete Örgütü ile ilgili bilgi verici herhangi bir yazı yazmamıştır. 

Sonuç 

Kıbrıslı Türkler adadaki varlıklarını sürdürebilmek için kısıtlı ve zor 
şartlar altında kurmuş oldukları bu örgütler sayesinde mücadele vermiş-
tir. Kıbrıslı Türkler söz konusu örgüt çalışmalarını 1940’lı yıllarda ilk 
olarak Dr. Fazıl Küçük liderliğinde başlatmışlardır. Belirli bir disiplin 
içerisinde kurulmayan bu örgütler Kıbrıs Türklerinin bağımsızlık müca-
delesinde önemli yeri olan TMT’nin temellerini atmış ve TMT’nin müca-
delesi ile Kıbrıslı Türkler adada varlıklarını korumayı başarmışlardır. 

Örgütün kurulması ile Kıbrıslı Türkleri mücadelelerinde birlik sağla-
yabilmişlerdir. TMT, kendisinden önce kurulan örgütleri yok sayarak, 
aynı mücadeleyi sürdüren kişileri tek çatı altında toplamıştır. Güç birliği 
sayesinde verilen mücadele başarıya ulaşmıştır. 

TMT’den sonra kurulduğu düşünülen Kara Çete Örgütü de bir süre 
varlığını sürdürdükten sonra yerini TMT’ye bırakmıştır. Böylece TMT, 
kendisinin temellerinin atılmasını sağlayan diğer direniş örgütlerinin 
kendisine bağlanması ile mücadelesini tek elden ve daha güçlü yürüt-
müştür. 

Günümüzde Kıbrıs’ta Türklerin varlığını sürdürmesindeki en önemli 
görev şüphesiz ki TMT ve onun mensuplarına aittir. 

Kaynaklar 

Arşiv Belgeleri 

“VOLKAN Örgütü”, KKTC Mili Arşiv ve Araştırma Dairesi, R.N. 2304, 
K.N. 78. 

“TNT Andı”, KKTC Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi, R.N. 2316-A, K.N. 
79. 

Röportajlar 

Dr. Fazıl Küçük Müzesi Müdürü Altay Sayıl ile 25 Haziran 2010 tari-
hinde Lefkoşa’da yapılan görüşme. 

KKTC’nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş ile 14 Mart 2011 
tarihli yazışma. 
                                                           
90 Mehmet S. Emircan, a.g.e., s. 152. 
91 Ahmet C. Gazioğlu, a.g.e., s. 3. 
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YEN T’IEH LUN’DA BİR TARTIŞMA (I): 
ÇİN GENİŞLEMELİ Mİ? (M.Ö. 81) 

Araş. Gör. Kürşat YILDIRIM* 

Öz 

Müzakere tarzında yazılan ve milâttan önce 81 yılında neşredilen Yen 

T’ieh Lun (“Tuz ve Demir Müzakeresi”) adlı kitapta Çin’in nasıl bir siyaset 

izlemesi gerektiği tartışılmaktadır. Bu kitabın “Toprakların Genişletilmesi” 

başlıklı XVI. bölümü bilhassa Doğu Türkistan sahasındaki Çin istilâsının 

tahlili bakımından mânidârdır. Kitaptaki bu bahis Çin’in bölgedeki faali-

yetlerinin fikrî esaslarını göstermektedir.  

Bu bahsin bölgedeki Çin siyasetinin anlaşılması için mühim bir vesi-

ka olduğu kanaâtindeyiz. 

Anahtar kelimeler: Yen T’ieh Lun, Çin, Toprakların Genişletilmesi, 

Kamu İktisadı, Türkistan. 

Abstract 

A Discussion In Yen T’ieh Lun (I): Should China Expand Itself? 

(BC 81) 

It is discussed what kind of policy that China should follow in book 

named Yen T’ieh Lun which was written in negotiation style and publis-

hed in BC 81. Chapter XVI of this book named “Expanding of Territories” 

is especially significant with regard to analyze Chinese invasion in area 

of Eastern Turkistan. This chapter of book shows intellectual basics of ac-

tivities of China in Turkistan. 

We believe that this chapter is important record to understand Chine-

se policy in the area. 

Key words: Yen T’ieh Lun, China, Expansion of Territories, Public 

Economy, Turkistan. 
                                                           
* İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarihi Bölümü. 
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M.Ö. 221’de kurulan Ch’in Sülâlesi tarafından tek bir elden idâre 
edilmeye başlanan Çin’in1 sınırları oldukça mahdut ve muğlâk idi.2 M.Ö. 
II. yüzyılın ilk çeyreğinde Çin’de gitgide güçlenen feodal bünye neticesin-
de iktidar, derebeylikler ve Çin İmparatoru arasında taksim edilmiş hâl-
deydi. Memlekette merkezî idârenin kudreti sınırlıydı. Siyâset ve iktisat 
sahasında alınan kararlar birçok bakımdan güç dengelerine bağlı olarak 
değişiyordu. Bu süreçte Çin’de nüfus ve üretim arttı. Ayrıca Çin içerisin-
de seçkin bir sınıf, halktan iyice ayrılarak sadece siyâset, düşünce ve 
ilimle uğraşır hâle geldi. İmparator Wen devrinde (179-150) Konfüçyüs 
fikriyatını benimsemiş seçkin sınıf, iktisat ve fikir sahasında tam bir ye-
nilik getirdiler. Bu süreçte Çin de çok zenginleşti.3 İmparator Wu (M.Ö. 
140-86) devrinde de gittikçe güçlenen Çin, artık kuzeye ve batıya doğru 
yayılmaya başladı. 

Böyle bir yayılma seyrine giren Çinlilerin Doğu Türkistan ile ilk kez 
İmparator Wu devrinde (M.Ö. 140-86) irtibat kurdukları bilinmektedir. 
Bu devirde Çin, istilâ ettiği Doğu Türkistan devletlerini idâre etmek için 
elçilikler ve komutanlıklar tesis etti.4 Çin’in bu devirdeki faaliyetleri neti-
cesinde Çin’in iktisadî vaziyeti kötüleşti.5 Bunda esas amiller Doğu Tür-
kistan sahasındaki işgal kuvvetleri ve buna bağlı olarak kurulan tımar 
sistemi ile bu bölgelere giden ve buralardan gelen elçilerin ve evlilik mü-
nasebetlerinin bir bütününü teşkil eden “haraç sistemi” ve “barış ve evli-
lik sistemi”nin masraflarıydı. 

Çin’in Doğu Türkistan sahasındaki işgal siyasetinin en mühim esası-
nı oluşturan bölgede tesis ettiği bir tür tımar sisteminde içinde gözetleme 
kulesi olan sınırdaki kışlalar sivil ve askerî tarım kolonileri (t’un-t’ien) ile 
destekleniyordu. Bu istihkâm hatlarının ardında Çin İmparatorluğu, Do-
ğu Türkistan ile olan iletişimini sağlıyor, iskân siyasetini sürdürüyor ve 
kuzeyinden gelen saldırılara karşı umûmî bir müdafaa temin ediyordu. 
Kurulan bu sistemde imparatordan başlamak üzere hanedan üyelerine, 
                                                           
1 Çin adının ortaya çıkışı hakkında çeşitli mülahazalar yapılmıştır. Batılıların kullandığı 

(çünkü “Çinliler” tarihte ve bugün kendilerine “Orta Ülke İnsanı” yâni 中 國 人 chung-kuo jen 
veya zhong-guo ren derler) “Çin” adının kaynaklarda izini süren âlimler milâdî 80 ve 89 yıl-
larında yazılan Periplus Maris Erythraei’de Thinai; milâdî 150 yıllarında yazan Ptolemy’de ve 
545’te yazan Kosmas Indikopleustes’de Sinai; Fars kaynaklarında Cīnīstān; Sanskritçe kay-
naklarda Cīnasthāna tâbirlerine rastlamışlardır. Bu adların Çin’i M.Ö. 221 yılında birleşti-
ren Ch’in Sülâlesi’nden geldiğini ilk kez Cizvit Papaz Martin Martini, Novus Atlas Sinensis 
(Vienna, 1655) adlı eserinde öne sürmüştür. Bunun dışında başka görüşler de vardır. Bil-
hassa Berthold Laufer böyle bir ilgiyi ret etmektedir. Tüm bu tartışmalar için bkz. B. Laufer, 
“The Name China”, Toung Pao, XIII, 1-2, s. 719-726; P. Pelliot, “L’Origine Du Nom De “Chi-
ne”, Toung Pao, XIII, 1-2, s. 727-742. 
2 İlk Çinlilerin esâsen Wei ve Yang-tse kıyılarında yaşayışı ve “Çin” olarak adlandırılan yer-
lerdeki kültür çevreleri hakkında bkz. W. Eberhard, “Eski Çin Kültürü ve Türkler”, DTCF 
Dergisi, I/4, s. 19-29, 1943. 
3 Tüm bu devrin tafsilatı için bkz. W. Eberhard, Çin Tarihi, s. 91 vd., Ankara 20074. 
4 Hou Han Shu, s. 2909, Beijing 1997; T’ung Tien, s. 5190, Beijing 2003. 
5 W. Eberhard, Çin Tarihi, s. 98-99. 
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yüksek orun sahibi memurlara, soylulara, kurmay kademesindeki ko-
mutanlara ve benzeri kimselere toprak tahsis ediliyordu. Her bir toprak 
yıllık olarak verdiği tahıl miktarına göre tasnif edilmekteydi.6 Sistemin 
tamamlayıcısı ve temeli olan gözetleme kuleleri, ileri karakollar ve hare-
ketli askerî birlikler devasa harcamalar gerektiriyordu. 

Çin iktisadının bu devirde kötüleşmesinde diğer amil olan “haraç sis-
temi” yani kung sistemi Çin’in Türkistan sahasındaki devletleri hüküm 
altında tutmak için kurduğu bir yapıydı. 

Sistem bir taraf Çin ve diğer taraf Doğu Türkistan’daki devletler ol-
mak üzere iki taraflı işliyordu, üçüncü bir taraf düşünülemezdi.7 Çin’e 
gelen elçilere “Göğün Oğlu” olan Çin İmparatoru “ihsanlarda” bulunur ve 
elçiler ise “haraç” sunarlardı. Çin’in yaptığı bu “ihsanlar” tarih boyunca 
Çin iktisadı için büyük bir meblağ teşkil etmişti.8 Bundan başka gelen 
kalabalık elçilik heyetlerinin uzun müddetler Çin içerisinde ağırlanması 
da devlet bütçesine büyük bir yük idi. “Barış ve evlilik sistemi”nde ise 
Çin’den verilen kızların çeyizleri ve yapılan yıllık ödemelerin9 yekûnu akıl 
almaz rakamlara yükselmiş idi. Meselâ Hun Tanhusu’nun M.Ö. 89 yılın-
da Çin’e elçi gönderip Han Sülâlesi’nden bir kız ve yıllık 10.000 tan ma-
yalı içki, 5.000 hu tahıl, 10.000 top türlü ipekli kumaş istemesi ve daha 
önce yapılmış anlaşma ve ödemelerin de devamını talep etmesi10 galiba 
bardağı taşıran son damlalardandı. 

Çinliler bu iki sistemi aslında topraklarını genişletmek ve Çin sınırları 
dışındaki topraklardan istifade edebilmek için kurmuşlardı. Ancak siste-
min yüklediği maddî külfetler Çin’i acze düşürünce Çin meclisinde bu iki 
sisteme karşı sesler yükselmeye başlamıştı.11 
                                                           
6 Bir tür tımar sistemi olan tun-t’ien 屯 田 sistemi için bkz. Kürşat Yıldırım, “Hunlar Devrinde 
Türkistan”, Çin Kaynaklarında Türkistan Şehirleri, Haz: K. Yıldırım, s. 36, dpt. 75, İstanbul 2013. 
7 Bu sistemin tafsilatları için bkz. Özkan İzgi, “XI. Yüzyıla Kadar Orta Asya Türk Devletleri’-
nin Çin’le Yaptığı Ticarî Münasebetler”, Tarih Enstitüsü Dergisi, IX/9, s. 87-90, 1978. 
8 Çinliler kendileri için büyük bir külfet olan bu “ihsanları” kısıtlama teşebbüslerinde de 
bulundular. Bunlardan en bariz ve mikyaslarıyla çarpıcı olanı 1456 yılına dâir bir Çin kay-
dında görülmektedir: “1456 yılında Semerkand’dan bir elçi payitahta geldi ve haraç sundu. 
Teşrifat Müşavirliği bu durumda imparatora bir rapor sundu ve haraç sunan elçilerin ve ya-
bancı elçilik heyeti mensuplarının cömertçe ödüllendirilmesine daimâ dikkat gösterildiği ancak 
bu suiistimalin ortadan kaldırılması ve karşılık olarak verilen hediyelerin azaltılması gerektiği-
ni bildirdi. Teşrifat Müşavirliği bunun yanında şu oranların kabûl edilmesini teklif etti: 

Her a-lu-gu denen cinsten bir at haraç olarak sunulduğunda dört top renkli kumaş ve ucuz 
ipekten sekiz elbise karşılık olur. 

Üç deve, ucuz ipekten on elbise eder. 
Bir Tatar atı (Ta-ta ma), bir kendir elbise ve sekiz top ucuz ipek eder. 
Onlar (Semerkand’dan gelen elçiler) yeşim taşı da getirmişlerdi, ancak bunun 68 kin ağırlı-

ğındaki sadece 24 parçası işlenmeye müsaitti geri kalan 5900 kin’i kullanılmazdı. Teşrifat 
Müşavirliği onlara bunları kendi hesaplarına satmalarını teklif etti, ancak onlar her 5 kin ye-
şim taşı için bir top ucuz ipek verilmesinin kabûlünü rica ettiler ki Çin hükûmeti buna razı ol-
du.” (Emil Bretschineider, “Timur ve Timurlular Devri”, Çin Kaynaklarında Türkistan, Çev: 
Elvin Yıldırım, s. 466-467). 
9 Özkan İzgi, “a.g.m.”, s. 89. 
10 Han Shu, s. 3781, Beijing 1997. 
11 Meselâ Han Shu, s. 3812’de kaydedildiğine göre devletin ileri gelenlerinin ekserisi bu görüşteydi. 
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Yen T’ieh Lun (“Tuz ve Demir Müzakeresi”)’un Kaleme Alınması 

Çin adı verilen memleket, milâttan önce çok dar ve mahdut bir saha-
da kalmıştır. Çin ancak milâda takaddüm eden yıllarda güneye, batıya 
ve kuzeye doğru genişlemeye başlamıştır. Bu devirdeki Çin kaynakları 
güneydeki kavimleri Yüeh, batıdaki kavimleri Hu ve kuzeydeki kavimleri 
Ti olarak umûmî tasnife tâbi tutmuştur. Çinliler bu ad altındaki kavim-
lere saldırarak topraklarını büyütmeye başlamışlar ve mezkûr kavimlerin 
yayıldıkları sahalarda askerî koloniler ve karakollar kurmuşlar ve iskân 
ve tımar faaliyetlerine girişmişlerdir. M.Ö. II. yüzyılın ikinci yarısında 
hızlanan bu faaliyetler neticesinde Çin oldukça genişlemiş ve zenginleş-
miştir. Binaenaleyh bu faaliyetler belli bir seviyeden sonra Çin’i askerî 
bakımdan zora sokmuş ve iktisaden zayıflatmıştır. Bu çıkmaza bir çare 
olması için çeşitli şuralar toplanmış ve izlenmesi gereken siyaseti müza-
kere etmişlerdir. İşte M.Ö. 81 yılında kaleme alınan Yen T’ieh Lun (“Tuz 
ve Demir Müzakeresi”) bu müzakerelerin mahsullerinden biridir. İncele-
memizde bu eserin en mühim bölümlerinden biri olan ve “Toprakların 
Genişlemesi” bahsini taşıyan XVI. bölümü Çinlilerin genişleme siyâsetini 
fikrî temelde nasıl ele aldıklarını ve Çinlilerde müstemlekecilik fikrinin 
temel esâslarını göstermesi bakımından kayda değerdir. 

Çin İmparatoru Chao (M.Ö. 94-74), Çin’in içine düştüğü iktisadî çık-
maza bir çare bulsunlar diye Çin’deki tüm âlimleri ve mütefekkirleri o 
devirdeki payitaht olan Ch’ang-an’a topladı. Bu ilim şurası toplantılar 
tertip ederek bir metin kaleme aldı.12 Bu metin, karşılıklı olarak tartışan 
“üstad” ile “kâtip”i konuşturuyordu. Üstad karakteri altında fikirlerini 
dile getiren ve esâsen İmparator Wu’nun işgal siyâsetlerini sürdürmesini 
savunan kesim, Çin’in topraklarının genişlemesi ve kuzeye ve batıya se-
ferler edilmesi gerektiğini öne sürüyordu. Bu sûrette ele geçirilecek top-
raklarda tesis edilecek tımar sistemi ve ticaretten elde edilecek gelirler 
memleket iktisadını kurtaracaktı. Kamu iktisadında tuz ve demir tek el-
de toplanmalı ve devlet iktisada doğrudan müdâhil olmalıydı. Bu yönüy-
le muasır mânâda bir “devletçi iktisat siyaseti” söz konusuydu. Kâtip ka-
rakteriyle fikirlerini ifade eden kesim ise “liberal iktisat” taraftarlarıydı. 
Bunlara göre Çin genişlememeliydi. Çin’in işgal ettiği topraklar her za-
man Çin’in sırtında yük olmuştu. Tuz ve demir üzerinde devlet denetimi 
ve iktisada ve ticarete devlet müdâhalesi olmamalıydı. Bu kesim aynı za-
manda Konfüçyüs fikriyatının temsilcisiydi.13 
                                                           
12 Metnin tarih tetkiklerinde kullanılabilirliği için bkz. Tao Tien-yi, “Yen t'ieh lun (鹽 鐵 論 
Discourses on Salt and Iron) as a Historical Source”, Journal of Chinese Political Science, 
XVII/2, s. 143-163, 2012. 
13 Shang Yang’s Reforms and State Control, Ed: Li Yu-ning, s. xxxi-xxxii, New York 1977; N. 
Sadao, “The Economic and Social History of Former Han”, The Cambridge History of China, 
I, Ed. D. Twitchett - J.K. Fairbank, s. 584, Cambridge 1986. 
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Eser İmparator Chao’nun shih-yüen saltanat devresinin 6. yılında 
(M.Ö. 81) neşredildi.14 

Huo K’uan’ın başında olduğu heyet tarafından kaleme alınan eserin 
birkaç nüshası vardır. Öncelikle 10 ciltlik nüshayı ele almak gerekir. T’u 
Chen ve Tu Mu tarafından 1501 yılında neşredilen nüshanın 1202 yılına 
âit bir nüshaya dayandığı bildirilmektedir. Chang Run-jen 1807 yılında 
T’u Chen’ın nüshasını esâs alarak eseri 10 cilt hâlinde neşretti. Bu nüs-
haya daha sonra Ku Kuang-ch’i (1776-1835) bazı şerhler ve ilâveler yap-
tı. Wang Hsien-ch’ien bu nüshaya dayanarak 1891’de bir neşir yaptı.15 

12 ciltlik nüsha ise 1554’de Chang Chih-hsiang tarafından neşredildi; 
bu nüsha 1174 yılındaki bir nüshaya dayanmaktadır ve metin Kuang 
Han Wei Ts’ung Shu, Tseng Ting Han Wei Ts’ung Shu ve Tzu Shu Pai 
Chia için esâs olmuştur. Japon Itō Tōgai ise 1708’de bir nüsha ortaya çı-
kardı. 

Metin Chu Tzu Chi Ch’eng külliyatı içinde 1935’te Beijing’de ve Shih 
Chieh Wen K’u külliyatı içinde 1958’de Taipei’de basıldı. 

Wang Hsien-ch’ien’in nüshasına dayanan Lin Chen-han, eseri Yen 
T’ieh Lun adıyla 1934’de Shanghai’da neşretti. 

Hsü Te-p’ei, yine Wang Hsien-ch’ien’in nüshasını esâs alarak Yen 
T’ien Lun Chi Shih adıyla 1939’da bir neşir yaptı. 

Kuo Mo-jo, metni şerhli bir şekilde Yen T’ieh Lun Tu Pen adıyla 
1957’de Beijing’de neşretti. 

Wang Li-ch’i, bir edisyon kritik yaparak tüm nüshaları gözden geçir-
miş ve şerhli bir metin oluşturarak Yen T’ieh Lun Chiao Chu adıyla 
1958’de Shanghai’da neşretmiştir. Bu son çalışma ilmî metoduyla en iti-
mat edilebilir nüshadır. “Toprakların Genişlemesi” faslı, eserin 207-210. 
ve şerhler ise 211-219. sayfaları arasında yer almaktadır. 

Metin 

Yen T’ieh Lun 鹽 鐵 論, Bölüm XVI: Ti-kuang 地 廣 (“Toprakların Geniş-

lemesi”): 

Üstad der ki: “Hükümdar her şeyi kucaklar ve birleştirir. O, her 

şeye olan sevgisini saklı tutmaz. (Sadece) yakınında olana kıymet 

vermekle kalmaz, uzakta olanlara ihsan etmeyi de unutmaz. Bugün 

halk ona tâbidir, herkes onun kuludur. (Memlekette) güvenliğin tehli-

keye girmesi ve zahmetlerin heba olması söz konusudur. Peki, (o hâl-

de) musibetler cereyan etmeyecek mi? Bu (noksanlıkları) görmezden 

gelmek ve (uzakta olanları) hesaba katmak (meselesi) de yerinde bir 
                                                           
14 Eserin kadim Çin stratejisindeki yeri için bkz. Zhu Zhongbo-Ning Wang, “Discourses on 
Salt and Iron and China’s Ancient Strategic Culture”, Chinese Journal of International Poli-
tics, II, s. 263-286, 2008. 
15 M. Loewe, “Yen T’ieh Lun”, Early Chinese Texts: A Bibliographical Guide, Ed. M. Loewe, s. 
478-481, California 1993. 
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müzakere faslı değil midir? Sınırlarda yaşayan halk, soğuk ve me-

şakkatli yerlere yayılmışlardır. Hu (yabancı)’ların sebep oldukları be-

lâlardan muzdariptirler. Gözetleme kulelerindeki nöbetlerinde ölenle-

rin cesetleri üst üste yığılmaktadır. Eskiden sınırdaki halk yüz (yâni 

çok) savaşa girmişti ve bu sayede Çin huzura kavuşmuştu. Sınırdaki 

ilçeler (saldırılara) karşı koymuşlardı. Shih Kitabı şöyle der: “(Bir) hü-

kümdarlık işi yoktur ki, beni zahmete sokmayacak.” Hep böyle ol-

muştur. Bu yüzden bilge hükümdar, dört bir tarafın meşakkatini ak-

lında tutar, Hu’lara (kuzeydeki ve batıdaki yabancılar), Yüeh’lere (gü-

neydeki yabancılar) karşı orduları harekete geçirir; (böylece) yağma 

uzaklara atılır ve belâlar (defedilip) güvenlik sağlanır. Çin’in bereket 

ve bolluğundan artanlar sınır bölgelerine dağıtılır, sınır gelişip güçle-

nir. (Bu sûrette) Çin huzura erişir, Çin huzura erişince sükûnetten 

başka bir iş olmaz. Neden (böyle bir şey) istenmesin ve neden ses çı-

karılmasın?” 

Kâtip der ki: “Eskiden, Göğün Oğlu (Çin İmparatoru)’nun yeri yer-

yüzünün ortasındaydı. Dâhilî topraklar 1.000 li’den16 öteye gitmezdi. 

Derebeyler memleketi parsellemişlerdi. Gidilmez ve mahsul alınmaz 

topraklardı. Kung Yü’de17, 5.000 li’ye varıldı. Kavimlerin her biri on-

ların hükümdarlarına biat etti, derebeylerin hepsi onların memleketi-

ni müdafaa etti. Böylece halk saadete erişti, mecburî çalışma müşkü-

latı ortadan kalktı. Bugün Hu’lar (kuzeydekiler be batıdakiler) ve Yü-

eh’ler (güneydekiler) binlerce li öteye atılmış durumdadır ve (o taraf-

lara doğru) yollar kıvrıla kıvrıla upuzun gitmektedir. (Bu yollardaki ve 

arazilerdeki) askerler zahmet içerisinde tükendiler. Bu yüzden sınır-

daki halk kendi boğazını kesme felâketine uğradı. Çin mahvoldu ve 

yıkıldı. Halk yaygarayı kopardı, sessizliğe bürünmedi. Devleti idâre 

etmenin yolu, merkezden dışa doğru olur, yakından başlar. (Önce) 

yakındakiler (idâreye gönülden) bağlanırlar ve ondan sonra uzağa gi-

dilir. Memleket içerisindeki halk hoşnut olduktan sonra dışarıdaki iş-

lere bakılır. Eskiden müşavirler (bakanlar) Lun-t’ai (Bügür)’ya tımar 

kurulması isteğini müzakere etmişler ve bilge hükümdar buna müsa-

ade etmemişti. (Hükümdara göre) önce yakındaki vazifeler ve o esna-

daki esâs meşgaleler ile uğraşmak (lazımdı). Bu yüzden emir vererek 

şöyle dedi: “Bugünün işleri, şiddeti ve zorbalığı yasaklamak, angar-

yayı durdurmak, esâs tarımı kuvvetlendirmektir”. Müşavirler (bu) fik-

re sarıldılar, müsaade edilmeyenleri (yâni Çin dışındaki işleri) orta-

dan kaldırdılar, (içerideki) halkın aciliyetlerini karşılamaya giriştiler. 

Bugün Çin sefalete düşmüştür, (onlar ise) hiçbir tasa duymadan sı-

nırdaki işlere gömüldüler. Toprakların sürülmeden genişletilmesi, to-
                                                           
16 Li, yaklaşık 500 metredir. 
17 Shu Ching adlı kaynakta yer alan Kung Yü, M.Ö. IX-IV. yüzyılları kapsamaktadır. 
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hum ekmeden çok tür (elde edilmesi), başarıya ulaşmadan emek har-

canması fikri… Shih Kitabı der ki: “Engin topraklar işlenmedi, yabanî 

otlar yeşerip her yeri kapladı”. Dediği budur”. 

Üstad der ki: “T’ang18 ve Wu’nun19 hücumu, orduyu kullanmanın 

iyi bir neticesi değildir. Chou Hükümdarı Hsüen20, memleketinin top-

raklarını 1.000 li genişletti, işgal ve tamahkârlığa meydan verilmedi, 

yağma ve hırsızlık ortadan kaldırıldı ve (böylece) halk saadete ka-

vuştu. Bu yüzden başarısız olacak bir orduyu erdemli insan ilerlet-

mez; faydasız topraklara, bilge hükümdar tamah etmez. Önceki im-

parator T’ang ve Wu’nun (orduları gibi) orduyu harekete geçirdi, üç 

sınırın belâsını def etti ve (sonra) bir sınıra yöneldi ve düşmana taz-

yik etti. Hunlar kaçtılar, Sarı Irmak’ı geçtiler, dağlardaki engelleri 

kullanıp saklandılar. Bu yüzden taşlık ve alkali kaplı ve yiyecek bu-

lunmayan topraklara gittiler. Böylece Hunların bölgeden hükmü kalk-

tı, Tsao-yang 造 陽 (He-pei’de) toprağını Hu’lara terk ettiler. Çin sını-

rın kıvrımlarına vilâyet kurdu, Sarı Irmak’ın engellerini (tehlikeli yer-

lerini) ele geçirdi. Mühim ve hassas noktalara konuşlandılar, angar-

ya artırılarak (inşa faaliyetine girişildi) ve askerler ve halk müdafaa 

edildi. Buradan müşahede edildiğinde, bilge hükümdarın kalbi kul-

lanması (gerekir); hükümdar kitleleri angaryaya tâbi tutarak toprak-

ları genişletmemelidir.” 

Kâtip der ki: “Ch’in Devleti (M.Ö. 306-206)’nin orduyu kullanması, 

en had safhaya vardı. Meng T’ien21 sınırı çok uzaklara uzattı. Bugün 

Meng T’ien’in (ulaştığı) sınırlar aşıldı, yağmacı düşmanın toprakları-

na vilâyetler, ilçeler kuruldu, topraklar uzaklara doğru genişledi ve 

halk büyük zahmetlere girdi. Shuo Fang’ın batısına ve Ch’ang-an’ın 

kuzeyine doğru yeni vilâyetler kuruldu. Karakollara (gözcü birlikleri-

ne) yapılan harcamaların haddi hesabı yoktur. (İş) buraya kadar gel-

mekle de kalmıyor. Szu-ma22 ve T’ang Meng23 Güneybatı I’lerine doğ-

ru gedikler açtılar. Pa’ya ve Shu’ya24, Chiung ve Tso geçitleri üzerin-

den girildi. Göl (deniz) üzerinden ilerleyip Güney I’lerine doğru sefer 

edildi. Gemilerle Doğu Yüeh’lerine hücum edildi. Ching ve Ch’u ise 

Ou ve Lo kavimlerini bastırdılar. Sol General Ch’ao-hsien (Kore)’e sal-

dırdı ve Lin-t’un’u açtı. Yen ve Ch’i, Hui-mo’da sefalete düştüler. 

Chang Ch’ien acayip ve uzak (topraklara) gitti, işe yaramaz şeyler-
                                                           
18 Çin’e M.Ö. 1600-1046 yılları arasında hükmeden Shang Sülâlesi’nin bânisi Hükümdar 
T’ang’dır. 
19 M.Ö. 1046-256 yılları arasında Çin’i idâre eden Chou Sülâlesi’nin bânisi Hükümdar Wu’dur. 
20 M.Ö. 827-781 yıllarında Çin’i idâre eden Chou Sülâlesi Hükümdarı’dır. 
21 M.Ö. 210 yılında ölen Ch’in Devleti generalidir. 
22 Şaire ve müellif Szu-ma Hsiang Ju’dur (M.Ö. 179-127). 
23 M.Ö. 135 yılında Çin’in güneyine sefere çıkan Çinli generaldir. 
24 Şimdiki Si-chuan’dadır. 
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den başka bir şey getirmedi. (Bu yüzden) devletin hazinesi, dış mem-

leketlere akıtıldı, görülmemiş masraflar yapıldı, Tsao-yang (He-pei’-

de)’a akıl almaz emek harcandı. Bu noktadan bakılırsa, hükümdarın 

kalbi kullanmasından değil, iyi işlerin idârecilerinin bölge idâresinde-

ki hesaplarının aşılmasından (bahsetmek lazımdır).” 

Üstad der ki: “Kuan Chung’un bilgeliğini taşıyan, uşaklık edecek 

işe girişmez. T’ao Chu’nun düşüncesini aklında tutan, sefalete düşe-

ceği yerde durmaz. Kâtip konuşabilir, ama hareket edemez; aşağıda 

oturur, ama yukarıdakini itham eder; sefalet içinde yaşar, ama zen-

ginliği yok sayar; büyük konuşur, ama icra etmez; yüksek ses çıka-

rır, ama tatbikatta cılız kalır. Kâtip tenkit eder, değerlendirir ve mü-

zakere eder; (böylece) zamanla nam kazanır. Bir avuç dolusundan 

fazla geliri olmayan kişi, idâre konuşmalarıyla doymaz. Bir tan’dan25 

az geliri olan, hesap işleriyle tatmin olmaz. Âlimlerin hepsi sefildir ve 

zayıftır. Elbise ve başlıkları tam değildir. Devlet adamlarının idâresi-

ni, idâre birimlerinin işlerini nereden bilsinler? Nasıl savaşıp Tsao-

yang (bölgesinde bulunanları) def ederler?.” 

Kâtip der ki: “Mütevazılık bilgeliği zedelemez, sefalet hareket et-

meye mani değildir. Yen Yüan26, devamlı boşa çıkardı, (ama) kıymet-

liydi. Konfüçyüs görünüşe düşmedi, (ama) bilgeydi. Bir insan görü-

nüşle beğenilmez, kabiliyetiyle devlet kademelerinde ilerler. T’ai Kung’u 

öldüren kendi kasabının bıçağıydı (diye) Nang Ch’i, sığırını beslemeyi 

bırakmadı. Eskinin erdemlisi, namını tesis etmek için yolunu muhafa-

za eder. Zamanını beklerken bedenini tamir eder. Sefalete düşse (de) 

ahkâmını değiştirmez. Aşağılık (şeyleri) maksuduna yeğlemez. Sade-

ce hayırseverlik ve adalet işini yürütür. Mal-mülk işine soğuk bakar. 

Kârın (faydanın) adaletin karşısında olduğuna inanır. Âdil olmayıp 

zenginleşenler ne nam salar ne aziz olur. Hayırseverlerin (gireceği 

yol) değildir. Bu yüzden Tseng Shen ve Min Tzu27, hayırseverliklerini 

Chin Devleti ve Ch’u Devleti (M.Ö. 1030-223)’nin malına yeğlemedi-

ler. Po I, bir derebeylik makamı için yolundan dönmedi.” 

Sonuç 

Eski Çinliler siyâset ve stratejilerini tespit ve icra ederlerken kendi 
millî bünyelerinin ve fikriyatlarının esâslarına göre hareket etmişlerdir. 
Bir bakıma bir müstemlekecilik ve bir devlet kapitalizmi vesikası olan 
Yen T’ieh Lun bize tarihin, siyâsetin esâsı olduğunu da göstermektedir. 
Metinde “devletçi iktisat siyaseti”ne taraftar üstad ile “liberal iktisat” ta-
raftarı kâtip arasındaki müzakere, Çinlinin siyâsette çatışan iki kutbu-
                                                           
25 1 tan = 103 kilogram tahıldır. 
26 Konfüçyüs’ün şakirtlerindendir. 
27 Konfüçyüs’ün şakirtleridir. 
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nun cisimleşmiş hâlini aksettirmektedir. Toprakların genişletilmesi Çin 
için daimâ tartışma konusu olmuştur. Bu bakımdan eski Çinlinin kafa 
yapısını bu müzakerede tüm çıplaklığı ve samimiyeti ile görmek müm-
kündür. Bu belge Çinlinin kendi iç meselesine dâir bir belge olduğu için 
de herhangi bir dış siyaset malzemesinin çıkmazları ve geçici durumları 
içerisinde çırpınmamaktadır. 

Kaynak, Çinlilerin topraklarını genişletirken nasıl bir hâleti ruhiye içi-
ne girdiklerini ve milâttan önceki devirlerdeki tereddütlerinin nasıl bu-
günlere geldiğini ifşa etmesi bakımından mânidardır. Tarihe verdikleri 
önem sebebiyle siyâsetlerini asırlarca değişmez esâslara dayanarak icra 
edebilen Çinlilerin bilhassa Doğu Türkistan sahasındaki istilâsını bu 
minvalde anlamak lâzımdır. 
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OSMANLILARDA 
KONARGÖÇER-YERLEŞİK MÜNASEBETLERİ 

ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME* 

Doç. Dr. Faruk SÖYLEMEZ** 

Öz 

Konargöçerlerle yerleşikler arasındaki ilişkiler bütün göçebe toplum-

larda daima üzerinde durulması gereken bir konu olmuştur. Bu makalede 

konargöçer-yerleşik ilişkileri incelenirken, konargöçer (aşiret) ve köylü 

kavramları üzerinde durularak her iki unsurun birbirleri hakkındaki ka-

naatleri ele alınacaktır. Atlı göçebe kültürüne sahip olan Türklerin tarihi 

süreçte konargöçerliği (Yörüklüğü) yerleşikliğe tercih ettikleri ve bunu bir 

erdem olarak gördükleri halde, Osmanlı Devleti’nin aşiretleri iskân etme-

ye başlamasıyla birlikte bu anlayışın yerleşikler lehine döndüğü ve ko-

nargöçerlerin her fırsatta bir suçlu gibi görülmeye başlandığı söylenebilir. 

Böylece Anadolu’nun değişik bölgelerindeki yerleşik halk kendi çevrele-

rinde bulunan göçebelere karşı yabancılaşırken, tersine konargöçerler de 

köylülerin yerleşik hayata geçerek kültür değerlerini kaybettiklerini iddia 

etmişlerdir. Bu kavram tartışmaları ışığında Osmanlı Devleti sınırları dâ-

hilinde yaşayan konargöçer unsurların yerleşik halkla özellikle de ziraat-

la uğraşan köylülerle olan ilişkilerine değinilecektir. Zira Osmanlı Devle-

ti’nde aşiret-köylü sürtüşmeleri hemen her devirde sorun olmuş ve bu 

bağlamda devleti de bir hayli uğraştırmıştır. Konargöçer aşiretler kalaba-

lık sürülere sahip olduklarından yaylak-kışlak arasındaki göçleri esna-

sında köylülerin ekinlerine ister istemez zarar veriyorlardı. Kışlak ile yay-

lak arasındaki yolların darlığı konargöçerleri zor durumda bırakıyordu. 
                                                           
* Bu makale 28-30 Mayıs 2010 tarihlerinde Balıkesir’de gerçekleşmiş olan “Halk Kültüründe 
Göç Uluslararası Sempozyumu”nda sunulmuş olan bildirinin geliştirilmiş şeklidir. 
** Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 
    fsoylemez@ksu.edu.tr 
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Bazen de aşiretlere mensup eşkıyanın yerleşiklere ve yolculara yönelik 

kanunsuz hareketlerde bulundukları görülmektedir. Bunun yanı sıra aşi-

retlerin kışlak-yaylak arasındaki göçleri ile ilgili olarak Bahar-gâh ve 

Güzlek kavramlarına da açıklık getirilmeye çalışılacaktır. 

Anahtar kelimeler: Osmanlı, Konargöçer, Yerleşik, Yaylak, Kışlak. 

Abstract 

An Examination on the Relationship Between Nomad-

Sedentary in the Ottoman Empire 

Relationships between nomadic and sedentary people have always 

become a emphasized subject. In this study, relationships between noma-

dic and sedentary people are examined and nomadic and peasant con-

cepts are discussed together. Before the Ottoman Empire, Nomadic Turks 

who had horseback culture preferred nomadic life in stead of sedentary 

life because of the horseback culture had been seeing as a virtue in their 

culture. In the Ottoman Empire, nomadic tribes settled by the State in the 

some parts of the Anatolia and the concept about horseback culture have 

been changed dramatically in favor of sedentary people. After the proces-

ses, the tribes who had nomadic culture was scorned by sedentary peop-

le and then friction started between nomadic and sedentary people. They 

accused to each other about culture and degeneration of cultural values. 

In this study, under the discussion of these concepts the relationships 

between nomadic and sedentary people in the Ottoman Empire are exa-

mined. The friction between tribes and peasant became a problem along 

the Ottoman Empire and the state wasted valuable time and effort for the 

solution of the problem. 

Nomadic people with animal herds move to summer pasture in spring 

and they come back to winter quarters in fall. During this periodic move-

ment animal herds give considerable harm on agricultural areas of the 

villagers because of narrow paths. Sometimes tribal bandits had outrage-

ous behavior for caravans and villagers. 

In addition to the terms of “Bahar-gâh” and “Güzlek” are explained 

the related of the movement of the tribes between Yaylak (summer pastu-

re) and Kışlak (winter quarters). 

Key words: Ottoman, Semi-Nomad, Sedentary, Summer Pasture, 

Winter Quarters. 

Giriş 

Konargöçerler genel anlamda göçebeler içerisinde mütalaa edilmekte-
dir. Fakat konargöçerliği diğer göçebe zümrelerden ayırmak mümkün-
dür. Konargöçerlik esas itibariyle hem göç şekilleri hem de yürütülen 
ekonomik faaliyetler açısından diğer göç şekillerinden farklılık arz eder. 
Konargöçer denilen zümreler belli bir kışlak ile yine belli bir yaylak ara-
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sında mevsimsel olarak hareket ederler. Bir başka ifadeyle konargöçerler 
baharda kışlaktan hareket ederek kendilerine ait olan yaylalarına gidip 
yaz sezonunu burada geçirdikten ve yaylacılık faaliyetlerini gerçekleştir-
dikten sonra güz mevsiminde yayladan hareket ederek eski kışlaklarına 
geri dönerler. Buna mukabil avcılar, balıkçılar ve çingeneler gibi diğer 
göçebe zümreler ise sürekli belirli alanlara bağlı olarak hareket etmezler. 

Konargöçerler fonksiyonel açıdan da diğer göçebe unsurlardan ayrılır-
lar. Konargöçerler kendilerine ait bulunan koyun, keçi, at ve deve gibi 
evcil hayvanlarını yazın kendileri otlatırlar. Kış mevsiminde ise satın al-
dıkları yemlerle bu hayvanlarını besleyerek, her türlü bakımını yaparak 
üretime katılırlar. Buna mukabil avcıların avladıkları hayvanların yetiş-
mesi ve beslenmesinde herhangi bir katkıları olmadığı gibi balıkçıların 
da denizlerde bulunan balıkların beslenip yetişmesinde herhangi bir kat-
kıları olduğu söylenemez. Göçebe olarak yaşayan Çingenelerin de üreti-
me herhangi bir katkıları söz konusu değildir. 

Bu makalede Osmanlılar zamanında Anadolu’daki konargöçer unsur-
ların yerleşik halkla olan ilişkileri ortaya konmaya çalışılmaktadır. Baş-
ka bir deyişle aşiret-köylü ilişkileri üzerinde durulmaktadır. Ayrıca ko-
nunun daha iyi anlaşılması ve yanlış anlamalara meydan vermemesi açı-
sından aşiret ve köylü kavramlarına açıklık getirilmektedir. Burada kas-
tedilen aşiret kavramı belli bir boya mensup olan bir konargöçer toplulu-
ğu ifade eder. Köylü kavramı ise ister köyde isterse kentte otursun yerle-
şik hayata geçmiş, konargöçerlikle bütün bağlarını koparmış kişi veya 
kişilerdir. Eğitim ve kültür düzeyi ne olursa olsun yerleşik hayata geçmiş 
şahıslar köylü olarak adlandırılırlar ki göçebeliğin yani aşiretliğin zıddını 
ifade ederler. Bu tanımlamalar Türk tarihinin ilk dönemlerinden itibaren 
bu şekilde kullanılmıştır. Meselâ, Bilge Kağan kayınbabasına, bir şehir 
tesis ederek halkıyla birlikte kendisinin de bu şehirde yaşayacağını bil-
dirdiğinde kayın babası: 

“Şehirde ve köyde yaşamak bizim işimize gelmez, şimdiye kadar hür 

ve müstakil kalmamız göçebelik sayesindedir. Göçebe olduğumuz 

içindir ki istediğimiz zaman Çin’e akın ve çapul yaparız. Çinliler du-

rumdan haberdar olup, seferberlik ilan edinceye kadar biz aile çadır-

larımızla beraber Çinlilerin yetişemeyeceği uzak ülkelere çekilmiş bu-

lunuruz. Bu suretle Çinliler isterlerse beş yüz binlik, hatta bir milyon-

luk askerle üzerimize gelsin, bize hiçbir şey yapamaz.” 

demesi üzerine Bilge Kağan şehir kurmaktan vazgeçmiştir.1 
Osmanlı Devleti bünyesinde konargöçer hayatı yaşayan Türk aşiretle-

rinin bir kısım mensuplarının, birtakım kanunsuz davranışlarından do-
layı bütün aşiretlerin eşkıya olarak telakki edilmesi ve böyle yansıtılma-
                                                           
1 Mehmet Eröz, Yörükler, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, s. 77-78, İstanbul 1999. 
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sı, Türk tarihindeki gerçeklerle bağdaşmamaktadır. Çünkü Türklerde 
konargöçer olmak bir başka ifadeyle aşiret mensubu olmak, yerleşik ol-
maktan çok daha üstün vasıflara sahip olmak anlamına geliyordu. İbra-
him Kafesoğlu, konargöçer ile yerleşik olma farkını şu şekilde ifade et-
mektedir: 

“Yerleşik kültür hiç olmazsa kuruluş devresinde, yalnız dar manada 

bir ailenin ihtiyacını karşılayacak ölçüde belirli bir toprak parçasını 

işlemekle yetinmiş iken, bozkırlının kültürü, aile efradından başka 

100 binlerce hayvan ve geniş otlakları göz önünde tutmak zarureti 

yüzünden daha başlangıçta yaygınlık vasfına bürünmüştür. 

Yerleşik insan, elindeki küçük arazinin sağladığı imkânlarla sınırlı 

kalmak mecburiyeti karşısında bir nevi tevekküle bağlanırken, boz-

kırlı sürülerini doyurmak için yeni otlaklar peşinde iklimden iklime 

koştuğundan dünyayı dar gören bir tip halinde gelişmiştir. 

Ekonomik vasıtayı değerlendirme bakımından yerleşik insan daha 

çok oturmağa, atıl kalmağa mahkûm bulunurken, bozkırlı, daima ha-

reketli bir yaşayışın takipçisi olmak durumuna girmiştir”.2 

Atlı göçebe kültürü, yani konargöçerlik, yukarıdaki ifadelerden de an-
laşılacağı üzere Orta Asya Türklerinde üstün bir meziyet olarak kabul 
edildiği gibi, Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda da bey olmanın şartı sayı-
lıyordu. Yazıcızade Âli’den nakledilen bir rivayete göre Osmanlı Devleti’-
nin kurucusu Osman Bey3 evlatlarına: “Olmasın ki oturak olasız ki bey-
lik, Türkmenlik ve Yörüklük edenlerde kalur” şeklindeki öğüdü sık sık 
tekrarlamak suretiyle dinamik bir yapıya sahip olan Türk milletinin, bu 
sayede köylü durumuna düşmekten kurtulup, konup göçmek suretiyle 
sahip oldukları bu değerleri korumalarını tavsiye ediyordu.4 Yukarıdaki 
ifadelerden anlaşıldığı üzere konargöçerlik, Türklerde bey olmanın şartı 
sayıldığı gibi, Türk milletinin sahip olduğu en önemli iki değer olan hürri-
yet ve istiklâli korumanın da gereği olarak görülüyordu. 

Türklerdeki Atlı Göçebe Kültürü anlayışına göre konargöçerlik hürriye-
ti, yerleşiklik ise bir manada başkasına bağımlılığı ifade eder. Zira ko-
nargöçer olan şahsın veya topluluğun karşısındakiyle baş edemediği du-
rumlarda dinamik bir yapıya sahip olduğu için hiç boyun eğmeden baş-
ka bir yurt edinme imkânı vardır. Ancak yerleşik yani köylünün ziraatla 
uğraşıyorsa tarlasını, esnafın ise işyerini başka bir yere taşıma imkânı 
yoktur. Devlet memuru ise yine belli kurallara ve amirlerinin buyrukları-
                                                           
2 İbrahim Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü, Boğaziçi Yayınları, s. 210, İstanbul 1986. 
3 Faruk Sümer ise, Yazıcızade Ali’den naklettiği bu rivayette geçen Kara Osman’ın, Akko-
yunlu beyi Kara Yülük Osman olduğunu (“XVI. Asırda Anadolu, Suriye ve Irak’ta Yaşayan 
Türk Aşiretlerine Umumî Bir Bakış”, İFM, C. XI, Sayı: 1-4, s. 519, İstanbul 1950) ifade et-
mektedir. 
4 Zeki Velidi Togan, Umumi Türk Tarihine Giriş, Enderun Kitabevi, s. 106, İstanbul 1981. 
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na uymak zorunda kalacaktır. Yerleşik insan çalıştığı ortamda hoşuna 
gitmeyen durumlar olsa bile katlanmak zorunda kalacaktır. Yani bir an-
lamda kısmen de olsa özgürlüğünden taviz vermiş olacaktır. 

Konargöçerler değer olarak özgürlük ve bağımsızlığı en önde gördük-
leri ve hiçbir şeye boyun eğmedikleri için kendilerinin daha üstün olduk-
larını iddia ederler. Buna mukabil köylüler de kendilerinin medeni ol-
duklarını, konargöçerlerin ise medeniyetten yoksun bulunduklarını ileri 
sürerek kendilerinin üstün olduklarını iddia ederler.5 Böylece karşılıklı 
kendini beğenme ve ötekini küçümseme hali başlar. Bu sosyo-psikolojik 
durum konargöçer-yerleşik çatışmalarının temel nedenlerinden biri ol-
malıdır. 

Konargöçer-Yerleşik İlişkileri 

Osmanlı Devleti bünyesinde bulunan konargöçer aşiretlerin yaşantı-
larına genel olarak bakıldığında, konargöçerlerin yerleşik halkla olan so-
runları önemli bir yer tutmaktaydı. Özellikle yaylak ve kışlakları arasın-
daki gidiş-gelişleri esnasında aşiretlerin ziraatla uğraşan halkın ekinleri-
ne verdikleri zararlar sebebiyle yerleşiklerle konargöçer Türkmenler ara-
sında sürekli çatışmalar meydana gelmiş ve bu durum devleti bir hayli 
uğraştırmıştır.6 Aslında aşiretlerin yaylak ve kışlakları arasındaki göçleri 
esnasında amaçları yerleşik halkın ekinlerine zarar vermek değildi. Yegâ-
ne amaçları baharda sürülerini yaylaya götürmek ve güz geldiğinde kış-
laklarına salimen dönmekti. Hatta halka zarar vermemek için dar yollar-
dan meşakkatli yolculuklar yaptıkları görülmektedir. Konargöçerlerin 
yaylak-kışlak arasındaki yolculukları sırasında bir tarafta güzergâhların-
daki köylülerin ekinleri diğer tarafta kullandıkları yolların dar olması ne-
deniyle kalabalık sürülerini ekinlere zarar vermeden yaylaya ulaştırma 
çabaları kendilerini bir hayli yormaktaydı.7 Burada birkaç örnekle Os-
manlı Anadolu’sundaki konargöçer aşiretlerle köylüler arasındaki bu so-
runa değinilmeye çalışılacaktır. 

Osmanlı Devleti’nde konargöçerlerin göçleri esnasında yerleşiklerin 
ekinlerine zarar vermemeleri konusunda uyarılarda bulunmakta ve ka-
nunnamelere bu konuda hükümler konularak, aşiretlerin bu hükümlere 
uymadıkları takdirde konargöçerlikten men edilecekleri belirtilmekteydi.8 
                                                           
5 Örnek olarak bkz. Ali Kezer, “Yörükler”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 97, s. 
137, İstanbul 1995. 
6 Suraiya Faroqhi, Osmanlı Şehirleri ve Kırsal Hayat, (Çev. Emine Sonnur Özcan), Doğu Batı 
Yayınları, s. 118, İstanbul 2006. 
7 Anatoly M. Khazanov, Nomads and Outside World (Translated by Julia Crookended), s. 35-
36, Wisconsin 1994; D.G. Bates, The Role of the State in the Peasant-Nomad Mutualism 
Anthropological Quarterly, Vol. 44, No. 3, Comparative Studies of Nomadism and Pastoralism 
(Special İssue), The George Washington University Institute for Ethnographic Research, s. 
125, 1971. 
8 Ahmet Akgündüz, Osmanlı Kanunnâmeleri ve Hukukî Tahlilleri, C.  II, s. 315, İstanbul 1990. 
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Ancak alınan bütün tedbirlere rağmen konargöçerler yerleşik ahalinin 
bu konudaki şikâyetlerinden kurtulamamışlardır.9 

Bozok sancağının Gedikcik kazası naibinin 20 Ekim 1821 (23 Muhar-
rem 1237) tarihli yazısında; kaza ileri gelenlerinin Naip Mehmet Müsli’ye 
gelip Rişvan ve Türkanlı aşiretleri hakkında şikâyette bulundukları ifade 
edilmektedir.10 Kaza naibine yaptıkları şikâyette Bozok, Kırşehir, Ankara 
ve Haymana kazalarında kışın meskûn olan Rişvan, Türkanlı ve Hace-
banlı konargöçerlerinin baharda yaylalarına giderlerken, Gedikcik köyle-
rine yakın yerlerde çadır kurduklarını, köylülerin ekinlerini yaktıklarını 
ifade etmişlerdir.11 Burada akla şöyle bir soru gelebilir. Baharda kendi 
yaylalarına gitmekte olan aşiretler Gedikcik kazasının köylerine yakın 
yerlerde neden çadır kursunlar? Bilindiği kadarıyla kışlaktan yaylağa 
vardıklarında kendi yaylaklarında çadırlarını kurarlar ve Güz mevsimine 
kadar da orada kalırlar. 

İşte bu hususu aydınlatmak için konargöçerlikle alakalı iki kavram 
üzerinde durmak yararlı olacaktır. Bunlardan birincisi Bahar-gâh ikinci-
si Güzlek kavramıdır. 

Bahar-gâh olarak adlandırılan kavram, konargöçerlerin bahar ayla-
rında kışlaktan yaylağa giderken ekinlerin ekilmediği alanlarda ve henüz 
yaylalardaki otların büyümediği dönemde belli bir süre kışlak ile yaylak 
arasında sürülerini otlatmak amacıyla kaldıkları yer olmalıdır. Güzlek 
kavramı ise aşiretlerin Güz mevsiminde yayladan döndüklerinde hemen 
kışlağa gitmeyip, kışlaklarına yakın, otu ve suyu bol olan yerlerde ve ge-
nellikle harmanların kaldırılması ile ziraat alanlarında belli bir süre hay-
vanlarını yaydıkları yer anlamına gelmektedir.12 Konargöçer aşiretlerin 
Bahar-gâh ve Güzlekte belli bir süre kalmaları hem göç yolları üzerinde-
ki elverişli otlakları yaymak13 hem de kalabalık koyun sürülerinin uzak 
yaylalara bir seferde götürülmeleri yorucu olacağından koyunlarını din-
lendirmek amacı taşımaktaydı. 

Rudi Paul Lindner, The Resm-i Yaylak başlığı altında bu konuya işa-
ret etmektedir. Ancak konargöçerlerin tahrir defterlerinde kayıtlı bulun-
dukları sancağın dışındaki yaylalarda sürülerini otlatmaları halinde öde-
dikleri vergiyi (resm-i yaylak=resm-i otlak) bir ceza olarak görmektedir. 
Aslında bu bir ceza değil kanunnamelerle belirlenmiş bir vergidir. Muh-
temelen Lindner, konargöçerlerle yerleşikler arasındaki ilişkilerin çatış-
                                                           
9 A. Latif Armağan, Osmanlı Devleti’nde Konargöçerler, Osmanlı, C. 4, Yeni Türkiye Yayınla-
rı, s. 142, Ankara 1999. 
10 Faruk Söylemez, Osmanlı Devletinde Aşiret Yönetimi-Rişvan Aşireti Örneği, Kitabevi Yayın-
ları, s. 58-59, İstanbul 2007. 
11 BAO, HH, nr. 22278-D. 
12 M. Emiroğlu, Bolu’da Yaylalar ve Yaylacılık, Ankara Üniversitesi Basımevi, s. 18, Ankara 
1977. 
13 D.G. Bates, a.g.e., s. 125. 
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madan ibaret olduğunu ispatlamak için göçebelerin sürülerini yaymala-
rını dahi bir suç gibi göstermektedir. Zira kendisi başlıkta resm-i yaylak 
ibaresini açıklarken summer grazing fine (otlak cezası) ifadesine yer ver-
mektedir.14 Vergi anlamına gelen resm ibaresini ceza anlamına gelen fine 
kelimesiyle ifade etmiştir ki bu doğru değildir. Lindner’in bahsettiği bu 
kışlaktan yaylağa; yaylaktan kışlağa geliş-gidişlerde yolları üzerindeki 
mahallerde belli bir süre kalmaları bizim Bahar-gâh ve Güzlek olarak 
adlandırdığımız yerler olmalıdır. 

Rişvan, Türkanlı ve Hacebanlı aşiretlerinin yaylalarına giderken Ge-
dikcik kazasına bağlı köylerin kenarlarına çadır kurup birkaç gün kal-
malarının nedeni oraları Bahar-gâh olarak kullanmalarıdır. Bu süre zar-
fında bu bölgedeki otlakları yayarlar, daha sonra yaylalarına doğru göç-
lerine devam ederlerdi. Ancak kaldıkları bu birkaç günlük sürelerde hal-
kın ekinlerine ister istemez zarar verdikleri anlaşılmaktadır. 

Bahar-gâh ve Güzlek kavramlarına bu şekilde açıklama getirildikten 
sonra Gedikcik Kazası naibi Mehmet Müsli’nin ifadesine dönebiliriz. İfa-
deye göre, söz konusu aşiretlerin köylülerin ekinlerine zarar vermelerinin 
yanı sıra burada bu aşiretlere mensup birtakım eşkıyanın köylünün at, 
davar ve sair hayvanlarını zorla aldıkları; gizli ve açıktan evlere girip hal-
kın eşyalarını yağmaladıkları, adam öldürme ve ırza tasallut gibi hare-
ketlerde bulundukları, yolculara saldırdıkları, mezkûr sancakların ileri 
gelenleri tarafından kendisine bildirilmiştir. Bu sebeple, köy sakinleri-
nin, bir köyden diğer bir köye gidemez olduklarını ve tarlalarına gidip 
ekinleriyle uğraşmaya cesaret edememeleri yüzünden perişan oldukları-
nı ifade etmişlerdir. Adı geçen aşiretlerin güz mevsiminde aynı şekilde 
köylerine yakın yerlerden geçtikleri ve üçer beşer saat mesafede konup-
göçerek her konakta, beşer onar gün kaldıklarını ve yaylakları ile kışlak-
larının arası 150 saat mesafe olduğundan, bu süre zarfında yerleşik hal-
ka bir hayli zararlarının dokundukları ifade edilmiştir. Bunların yüzün-
den, bir kısım köy halkının yerlerini terk ederek, başka köylere göçtükle-
ri belirtiliyordu. Bundan dolayı, söz konusu aşiretlerin nizam altına alın-
maları talep edilmekteydi.15 

Yeni-il kadısının merkeze gönderdiği 22 Ekim 1821 (25 Muharrem 
1237) tarihli bir arizasında: Bozok, Kırşehir, Ankara ve Haymana kazala-
rında meskûn olan Rişvan, Türkanlı ve Hacebânlı aşiretlerinin benzeri 
eşkıyalıklarından şikâyet ediliyordu.16 

Kayseri şehrinin ayan ve eşrafı ve sair ileri gelenleri, Rişvan ve Afşar 
aşiretlerinin yurtlarının şehirlerine yakın olması hasebiyle, yaylak ve kış-
laklarına gidip gelirlerken kasaba ve köy halkının ekinlerini yaydıkları ve 
                                                           
14 Rudi Paul Lındner, Nomads and Ottomans in Medieval Anatolia, Indiana University Uralic 
and Aktaic Series, Volume 144, s. 63-64, Bloomington 1983. 
15 BAO, HH, nr. 22278-D. 
16 BAO, HH, nr. 22278-B. 
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bu yolla fakir halka zarar verdiklerini belirtiyorlardı. Aynı zamanda bu 
oymakların oradan geçen yolcu ve tüccarlara da saldırdıklarını ifade et-
mişlerdir. Bunların derhal itaat altına alınmaları istenmiş, bu konuda 
Kayseri ve Bozok sancakları mutasarrıflarına birer dilekçe yazıldığı, Kay-
seri naibinin 9 Kasım 1821 (13 Safer 1237) tarihli yazısından anlaşıl-
maktadır.17 

Akdağ kazası naibi Seyyid Mehmed Fazıl’ın saltanata sunduğu bir ari-
zasında: Bozok sancağının Akdağ kazasına bağlı köylerdeki yerleşik halkın 
kendisine gelerek, Bozok, Kırşehir, Ankara ve Haymanateyn kazalarında 
kışlayan Rişvan, Türkanlı ve Hacebanlı aşiretlerinden birtakım eşkıyanın, 
Akdağ kazası köylerinin halkına çeşitli zararlar verdikleri konusunda şikâ-
yette bulunduklarını ifade ediyordu.18 Kırşehir âyan, eşraf ve halkı doğru-
dan sadarete gönderdikleri mahzarlarında: Bozok, Kırşehir, Ankara ve 
Haymana kazalarında kışlayan, Rişvan, Türkanlı ve Hacebanlı eşkıyasının 
köylerinin yakınlarına çadırlarını kurarak, köylü halkın ekinlerini yaydık-
ları ve başka birtakım zararlar verdikleri ifade edilmiştir.19 

Bozok sancağına bağlı Süleymanlı kazası ileri gelenleri, kaza naibi Ha-
san’a başvurarak, yukarıda adı geçen aşiretlere mensup eşkıyanın aynı 
şekilde kendi kazalarına tabi köylerin halkına da çeşitli eziyetlerde bulun-
duklarını ifade etmeleri üzerine kaza naibi, halkın bu şikâyetlerini 20 
Ekim 1821 (23 Muharrem 1237) tarihli bir yazıyla saltanata bildirmişti.20 

Bozok sancağına tabi Emlasa kazası naibi Mehmet Emin 20 Ekim 
1821 (23 Muharrem 1237) tarihli arizasında mezkûr aşiretlerin kaza ve 
köylerinin halkına çeşitli zararlar verdiklerini ve bazı taşkınlıklarda bu-
lunduklarını ifade ediyordu.21 

Rişvan, Türkanlı ve Hacebanlı aşiretleri ile ilgili yukarıdan beri farklı 
sancak ve kazaların kadı ve naiplerinin kendi kazaları âyan, eşraf ve hal-
kının şikâyetlerini ihtiva eden arizalarına bakıldığında, aşiretlerin yaylak 
ve kışlaklarına gidiş gelişlerinde ziraatla uğraşan halkın ekinlerine zarar 
verdikleri temel noktasında birleştikleri görülür. Ancak, bütün bu şikâ-
yetlerde dikkati çeken husus, yaklaşık aynı tarihlerde ve fakat farklı 
sancak ve kazalarda meskûn ahalinin aynı aşiretlerden aynı konularda 
şikâyetçi olmalarıdır. Üstelik kaza naiplerine şikâyet konusu yaptıkları 
hususların aynı kalemden çıkmış gibi neredeyse kelime kelime birbirinin 
aynısı olduğu da dikkatlerden kaçmamaktadır.22 
                                                           
17 BAO, HH, nr. 22278-E. 
18 BAO, HH, nr. 22278-G. 
19 BAO, HH, nr. 22278-İ. 
20 BAO, HH, nr. 22278-J. 
21 BAO, HH, nr. 22278-M. 
22 “...kazasında sakin ulema ve suleha ve eimme-i hutebâ ve vücûh-ı âyan-ı kaza ve ahali-i 
fukara ve zuafa bi-ecmaihim Meclis-i Şer،a gelüb şöyle takrir-i kelam ve bast-ı anil meram 
ederler ki Bozok ve Kırşehri ve Ankara ve Haymana kazalarında kışlak-nişîn olan Rişvan ve 
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Osmanlı topraklarında ve hatta dünyanın birçok yerinde konargöçer 
aşiretlerin ziraatla uğraşan yerleşik halkın ekinlerine bilerek veya bilme-
yerek, özellikle göç mevsimlerinde zarar verdikleri bilinmektedir.23 An-
cak, burada sayılan ve genel cümlelerle geçiştirilip, herhangi somut bir 
örneğe dayanmayan adam öldürme ve ırza tasallut gibi hususların abar-
tılı olduğu kuvvetle muhtemeldir. Zira yerleşiklerin asıl amacı kendileri-
ne ait olan yerleşim birimleri ve ziraat alanları yakınlarında konup göçen 
aşiretlerin devlet tarafından kendilerinden uzak bir yere iskân edilmele-
rini sağlamak ve bu suretle ekinlerinin zarar görmesini engellemekti. Bu 
gerçekleştirmek için de söz konusu aşiretlere bu tür ağır suçlamalarda 
bulunduklarını tahmin etmek zor değildir. Zira zaman zaman aşiret eş-
kıyasının adam öldürme ve ırza tasallut gibi kanunsuz davranışlarda bu-
lundukları bazı arşiv belgelerinde geçmektedir. Ancak, bu olaylar yer, za-
man ve isim verilerek ayrıntılı bir şekilde anlatıldığı24 halde, burada ge-
nel ifadeler kullanıldığı görülmektedir. 

Konargöçer-köylü ilişkileri yukarıda örnekleriyle ortaya konulduğu gi-
bi bilhassa göç mevsimlerinde çatışmalarla geçmiştir. Ancak göçebeler 
ile yerleşikler arasındaki anlaşmazlıkların Rudi Paul Lindner’in iddia et-
                                                                                                                                        
Türkanlı ve Hecebanlı ekradı eşkıyaları mevsim-i baharda yaylağına azimetlerinde kazamız 
derununa uğrayub kuralarımızın civarlarını şedd-i hıyam birle hayvanatlarını ahali-i fuka-
ranın mezruatlarına salıverub ekinlerini külliyen itlaf u izaa eylediklerinden gayri fukara-yı 
raiyyetin davar ve sığır ve bargir ve sair hayvanatlarını cebren ve kahren sevk sırren ve ale-
nen hanelerinden mal ve eşyalarını nehb u ğaret eylediklerinden maada katl-i nüfus ve sefk-
i dimaya ve fukaranın ırzlarına varıncaya kadar gûnâ-gûn tasallut ve taaddiyata ibtidar ve 
kazamıza mürur u ubur eden ebna-i sebile müdahale ve taarruza ictisar etmekde olmalarıy-
la eşkıya-yı merkumun şerrinden bir karyeden bir karyeye gidilememekde ve ahali-i fukara 
ekin ve saçin ve sâir masalihlerini görmekde külli suubet ederek hal-i fukara diger-gûn ve 
perişan olub ekrad-ı merkume güz mevsiminde yaylakdan avdet eylediklerinde kezalik kaza-
mız derununa uğrayub üçer beşer saat konub göçerek ve her bir mahalde beşer onar gün 
ikamet ederek mahall-ı yaylakdan kışlaklarına varıncaya kadar 150 saat mesafe olub uğra-
dıkları karyelerimizi etmedikleri hasarat ve taaddiyat kalmadığından ekrad-ı merkumenin 
şer u mazarratlarından ekseri kuraların ahalileri terk-i evtan eylediklerinden başka, eşkıya-
yı mezbûrenin şerâir-i şerr u fesadları gûn-be-gûn uluvv-i kibr ve mütezaid olmakda olmağ-
la kazamız ahalileri bütün bütün müteferrika ve perakende ve perişan olmamıza sebeb-i 
müstakil olacakları zahir u nümayan olmakdan naşi ekrad-ı merkumenin taht-ı nizama id-
hallerine şer u mazarratlarının üzerlerimizden def‘u ref’a müsaade-i seniyyeye istihsali ve ni-
yazı ve kelam-ı meşrutaları nefsul emre muvafık ve mutâbık olduğuna cevâd-ı aliyyelerinin 
ilmi muhit olmağıyla ol ki vakıu’l-hal hasbeten lillahi’l-meliki’l-müteal paye-yi serir-i â،lâya 
ilâm olundu. Baki-yi emr hazret-i men lehü’l-emrindir...” BOA, HH, nr. 2278-D. 
23 Anatoly M. Khazanov, Nomads and Outside World (Translated by Julia Crookended), s. 
35, Wisconsin 1994. 
24 Mesela, 1784 yılı Ocak ayı başlarında saltanat merkezinden Malatya sancağı mutasarrıfı 
Rişvanzade Ömer Paşa’ya gönderilen bir hükümde, Malatya’nın Gerger kazası sakinlerinden 
Seyyid Ebubekir ve Seyyid Hasan saltanata başvurarak Gerger kazasında bulunan Merdisi 
Aşireti eşkıyasından Molla Osman oğlu Hüseyin, kardeşi Hasan, Ahmet, İsa oğulları, İbra-
him, Osman, Hüseyin, Ömer oğlu Ali, Halil Bey oğlu Abdurrahman, Hasan, Halit, Deli Yusuf 
oğlu diğer Molla Osman, kardeşi Mehmet, Ebubekir, Hızır oğlu Hüseyin ve Bekir oğlu Süley-
man eşkıya yanlarına topladıkları aveneleriyle 1781 yılında evleri basarak Ahmet ve Ali Bey 
ve Murat Han ve Ömer Ağa kardeşi Hasan ve hizmetkârları Yusuf oğlu Mehmet adlı kişileri 
haksız yere katlettikleri gibi emval, eşya ve hayvanlarını yağmaladıklarını, görülen mahkeme 
sonunda söz konusu şahısların suçlarının sabit olduğu ifade edilmiştir. Bkz. BOA, Maraş 
Ahkâm Defteri, Nu. 3, s. 25. 
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tiği gibi25 Kabil ile Habil arasındaki düşmanlık derecesinde olduğunu 
söylemek güçtür.26 Bu nedenle Osmanlı İmparatorluğu’ndaki konargö-
çer-yerleşik anlaşmazlıklarını Kabil’in Habil’e olan düşmanlık ve nefre-
tiyle açıklamak uygun olmasa gerektir. 

Şüphesiz konargöçerlerle köylüler arasındaki münasebetler her za-
man olumsuzluklarla geçmemiş, aksine karşılıklı alışveriş ve iyi ilişkiler 
içerisinde olduklarını da görmekteyiz. Konargöçer aşiretler besledikleri 
koyun, keçi ve deve gibi hayvanlarından elde ettikleri süt, yoğurt, tereya-
ğı, peynir, çökelek, lor, et, yün ve deri gibi ürünlerden kendi geçimlerini 
temin ettikleri gibi yerleşik halkın da hayvansal gıda ihtiyacını karşıla-
mışlardır.27 Bunun yanı sıra ülkenin dokuma ve deri sanayisine28 gerekli 
olan hammaddeyi temin etmek suretiyle ülke ekonomisine katkıda bu-
lunmuşlardır. 

Konargöçerler yaylada elde ettikleri yün tereyağı ve peynir gibi ürün-
leri şehir pazarlarına götürerek yerleşiklere satarlar, kazanmış oldukları 
parayla şehirlilerden bunun karşılığında ihtiyaç duydukları maddeleri 
satın alırlardı.29 Böylece Konargöçer aşiretler şehirlilerle müspet müna-
sebetler sürdürdükleri gibi göçleri esnasında da yerleşiklerle olumlu iliş-
kiler ve karşılıklı menfaatler içerisine girerlerdi. Mesela, Halep civarında-
                                                           
25 Lindner, a.g.e., s. IX. 
26 Hz. Havva biri kız, biri erkek olmak üzere her batında iki ve toplam yirmi batında kırk ço-
cuk dünyaya getirmiştir. İlk batında doğan çocuklar Kabil ve Aklîmâ ikinci batında doğanlar 
Hâbil ve Lebûda’dır. Hâbil koyun çobanı, Kabil ise çiftçi idi. Bir rivayete göre Kabil ve ikizi 
cennette, Hâbil ve ikizi ise yeryüzüne indikten sonra doğmuştur. Âdem ile Havva’nın çocuk-
ları birbirleriyle evlenmiştir. Ancak ikizlerin evliliği yasak olduğundan her batnın erkeği bir 
diğer batnın kızıyla evlenebiliyordu. Evlilik çağına geldiklerinde Hz. Âdem Hâbil’in ikizi Le-
bûda’yı Kabil’le, Kabil’in ikizi Aklîmâ’yı da Hâbil’le evlendirme hususunda Allah’tan emir al-
dı. Aklîmâ çok güzeldi. Evlilik söz konusu olunca Kabil buna itiraz etti; kendi ikizinin diğe-
rinden daha güzel olduğunu, öte yandan kendilerinin cennette doğduklarını söyleyerek Hâ-
bil’in kız kardeşiyle evlenmesine karşı çıktı. Bunun üzerine Hz. Âdem Hâbil ve Kabil’den 
Tanrı’ya birer kurban takdim etmelerini, hangisinin kurbanı kabul edilirse onun haklı ola-
cağını söyledi. O dönemlerde kurbanın kabul edildiğinin alâmeti semadan inen bir ateşin 
takdimeyi yok etmesiydi. Kabil, ziraat ürünlerinin en kötüsünden az bir miktar takdim etti. 
Ayrıca takdimenin kabul edilip edilmemesinin önemli olmadığını ve kız kardeşinin asla baş-
kasıyla evlenemeyeceğini düşünüyordu. Hâbil ise sürüsünün en iyilerinden besili bir koç ile 
süt ve yağ takdim etti; içinden de Allah’ın emrine boyun eğmeyi ve rızasını kazanmayı arzu 
ediyordu. Her iki kardeş takdimelerini bir dağın tepesine koydular. Semadan bir ateş inerek 
Hâbil’in takdimelerini yedi; fakat Kabil’in takdimelerine dokunmadı. Bunun üzerine Kabil 
öfkelendi ve kardeşine kin duymaya başladı. Diğer taraftan Hz. Âdem Kâbe’yi ziyaret için 
Mekke’ye gitmeyi düşünüyordu. Hz. Âdem gidince Kabil Hâbil’e, “Seni öldüreceğim, çünkü Al-
lah senin kurbanını kabul etti, benimkini kabul etmedi; üstelik sen benim güzel ikizimle de ev-
leneceksin.” dedi. Hâbil ise bunda kendisinin bir suçu olmadığını, Allah’ın ancak müttakile-
rin takdimesini kabul ettiğini, yine de öldürmeye kararlı ise kendisine karşılık vermeyeceğini 
söyledi ve kardeşinin yanından kaçtı. Kabil onu aramaya koyuldu. Nihayet bir gün Hâbil 
uyurken Kabil onu buldu ve bir taşla başına vurarak yirmi yaşındaki kardeşini öldürdü. 
Bkz. Ömer Faruk Harman, “Hâbil ve Kâbil”, DİA, C. 14, s. 376-378. 
27 Konargöçerlerin iktisadi faaliyetleri hakkında bkz. Cengiz Orhonlu, Osmanlı İmparatorlu-
ğu’nda Aşiretlerin İskânı, Eren Yayınları, s. 21-23, İstanbul 1987. 
28 Zeki Arıkan, XV.-XVI. Yüzyıllarda Hamit Sancağı, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Ya-
yınları, s. 82-83, İzmir 1988. 
29 Eberhard, a.g.e., s. 38. 
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ki konargöçerler göçleri sırasında civardaki otlaklarda sürülerini yaymak 
ve yaylak-kışlak arasındaki göçler esnasında buralardaki yolları kullan-
mak karşılığında söz konusu köylülerin sürülerini gütme ve onlara birta-
kım aynı ödemeler yapma konusunda anlaşma yapmışlardır. Bu arada 
köylüler konargöçerlere tahıl ve birtakım mamul maddeler de satıyorlar-
dı.30 Bazen de köylüler ürünlerini yaylalara götürerek konargöçerlere sa-
tarlardı. Genellikle bu, yaylada her iki unsurun ürünleri arasında takas 
yapılarak gerçekleşirdi. Bu cümleden hareketle konargöçerlerle yerleşik-
ler her zaman çatışma halinde olmamışlar, tam aksine biraz önce değin-
diğimiz gibi karşılıklı alışverişte ve diğer insani ilişkilerde gayet dostane 
münasebetler içerisinde bulunmuşlardır. 

Yukarıda göçebe-yerleşik ilişkilerindeki olumsuzlukların büyük ço-
ğunlukla konargöçerlere ait sürülerin köylülere ait ziraat alanlarına za-
rar vermelerinden kaynaklandığı ifade edilmişti. Bunun yanı sıra konar-
göçer aşiretlere mensup birtakım eşkıyanın da hem yerleşiklere hem de 
yolculara yönelik gasp ve yağmalama hareketlerinde bulundukları görül-
mektedir. Ancak bunların bireysel hareketler olduğu ve asla mensubu 
oldukları aşirete mal edilemeyeceği gözden uzak tutulmamalıdır. 

Bu konuda gözden kaçırılmaması gereken bir husus da; konargöçer 
zümrelerin olumlu davranış ve hizmetlerinden ziyade arşiv belgelerine şi-
kâyet ve olumsuzluklarının yansıdığı ve bu hususların yerleşik halk ta-
rafından ön plana çıkarıldığı için aşiretlerin genellikle eşkıyalık ile birlik-
te anılmış olmalarıdır. Oysaki Osmanlı Devleti’nin hayvansal ürün ihti-
yacını karşılamalarının yanı sıra maden ocaklarının kömür ve kütük ih-
tiyacı, devletin nal, mıh, ok gibi savaşlarda kullanılan malzemeleri ile şa-
hin, doğan gibi av kuşlarının temin edilmesinde konargöçer aşiretlerin 
önemli katkıları olmuştur. Bunun yanı sıra yolların emniyetinin sağlan-
ması amacıyla bazı derbentlerin işletilmesinde, bazen eşkıyanın etkisiz 
hale getirilmesinde aşiretlerin büyük rolü olmuştur. Bütün bunlara ila-
veten Osmanlı taşra teşkilatında beylerbeyliği, sancakbeyliği, voyvodalık 
gibi üst düzey yönetim görevlerinde bulunup aynı zamanda malikâne 
sistemiyle devletin ekonomik hayatına da önemli katkılar sağlayan aşiret 
beyleri de mevcuttur. Buna XVI. yüzyıldan XIX. yüzyılın ortalarına kadar 
Osmanlı Devleti’nde birçok sancak ve eyalette valilik, mutasarrıflık, voy-
vodalık yapmış olan Rişvan Aşireti’nin beylerini örnek verebiliriz. 

Sonuç 

Tarihin her devrinde, aşağı yukarı bütün toplumlarda göçebelerle yer-
leşikler arasında görülen çatışma ve birinin diğerini ötekileştirme düşün-
cesinin Osmanlı toplumunda da ortaya çıktığı görülmektedir. Osmanlı-
larda aşiretlerin eşkıya olarak görülmesi ve sürekli konargöçer-yerleşik 
                                                           
30 Bates, a.g.e., s. 122. 
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çatışmalarının ön plana çıkarılmasının nedenini genellikle olumlu ilişki-
lerden ziyade olumsuzlukların arşiv belgelerine yansımış olmasında ara-
mak gerekir. Elbette ki bunu da Osmanlı Devleti’nin iskân politikasının 
bir gereği olarak da anlamak icap eder. 

Aşiretlerin kışlak-yaylak arasındaki göçleri esnasında köylülerin ekin-
lerine zarar verdikleri bir gerçektir. Ancak bu zarara genellikle yolların 
darlığının, köprülerin yetersizliğinin de sebep olduğu gözden uzak tutul-
mamalıdır. Durum böyle olmakla beraber valiler, sancak beyleri ve kadı-
lar konargöçerlerin yaylak-kışlak arasında rahat bir yolculuk yapmaları 
için gerekli alt yapıyı sağlayacakları yerde yerleşiklerin şikâyetlerini mer-
keze aktararak konargöçerlere yönelik alınacak emniyet tedbirleri konu-
sunda fermanlar beklemiş ve buna yönelik çalışmalara odaklanmışlar-
dır. Hâlbuki konargöçerlerin de köylüler gibi kendilerine tabi vergisini 
veren reaya olduklarını; bu nedenle onların da hayvanlarını beslemek 
için göç etmek zorunda olduklarının farkında olmaları gerekirdi. 

Aşiret mensuplarının köylülere yönelik eşkıyalık hareketlerinin yerle-
şikler tarafından çoğu kez abartıldığı anlaşılmaktadır. Bu abartının çoğu 
kez göçler esnasında konargöçerleri köylerinden uzak tutmak ve bu sa-
yede ekinlerini korumak maksadıyla yapıldığı anlaşılmaktadır. 

Osmanlı Devleti’nde konargöçerler bir yandan yetiştirdikleri koyun, 
keçi, deve gibi hayvanlar sayesinde hem devlet erkânının hem de yerle-
şik halkın et, süt, yağ, peynir gibi ihtiyaçlarını karşılarken öbür taraftan 
devletin ihtiyaç duyduğu nal, ok gibi malzemeler ile şahin, doğan gibi av 
kuşlarının temininde görev almışlardır. Bunun yanı sıra dericilik ve do-
kuma sanayisinin hammaddesi olan deri ve yünün temininde de konar-
göçer aşiretlerin büyük katkıları olmuştur. 

Sonuç olarak konargöçer-yerleşik ilişkileri birtakım çatışmalarla geç-
miş olsa da bunun nedenini sadece aşiretlerin köylülere ve tarım alanla-
rına verdikleri zararlarda aramak doğru değildir. Bunun zaman içerisin-
deki ekonomik ve sosyal alanda meydana gelen kültürel farklılaşmanın 
bir sonucu olduğu göz ardı edilmemelidir. Ayrıca konargöçer-yerleşik 
ilişkilerini sadece çatışma boyutunda ele almak yerine bu farklı sosyal 
unsurlar arasındaki olumlu münasebetleri de göz önünde bulundurmak 
konunun daha doğru anlaşılmasına yardımcı olacaktır. 
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TRABZON’UN ORTAÇAĞDA TİCARETTEKİ 
YERİNE BİR BAKIŞ 

Doç. Dr. Ali İPEK* 

Öz 

Trabzon, siyasî tarihi kadar ticarette de önemli bir yere sahiptir. Doğu 

Karadeniz’in bu önemli liman şehrinin, Ortaçağda ticarî bağlantılarının 

ağırlıklı bölümünü Uzak-doğu, Orta Asya, İran ve Ermeniye oluşturuyor-

du. Bu merkez, ticaret erbabının Rum memleketine, batıya da açılan bir 

kapısıydı. Trabzon bu yönde Yunanistan, Sakız Adası, Eğriboz-İstanbul 

ve Sivas’la ticarî irtibata sahipti. Bu şehir kuzeyde Suğdak, güney Rus-

ya, güneyde ise Bağdat, Musul ve Suriye tüccarlarının uğrak mekanıydı. 

Buna göre Trabzon’un, Ortaçağda kara ve deniz ticaret kervanlarının bu-

luştuğu milletlerarası önemli bir ticaret merkezi olduğu anlaşılıyor. 

Anahtar kelimeler: Trabzon, Ticaret, Ermeniye, Ortaçağ. 

Abstract 

An Overview About Trade in Trabzon Medieval Times 

Trabzon has an important role in trade as much as political history. 

This prominent port city in East of the Black Sea, constituted mainly part 

of commercial connections Far-East, Central Asia, Iran and Armenians in 

the Middle Ages. This centerwas a gate opening to the west and also the 

Greek country of traders. In this direction, Trabzon had commercial con-

tact with, Greece, Chios, Euboea -Istanbul and Sivas. This city was a re-

sort to merchants from Sugdak by north, south Russia, Baghdad, Mosul 

and the Syrian in the south. Accordingly, it should be seen that Trabzon 

was an international significant trade center in which land and sea trade 

caravans meet in the Middle Ages. 

Key words: Trabzon, Trade, Armenia, Middle Ages. 
                                                           
* Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü. 
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Giriş 

Eski bir yerleşim merkezi olan Trabzon, siyasî tarihi kadar ticarette 
de önemli bir yere sahiptir. Doğu Karadeniz’in bu liman şehri, ilkçağlarda 
milletlerarası ticarî bir merkez durumuna gelmiş olmasa da1, Ortaçağda 
bu özelliğini önlere çıkarmış ve bu alanda dünyaca tanınır olmuştur. 

Karadeniz kıyılarının Roma hâkimiyetine alınması2, Orta Asya, Mezo-
potamya, Media ve Ermeniye transit ticaret yollarının da bu devletin 
kontrolüne geçmesi3, Trabzon’un ticarî sahadaki yolunu açmış oldu. Dö-
nem itibariyle sahildeki şehirlerin sonuncusu sayılan Trabzon4, zaman 
içinde Doğu Karadeniz’de başta gelen ve dünya ticaretinde önemli rol oy-
nayan bir merkez durumuna geldi.5 

Bu çalışmayla, Trabzon’un geçmişine bakarak, bu şehrin, dolayısıyla 
Karadeniz bölgesinin günümüz ve bundan sonra ticarî alandaki gelişme-
sine katkıda bulunmayı amaçladık. Bu düşünceden hareketle konuyu 
yönler itibariyle ele almayı ve Trabzon’un hangi merkezlerle daha çok ti-
carî bağlantısının bulunduğunu incelemeyi uygun bulduk. 

a) Doğu 

Doğu ülkeleri Trabzon’un Ortaçağ ticarî bağlantılarının ağırlıklı bölü-
münü oluşturuyordu.6 Kara ve deniz yoluyla sağlanan bu irtibat Çin’e, 
Hindistan’a kadar uzanıyordu.7 Trabzon merkezli Karadeniz’in Uzak-Do-
ğuyla olan bu ticarî bağlantısı doğrudan değil, Orta Asya, İran ve Erme-
niye tüccarları aracılığıyla sağlanıyordu.8 İran tüccarı Orta Asya’nın Bu-
hara gibi ticaret merkezlerinden aldıkları Uzak-Doğu mallarını, Çin ipe-
ğini kendi memleketlerine götürüyor ve buradan deniz yahut Ermeniye 
kara kervan yoluyla Trabzon’a taşıyorlardı. Trabzon pazarlarından alı-
nan bu mallar İstanbul’a, Kilikya’ya (Çukurova) kadar yayılıyor, bir bakı-
ma da insanlığın bekası için çalışmanın ve yardımlaşmanın en güzel ör-
nekleri veriliyordu.9 
                                                           
1 H.A. Manandian, The Trade and Cities of Armenia In Relation To Ancient World Trade, ed. 
N.G. Garsoian, s. 52, Lisbon l965. 
2 Nero dönemi, bk. Manandian, The Trade, s. 73. 
3 Manandian, The Trade, s. 73. 
4 Ebu’l-Abbas Ahmed b. Ali Kalkaşendî, Subhu’l-A’şâ fî Sınaâti’l-İnşâ, V, 355, Kahire 1913. 
5 Fayiz Necîb İskender, el-Hayat el-İktisadiyye fî Ermîniyye İbâne’l-Fethi’l-İslâmî, s. 49, İs-
kenderiyye 1988. 
6 A.A. Vasıliev, Bizans İmparatorluğu Tarihi, çev. A. Müfid Mansel, I, 206, Ankara 1943; F. 
Necîb, el-Hayât, s. 49; W. Heyd, Yakın-Doğu Ticaret Tarihi, çev. Enver Ziya Karal, TTK, s. 4, 
Ankara 2000. 
7 Manandian, The Trade, s. 79; Vasıliev, Bizans, s. 206. 
8 Bkz. Herand Pasdermaciyan, Tarih-i Ermenistan, Farsça. çev. M. Kadî, s. 203, Tahran 
1369; Manandian, The Trade, s. 74-79; Vasıliev, Bizans, s. 206. 
9 Manandian, The Trade, s. 74-75, 79; Pasdermaciyan, Tarih-i Ermenistan, s. 203; Vasıliev, 
Bizans İmparatorluğu Tarihi, s. 206. 

216



ALİ İPEK / TRABZON’UN ORTAÇAĞDA TİCARETTEKİ YERİNE BİR BAKIŞ 3 

Trabzon’un Doğuyla olan ticarî bağlantısının gerçekleşmesinde Erme-
niye’nin çok daha farklı ve önemli bir yeri vardır. Çünkü Ermeniye, er-
ken dönemlerden itibaren Doğu-Batı istikametinde ticaret kervanlarının 
transit geçişlerine imkân sağlıyordu.10 Nitekim, milâdî birinci yüzyılda 
yürütülmekte olduğunu gördüğümüz Ermeniye-Trabzon bağlantılı tica-
ret, Karadeniz’in Uzak-Doğu pazarına açılmasına zemin hazırlamıştır.11 
Bu bakımdan Ortaçağ Ermeniyesi’nde önemli ticaret merkezleri oluşmuş 
ve bunların Trabzon’la ticarî bağlantıları kurulmuştu.12 Bir diğer ifadeyle 
Ermeniye, o dönemde Trabzon’un öncülüğünü çektiği Karadeniz ticareti-
nin dayanağını oluşturuyordu.13 

Azatçayı’nın (Garniçay) sol kenarında eski bir yerleşim alanı olan Arta-
şat (Artaxata)14, Ermeniye’nin Karadeniz bağlantılı ticaret merkezlerinin en 
önemlisi ve öncüsü durumundadır.15 Artaşat, Transkafkasya’da Hindistan 
ve Orta Asya ürünlerinin de yer aldığı milletlerarası pazarların kurulduğu 
bir merkezdi.16 Buradan alınan mallarla Aras vadisi boyunca batı yönünde 
ilerleyen ticaret kervanları, Karadeniz’in Uzak-Doğu ticaretinde can da-
marları sayılan Kelkit Irmağı ve yukarı Fırat boylarını dolaşıyorlardı.17 

Erivan’ın 35 km. güneyinde bulunan Dvin Kalesi de, Ermeniye’de Trab-
zon’la ticarî bağlantısı olan önemli bir merkezdi.18 V. asrın ikinci yarısından 
itibaren ticarî sahada ilerleme kaydedilen Dvin, bilhassa İslâmî dönemde 
(640’tan sonra) Artaşat’ı gölgede bırakacak bir ticaret merkezi durumuna 
geldi.19 Trabzon’un İran ve bu ülkeyle bağlantılı yerlerle olan ticareti artık 
Dvin üzerinden yürütülüyordu. Bu iki şehir arasındaki ticarî münasebetler 
zaman içinde daha da gelişerek, âdeta tabii bir durum arz etmişti.20 

Dvin’deki bu ticarî canlılık ve Trabzon’la olan sıcak ilişkisi X. asrın ilk 
yarısına kadar devam etti. Ancak Dvin, mezkûr asrın ikinci yarısında ti-
carî zaafa uğrayarak, bir bakıma yerini Ani’ye bıraktı. Çünkü bu sırada 
                                                           
10 Bk. Manandian, The Trade, s. 78. 
11 Aynı eser, s. 52, 79; Vasıliev, Bizans, s. 206. 
12 F. Necîb, el-Hayât, 53-55; Manandian, The Trade, s. 72. 
13 Manandian, The Trade, s. 52. 
14 Bk. V. Minorsky, İranica, y.y. 1964, s. l; Streck, “Ermeniye”, İslâm Ansiklopedisi, M.E.B. 
Yay., IV, 324, İstanbul 1993. 
15 Manandian, The Trade, s. 72. 
16 Bk. Aynı eser, s. 52, 72; Heyd, Yakın-Doğu, s. 9. 
17 Manandian, The Trade, s. 52. 
18 Bk. Moses Khorenatsi, History of the Armenians, İngilizce. Çev. Robert W. Thomson, s. 
91, London 1980; Manandian, The Trade, s. 46; Erich Kettenhofen, “Dvin”, Encyclopedia İra-
nica, VII, 616, California 1996; Streck, “Dvin”, İ.A., III, 682; V. Minorsky, İranica, s. l vd. 
19 Yakut el-Hamavî, Şihabuddin Ebû Abdullah, Mu’cemu’l-Buldân, II, 239; el-Makdisî, Ebû 
Abdullah Muhammed el-Beşşârî, Ahsenu’t-Tekâsım fî Ma’rifeti’l-Ekâlim, M.J. De Goeje, s. 
377, Leiden 1906; W. Barthold, Tezkire-i Coğrafya-yı Tarih-i İran, Farsça çev. Hamza Serdad-
ver, s. 278, Tahran 1308; V. Minorsky, İranica, s. l vd.; Manandian, The Trade, s. 87; F. Ne-
cîb, el-Hayât, s. 17. 
20 F. Necîb, el-Hayât, s. 52 
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Ermeni Bagratuni ailesinden III. Aşot (953-977) Ani’yi başkent yaparak, 
Müslümanların bölgedeki idare merkezi Dvin’e gelen ticaret kervanlarını 
bu yeni başkente çekme yönünde gayret göstermiş ve bunda da başarılı 
olmuştu.21 Böylece daha önce Dvin’den Trabzon’a geçen ticaret kervanla-
rı, bundan sonra Ani’ye gelmeye ve buradan yollarına devam etmeğe 
başladılar. Çünkü Ani yolu daha kısa ve belki daha emniyetli idi.22 

Ermeniye şehirlerinin Trabzon’la ticarî bağlantı kuranları arısında 
bulunan Kars, Artanuc, Erzurum (Karin) ve Erzen’i de göz ardı etmemek 
lazım. Nitekim, daha önce (yaklaşık IX.-X. asra kadar) bir kale görünü-
münde olan Kars, Doğu Karadeniz’le girmiş olduğu milletlerarası ticaret 
sayesinde gelişerek, bir şehir durumuna gelebilmişti.23 

Kars’ın sıkı bir ticarî irtibatının bulunduğu Artanuc’la Trabzon ara-
sında da canlı bir ticaret akışı vardı. Çoruh Nehri üzerinde, aynı zaman-
da Doğu Karadeniz kıyısında bulunan Artanuc, Kuzey Kafkasya şehirle-
ri, Ermeniye ve Trabzon arasında ticaret yollarının da birleştiği nokta 
idi.24 Ticaret erbabı X. asırda bir taraftan Ermeniye, Suriye şehirlerin-
den, diğer taraftan Gürcistan, Aphazya ve Trabzon’dan Artanuc’a akın 
ediyorlardı.25 

Doğuda Ortaçağ ticaret merkezlerinden biri olan Erzurum’un da Ka-
radeniz ve Trabzon’la olan ticarî bağlantılarda önemli bir yeri vardı. Çün-
kü Erzurum, öteden beri Asya içlerinden Trabzon’a ulaşan büyük yol 
üzerinde bulunuyordu.26 Bilhassa İran’ın kendi ürünlerinin yanı sıra bu 
ülkeye dışarıdan gelen ticaret malları Tebriz’den Erzurum’a getiriliyor ve 
buradan da Trabzon’a ulaştırılıyordu.27 

Doğu ticaret ürünleri sadece kara kervanlarıyla değil, deniz yoluyla 
da Trabzon’a ulaştırılıyordu. Nitekim Kazak Türkleri, Hazar Denizi kıyıla-
rının Müslüman sakinleri ve Trabzon Rumlarıyla faal bir ticarî ilişkide 
bulunuyorlardı. Bu çerçevede Hazar Denizi civarında toplanan ticaret 
malları, Karadeniz’e aktarılıyordu.28 Deniz yoluyla olan bu ticarî akışın 
gerçekleşmesinde Kuzey Azerbaycan şehirlerinden Berda’a (Berza’a), Ha-
zar Denizi bağlantılı Karadeniz ticaretinde önemli rol oynuyordu.29 
                                                           
21 Barthold, Tezkire, s. 278; Vardan, “Türk Fütuhatı Tarihi”, çev. H.D. Andreasyan, Tarih 
Semineri Dergisi I-II, s. 159, İstanbul 1937; Manandian, The Trade, s. 145; Faiz Necîb İsken-
der, Ermîniyye Beyne’l-Bızantıyyîn ve’l-Etrâki’s-Selâcika fî Musannefi Aristkeés de Lastivert, 
s. 13, dipnot: 523, İskenderiyye 1983. 
22 Barthold, Tezkire, s. 278; F. Necî, el-Hayât, s. 56. 
23 Bk. Manandian, The Trade, s. 145; F. Necîb, el-Hayât, s. 53, 55. 
24 Aynı yerler. 
25 Heyd, Yakın-Doğu, s. 52; F. Necîb, el-Hayât, s. 52. 
26 Heyd, Yakın-Doğu, s. 51. 
27 F. Necîb, el-Hayât, s. 53; J. Paul Roux, Orta Asya Tarih ve Uygarlık, çev. Lale Arslan, Ka-
balcı Yay., s. 35, İstanbul 2001. 
28 Heyd, Yakın-Doğu, s. 52-53. 
29 F. Necîb, el-Hayât, s. 47. 
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Böylece Trabzon, gerek Ermeniye’deki ticaret merkezleri ve gerekse 
aynı yöre ile olan deniz yolu bağlantılarıyla, doğu ürünlerinin pazarlan-
dığı önemli bir merkez olmuştu.30 Bu şehirde kurulan pazarlara gelen 
Müslüman, Ermeni, Abaza gibi ticaret erbabı, diğer yönlerden ve yöreler-
den gelen tüccarla karşılaşıyor, hem bir tanışma yaşanıyor, hem de canlı 
bir ticaret yürütülüyordu.31 

Trabzon pazarına doğudan getirilen ince ve kalın dokuma mamulleri, 
kilim, Ermeniye kalpakları, değerli giysiler, işlenmiş deri, süs eşyaları, el 
işleri ve altın gibi ürünler batıya sevk ediliyordu.32 Batıdan, Bizans ülke-
sinden getirilen Yunan kumaşları, dibalar, Rum keteni gibi ürünler de, 
doğuya, İslâm memleketlerine aktarılıyordu.33 

b) Batı 

Trabzon, öteden beri Rum memleketlerine, batıya açılan bir kapıydı.34 
Muhtelif milletlere mensup ticaret erbabı, Trabzon’dan Anadolu’nun iç 
kesimlerine geçerek ticarî faaliyette bulunuyorlardı.35 

Trabzon’un batı ile olan ticarî bağlantılarının bir ucu adalar üzerin-
den Yunanistan’a dayanıyordu. Hayfa, Tana36, Trabzon ve Tebriz Sakız 
adasıyla ticarî bağlantıları olan merkezlerin bir dizisini oluşturuyordu.37 
Pizzalılar ve Cenovalıların yanı sıra Batı-Doğu ticaretinin yegane sahipleri 
sayılan Venedikliler, Eğriboz’a uğrayarak, oradan İstanbul, Tana ve Trab-
zon gibi merkezlere gitmek için yola çıkarlardı.38 Batının bu gözde tüccar-
ları Venedikliler, 1261 ve 1369 yılları arasında Karadeniz ve Azak Denizi 
sahillerinde yoğun bir ticarî faaliyette bulunuyorlardı.39 Cenevizlilerinde 
Candaroğulları Beyliği zamanında Trabzon’da bir ticaret iskeleleri vardı.40 

Doğu Karadeniz’in en faal liman şehri Trabzon’un batı bağlantılı tica-
retinin diğer bir ucu, belki en önemli olanı ise, İstanbul ve Sivas’a daya-
nıyordu. Gerek Trabzon ve gerekse Tana yoluyla ithal edilen Hint baha-
                                                           
30 Bkz. Manandian, The Trade, s. 147; Heyd, Yakın-Doğu, s. 4; F. Necîb, el-Hayât, 49. 
31 Mes’udî, Ebû’l-Hasan Ali b. el-Hüseyin, Murucu’z-Zeheb ve Meâdinu’l-Cevher, I, 198-199, 
Beyrut 1965; Ebû İshak İbrahim b. Muhammed İstahrî, el-Mesâlik ve’l-Memâlik, nşr. M. Ca-
bir, s. 111, Kahire 1961; Heyd, Yakın-Doğu, s. 4; F. Necîb, el-Hayât, s. 49. 
32 Bkz. İbn Havkal, Ebû'l-Kasım en-Nusaybî, Kitabu Sureti’l-Arz, s. 296, Beyrut (t.y); İstahrî, 
s. 111; Pasdermaciyan, s. 203; Manandian, The Trade, s. 75; F. Necîb, el-Hayât, s. 49. 
33 İbn Havkal, s. 295; İstahrî, s. 111; L. Guy Strange, Buldânu’l-Hilâfeti’ş-Şarkıyye, Arapça-
ya Çev. B. Fransis - G. Avvad, s. 168, Bağdad 1954; Heyd, Yakın-Doğu, s. 50. 
34 Bkz. İstahrî, s. 111; İ. Hakkı Uzunçarşılı, Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu, Karakoyunlu 
Devletleri, TTK, s. 247, Ankara 1988. 
35 İstahrî, 111; İbn Havkal, s. 295. 
36 Don Nehri mansıbındaki Azak şehri-kalesi, bkz. Y. Öztürk, Osmanlı Hakimiyetinde Kefe 
1475-1600, Kültür Bakanlığı Yay., s. 102, Ankara 2000. 
37 Heyd, Yakın-Doğu, s. 557. 
38 Aynı eser, s. 63, 525. 
39 Mehmet Kenan, Tarih-i Ticaret, s. 94, İstanbul 1336. 
40 Uzunçarşılı, Beylik, s. 130, dipnot: 3. 
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ratı, boya maddeleri ve güzel kokulu bitkileri İstanbul pazarlarına taşını-
yordu.41 Bilhassa Abbasîlerin ilk yıllarında İstanbul’dan Trabzon’a getiri-
len ticaret eşyaları, Müslüman tüccarlar tarafından Malatya ve yukarı 
Fırat’ın diğer şehirlerine götürülüyor, buralardan İslâm memleketlerine 
aktarılıyordu.42 

Coğrafî konumu itibariyle Anadolu’nun büyük pazar yeri olan Sivas43, 
Trabzon bağlantılı ticarette de önem arz ediyordu. Zamanın ana şehirle-
rinden biri olarak ticaret erbabının dillerinde şöhret bulan Sivas44, Müs-
lüman, Hıristiyan, Yahudi ve Bulgar gibi çok sayıda farklı din yahut ırka 
mensup tüccarlara ev sahipliği yapıyordu.45 

Mısır, Suriye ve Mezopotamya’nın Müslüman tüccarlarıyla, Ceneviz, 
Venedik tüccarlarının büyük kafileleri de her taraftan Sivas’a gelirler, 
burada ya mallarını satar yahut başka yerlere giderlerdi.46 Sivas’tan ku-
zey istikametinde yola çıkan kervanlar, Trabzon, Farya ve Sinop’a varır-
lardı.47 

Buna göre batılı tüccarların Suriye’den aldıkları doğu ürünlerini48 Si-
vas üzerinden Trabzon’a götürmüş olmaları pek de akıldan uzak değil. 
Bu noktadan bakıldığında Trabzon, İç Asya ve Uzak-Doğu kadar, Avrupa 
içinde önemli bir ticaret merkezi olduğu söylenebilir.49 

Trabzon’un batı bağlantılı ticaret mallarının ağırlıklı kısmını yine bü-
yük ölçüde İslâm ülkelerine ihraç edilen her türlü Bizans kumaşları ve 
giysileri oluşturuyordu.50 Bunun yanında mermer, bakır, demir, değerli 
ağaç ürünleri, deri, cam eşyaları, tuzlu balık ve köleler Trabzon pazarı-
nın batıya yönelik ticaret malları arasında yer alıyordu.51 Candaroğulları 
Beyliği döneminde Kastamonu’da yetiştirilen Doğan ve Şahin gibi av 
kuşları da Trabzon’da satışa sunuluyordu.52 

c) Kuzey 

Trabzon’un kuzeyle olan ticarî bağlantıları, Kırım’ın güneyinde dün-
yanın belki en güzel limanına sahip Suğdak ve Güney Rusya ile kurulu-
                                                           
41 Bkz. Heyd, Yakın-Doğu, s. 542. 
42 L. Strange, Buldân, s. 168. 
43 Uzunçarşılı, Beylik, s. 248; Fuad Köprülü, Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu, TTK, s. 55, An-
kara 1991. 
44 Kalkaşendî, Subhu’l-A’şâ, V, 349-350. 
45 Heyd, Yakın-Doğu, s. 328; F. Köprülü, Osmanlı Devleti, s. 55; Erdoğan Merçil, Türkiye 
Selçuklularında Meslekler, TTK, s. 148-150, Ankara 2000. 
46 Uzunçarşılı, Beylik, s. 248. 
47 Aynı yer; F. Köprülü, Osmanlı Devleti, s. 55. 
48 Bkz. Heyd, Yakın-Doğu, s. 178, 362. 
49 F. Köprülü, Osmanlı Devleti, s. 55. 
50 Bkz. İbn Havkal, s. 295; F. Necîb, el-Hayât, s. 49. 
51 M. Kenan, Tarih-i Ticaret, s. 33, 64. 
52 Uzunçarşılı, Beylik, s. 145. 
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yordu.53 Sivas’ta toplanan Suriye, Elcezire ve Mısır ticaret kervanları, 
Trabzon yoluyla Karadeniz’e varıyorlardı. Türk, Arap ve diğer milletlere 
mensup bu tacirler, Karadeniz’i de geçerek Suğdak’a, Güney Rusya’ya 
ulaşıyorlardı.54 Bilhassa Türk tacirleri Selçuklu Sultanı II. Süleymanşah 
döneminden itibaren (1196-1204) Karadeniz kıyılarında ticarî faaliyette 
bulunuyorlar, Anadolu’dan yükledikleri pamuklu ve ipekli kumaşlar ile 
baharatları Suğdak’a götürüyorlardı.55 

Buna karşılık Ruslar, Kıpçaklar, Bulgarlar da Güney Rusya’dan ya-
hut Kırım’dan aldıkları güzel kürklerini ve Müslümanlar arasında çok 
rağbet gören Kıpçak kölelerini Trabzon veya Sinop limanlarından Sivas’a 
getiriyorlardı.56 Bu ürünler arasında ince kürk kullanımının İslâm dün-
yasında bir gelenek haline getirilmiş olması, bir bakıma Karadeniz’in ku-
zeyi ile olan ticaretin canlı kalmasını zorluyordu.57 

Görüldüğü gibi bu hat üzerinde karşılıklı olarak çok yoğun ve canlı 
bir ticaret akışı vardı. Nitekim Trabzon Rum devleti hâkimi Alexis Kom-
nenos’un (1204-1214) Karadeniz kıyılarını ele geçirerek, kara ve deniz ti-
caret yollarını kapatması, büyük bir krize neden olmuştu.58 Bu durum 
belki birinci derecede Kıpçak, Rus ve Bizans şehirleriyle ticarî muamele-
de bulunan Trabzon tüccarını zarara sokmuştu. Bu sırada Sivas’ta âdeta 
mahsur kalan Şam, Irak, Musul ve Elcezire tacirleri de büyük bir sıkıntı-
ya maruz kalmışlardı.59 Bunun üzerine Selçuklu Sultanı I. Gıyaseddin 
Keyhusrev 1205 yılında Trabzon seferine çıkarak, bu şehri muhasara al-
tına almış ve İmparator Alexis Komnenos’u yolları açmaya mecbur etmiş, 
böylece de Karadeniz ticaretinin emniyetini sağlamıştı.60 

Aynı zamanda bu durum, Anadolu Selçuklu sultanlarının Akdeniz’e 
olduğu gibi, Karadeniz ticaretine de önem verdiklerinin bir göstergesiy-
di. Nitekim daha sonra da Türk tacirlerinin gemilerinin Karadeniz’de 
soyulmalarıyla, I. Alaeddin Keykubad, Suğdak ve Trabzon üzerine as-
                                                           
53 İbn Battûta, Ebû Abdullah Muhammed Tancî, İbn Battûta Seyahatnâmesi, çeviri, incele-
me ve notlar A. Sait Aykut, Yapı Kredi Yay., I, 498, İstanbul 2004; Heyd, Yakın-Doğu, s. 329-
330. 
54 İbn el-Esîr, İzzuddin Ebû’l-Hasan Ali b. Muhammed, el-Kâmil fî’t-Târîh, nşr. C.J. Torn-
berg, XII, 242, Beyrut 1979; Heyd, Yakın-Doğu, s. 328; O. Turan, Selçuklular Zamanında 
Türkiye, s. 279-280. 
55 Heyd, Yakın-Doğu, s. 328; O. Turan, Selçuklular Zamanında Türkiye, Boğaziçi Yay., s. 
279-280, İstanbul 1999; Anadolu Selçukluları zamanında ticaretle ilgili geniş bilgi için bkz. 
İ. Kayaoğlu, “Anadolu Selçukluları Devrinde Ticarî Hayat”, İlahiyât Fakültesi Dergisi, Sayı: 
24, s. 359-373, Ankara 1981; M. Said Polat, “Selçuklu Türkiye’sinde Ticaret”, Türkler, Yeni 
Türkiye Yay., VII, s. 375-385, Ankara 2002. 
56 İbn el-Esîr, el-Kâmil, XII, 242; Heyd, Yakın-Doğu, s. 328; Uzunçarşılı, Beylik, s. 245; M. 
Said Polat, Türkler, 7, 381. 
57 Bkz. Heyd, Yakın-Doğu, s. 329. 
58 İbn el-Esîr, el-Kâmil, XII, 242. 
59 Aynı yer; Uzunçarşılı, Beylik, s. 245; O. Turan, Selçuklular Zamanında Türkiye, s. 280. 
60 İbn el-Esîr, el-Kâmil, XII, 242; Uzunçarşılı, Beylik, s. 245. 
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kerî sevkiyatta bulunarak (1228), gerek Anadolu ve gerekse Mısır tüc-
carının Güney Rusya memleketleriyle yaptıkları ticareti emniyet altına 
almıştı.61 

d) Güney 

Trabzon’un güneyle de yoğun bir ticarî bağlantıları vardı. Güney tica-
retinin bir boyutunu Bağdat oluşturuyordu. Hilâfetin de merkezi olan bu 
şehirden hemen her yönde sefere çıkan ticaret kervanlarından kuzey yo-
luna yönelenler, Musul’a, Ermeniye şehirlerine ve buradan da Trabzon’a 
gidiyorlardı.62 Aynı zamanda Trabzon’a getirilen Bizans malları da Bağ-
dat’a götürülüyordu.63 

Güney-doğu Anadolu’da dönemin sayılır merkezlerinden Erzen64, As-
ya ticaret ürünlerinin kuzeye ulaştırılmasında önemli bir yere sahipti. 
Çünkü ticaret ana yolu üzerinde bulunan Erzen, İran, Hindistan ve As-
ya’nın diğer yerlerinden gelen ürünlerin pazarlandığı bir merkezdi.65 İran 
gemileriyle Hint Denizi’nden Basra Körfezi’ne, buradan da Dicle ve Fırat 
mansıbına kadar getirilen Çin ticaret ürünlerinin de66, Erzen pazarına 
sürülmüş olması ihtimal dahilindedir. Bu bakımdan milletlerarası bir ti-
caret merkezi konumunda olan Erzen’de çok sayıda yerli ve yabancı tüc-
car yerleşmiş, böylece de kalabalık nüfusu ve zenginliğiyle şöhret bul-
muştu.67 Dolayısıyla, buradaki ürünlerin Müslüman ve Ermeni tüccarlar 
tarafından öteden beri izlenen yolla Trabzon’a getirilmiş olması, zamanın 
ticaret akışının bir gereğidir.68 Nitekim, bir kısım siyasî nedenlerle İstan-
bul’dan yüz çevirerek Trabzon’a yönelen Rumlar da, güney-doğu ticareti-
ne ağırlık vermişlerdi.69 

Güney mallarının önemli bir bölümü de, yine Sivas’tan Karadeniz’e 
ulaştırılıyordu. Sivas’tan sonra Koçhisar, Erzincan ve Bayburt üzerinden 
devam eden Karadeniz yolu, bu dönem önem arz ediyordu. Suriye, Mezo-
potamya, İran, Kilikya, Mısır malları yahut buralara gelmiş olan Hindis-
                                                           
61 İbn Bîbî, Hüseyin b. Muhammed b. Ali, el-Evâmirü’l-Alâiyye Fi’l-Umûri’l-Alâiyye, önsöz ve 
fihristi hazırlayan A. Sadık Erzi, TTK (Tıpkıbasım), I, 302-304, Ankara 1956; F. Köprülü, Os-
manlı Devleti, s. 53; O. Turan, Selçuklular Zamanında Türkiye, s. 357-361. 
62 M. Kenan, Tarih-i Ticaret, s. 73. 
63 Aynı yer. 
64 Bkz. Yakut, Mu’cem, I, 150; L. Strange, Buldân, s. 144; Kalkaşendî, Subhu’l-A’şâ, IV, 
354; F. Necîb, el-Hayât, s. 54. Bitlis ile Meyyafarkîn (Silvan) arasında bulunan Erzen, Sel-
çuklu hâkimiyetine kadar (1049) bir ticaret merkezi olarak önemini muhafaza etmiş, ancak 
bundan sonra o konumunu kaybetmiştir. Bkz. O. Turan, Selçuklular, Doğu Anadolu Türk 
Devletleri Tarihi, Boğaziçi Yay., s. 28, İstanbul 1993. 
65 Manandian, The Trade, s. 145-146; Heyd, Yakın-Doğu, s. 51. 
66 Vasıliev, Bizans, s. 206. 
67 Heyd, Yakın-Doğu, s. 51; Manandian, The Trade, s. 245; F. Necîb, el-Hayât, s. 54; O. Tu-
ran, Doğu Anadolu, s. 28. 
68 Bkz. Heyd, Yakın-Doğu, s. 51. 
69 Heyd, Yakın-Doğu, s. 329. 
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tan ve Yemen ticaret eşyası Sivas’tan Trabzon’a götürülüyor, buradan da 
Kırım, Rusya, Kafkasya ve Kıpçak taraflarına sevk ediliyordu.70 

Sonuç olarak, bu çalışmada kısaca görüleceği gibi Trabzon, Ortaçağ-
da bir dünya ticaret merkezi durumundadır. O dönemde güneyde Antak-
ya yahut Urfa nasıl buralara gelen ticaret ürünlerini insanlığın hizmetine 
sunmakta birer merkez iseler, Trabzon da, özellikle Doğu ve Karadeniz’in 
kuzeyindeki ülkeler için aynı fonksiyona sahipti.71 Bir diğer değerlendir-
meyle Avrupa, İç Asya ve Uzak-Doğu ticaretinde Tebriz ne ise, aynı ülke-
ler için Trabzon da oydu.72 Böylece de Trabzon doğu, batı, güney ve ku-
zey tüccarlarının gözde pazarlarından biri konumunda bulunuyordu. 

Ticaretin şehirler, ülkeler, daha doğrusu insanlık için birinci derecede 
bir kazanç yolu, zenginliğin kaynağı olduğu gerçeğinden hareketle, geç-
mişte olduğu gibi, Trabzon’un günümüzde de bölge insanına ve ülkemize 
bu alanda çok şeyler kazandıracağı açıktır. 
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Öz 

Edebi eserler milletlerin hayatında önemli yere sahiptir. Milletlerin dil, 

kültür birikimi ile beraber milli bilinçleri edebi eserlerde gizli bir hazinedir. 

Eseri oluşturan yazarın mensup olduğu milletin duygu ve düşünce dün-

yasına yönelmesi, toplumun-yazar ilişkisini güçlendirir. Edebiyat eserle-

rinde psikolojik unsurlar önemli yer tutar. Şairler, eserlerini oluştururken, 

hayal dünyalarından, bilinçaltından, gerçek hayattan, düşüncelerinden 

vb. yararlanırlar. Şairlerin psikolojik yapısı onların eserlerine önemli ölçü-

de yansır. Milli Edebiyat döneminin içine doğduğu siyasi ve sosyal şart-

lar, dönemin şairlerinin ve Türk milletinin psikolojik yapısını etkiler. Milli 

Edebiyat şairleri, milli bilinci uyandırmak amacıyla milli ve manevi temalı 

şiirler yazarlar. 

Anahtar kelimeler: Türk Edebiyatı, Milli Edebiyat, Edebiyat ve Psi-

koloji, Türkçülük, Türk Şiiri. 

Abstract 

In the Poetic Period of National Literature Psychological 

Trends 

Literary works have an important place in the life of nations. Nations 

language, culture is a treasure hidden by the accumulation of literary 

works with the national consciousness. Work by the author’s orientation 

to the world of emotion and thought he was a member of the nation, 

strengthen the community-writer relationship. Psychological factors are 

important works of literature. The poets, the works of creating the worlds 

of imagination, subconscious, real-life, thoughts and so on benefit. Signifi-
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cantly reflected in the psychological structure of the poets in their works. 

He was born into a period of political and social conditions of National Li-

terature, poets of the period and affects the psychological structure of the 

Turkish nation. National Literature poets, in order to a waken the national 

consciousness of the authors of national and spiritual-themed poems. 

Key words: Turkish Literature, National Literature, Literature and 

Psychology, Turkism, Turkish Poetry. 

Giriş 

Edebiyat ile psikolojinin birbiriyle ilişkisi yüzlerce yıllık geçmişe uzanır. 
İnsan psikolojisinin edebi esere etkisi veya yansıması kaçınılmazdır. Psi-
koloji bilimi ortaya çıkmadan önce de sanatçının duygu ve düşünce yapısı 
eserlerinde doğrudan veya dolaylı olarak görülür. Ancak edebi eserlerdeki 
psikolojik unsurların incelenmesi Freud’la başlar. Sanatçı ve eserini psi-
kanalitik bakışla ele alan Freud, edebi eserlere yeni bir bakış açısı getir-
miştir. Freud’dan başka Adler, Jung, Reich, Lacan v.b. birçok önemli isim 
de psikolojinin edebi eser ve edebiyatçı ile ilişkisini araştırmışlardır. 

İnsan psikolojisinin edebiyatla iç içeliği düşüncesi edebi eserlerin psi-
kanalitik bakış açısıyla incelenmesini kaçınılmaz yapmıştır. Edebiyat ve 
psikolojinin en belirgin ve genelleştirilebilir ortak özelliği kendilerine in-
sanın bütününü hedef ve malzeme olarak seçmiş olmalarıdır.1 Edebiyat 
ve psikolojinin hedefi, insanı bir bütün olarak ele almak ve onun doğası-
nı tanımaktır. İnsan ruhunu kavramak, davranışlarını gözlemlemek ve 
onun bilinçaltına yansıyan unsurları ortaya çıkarmak bu iki disiplinin 
ortak yönlerindendir. 

Bu yazımızda amacımız edebiyat ve psikolojinin ortak yönlerinin Milli 
Edebiyat şiirine ne ölçüde ve nasıl yansıdığını ortaya koymaktır. 

1. Edebiyat ve Psikoloji 

Edebiyat ve psikolojinin ortak yönleri edebi eserlerde kendisini göste-
rir. Birebir şeklinde olmasa bile her edebi eserde az çok çağının psikolo-
jisinin izlerini gözlemlemek mümkündür. Her edebi eser aynı zamanda 
çağının ruhunu ve psikolojisini taşır.2 Edebiyat ve psikolojinin ortak 
özelliklerini şöyle sıralayabiliriz: 

1. İnsanın psikolojik ve fiziksel yapılarını bir bütünlük içinde ele 
alma: Bu hususta edebiyat daha geniş bir anlatıma sahiptir. Sadece in-
san ruhunu, onun bilinçdışı ve bilinçaltı alanlarını değil, dış görünümü-
nü de içeren bir yaklaşım tarzını benimser.3 Bu hususta her iki bilimin 
ortak temel kaynaklarından biri yazardır. Yazar, hem edebiyatın hem de 
                                                           
1 İsmet Emre, Edebiyat ve Psikoloji, Anı Yayıncılık, s. 294, Ankara 2006. 
2 İsmet Emre, Edebiyat ve Psikoloji, Anı Yayıncılık, s. 296, Ankara 2006. 
3 İsmet Emre, Edebiyat ve Psikoloji, Anı Yayıncılık, s. 298, Ankara 2006. 
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psikolojinin kullanabileceği malzemeler verir. Dolayısıyla ne yazar psiki-
yatristin önünde, ne de psikiyatrist yazarın önünde gerilemelidir. Psiki-
yatri alanına giren bir temayı işleyen bir yazar, pekala güzelliğinden hiç-
bir şey kaybetmeyen kusursuz bir yapıt yaratıp ortaya koyabilir.4 Bu ba-
kımdan, psikoloji biliminin yazardan faydalanması gerekir. 

2. Bilinçaltına yönelme: Edebi eserler yazarının bilinç ve bilinçaltı-
nın ürünleridir. Her iki bilim de bilinçaltına yönelmektedir. Şiir, roman 
ve öykü türlerinde sanatçının eserine odaklanması gerekir. Yazar-özne, 
genellikle bir transa geçer ve kendini bilmez bir şekilde yazmaya devam 
eder. Yazma eylemi bittiğinde, eline aldığı metindeki kurgu, yoğun biçim-
de bilinçdışı alanların egemen olduğu bir bütünlüğe sahiptir.5 Bu bakım-
dan bilinçaltının edebi metne katkısı çoktur. 

3. Çağrışım yönteminden yararlanma: Edebiyat ve psikoloji bilimle-
ri çağrışım yöntemini de kullanırlar. Özellikle bilinç akışı tekniğinin keş-
finden sonra kimi yazarlar serbest çağrışım adı verilen ve çoğunlukla da 
yazarını peşinden sürüklediği bir yöntemle yazmaktadırlar.6 

4. Hayal gücünden yararlanma: Edebiyat ve psikoloji, hayal gücüne 
önem vermiştir. Hayal gücü hem yazarın hem de edebi eserin dünyasında ön 
planda gelir. Bu şekilde, hayal dünyası ve zihnin uzantısı bir imgeler dizisi 
oluşturur. Denilebilir ki sanatçı, başkalarına hayal kurmanın zevkini sağlar.7 

5. Dilden yararlanma ve dile önem verme: Dil en etkili iletişim ara-
cıdır ve hem edebiyatın hem de psikolojinin en başta gelen malzemele-
rinden biridir. İnsanla öteki arasındaki ne kadar zayıf olursa olsun ileti-
şimi sağlayan en ayrıntılı mekanizma dildir. Bundan dolayı, kullandıkla-
rı ortak metot da anlatmadan başka bir şey değildir ve dil anlatmanın en 
kalıcı, en etkileyici aracı konumundadır.8 

Edebiyat ve psikolojinin birçok ortak yönünün bulunması, bu iki di-
siplinin işbirliğini kolaylaştırır. Eseri oluşturan yazarın derdini ve bir 
taşkınlık halinde oluşturduğu eserin içeriğini, anlamını, varoluş nedeni-
ni bilmek, bu yazma edimiyle arzusuna erişip erişemediğini, maksadına 
ulaşıp ulaşmadığını anlamak, eserin arkeolojisini çıkarmak için psikana-
liz gerekli görülmektedir.9 

2. Milli Edebiyat Dönemine Bakış 

Milli edebiyat dönemi Türk şiiri (1911-1923), dönemin sosyal, siyasal 
ve psikolojik yapısı altında cereyan eder. Dönemin şairleri milli hassasi-
                                                           
4 Sigmund Freud, Sanat ve Sanatçılar Üzerine, Çeviren: Kamuran Şipal, Yapı Kredi Yayınla-
rı, s. 283-284, İstanbul 2001. 
5 İsmet Emre, Edebiyat ve Psikoloji, Anı Yayıncılık, s. 302, Ankara 2006. 
6 İsmet Emre, Edebiyat ve Psikoloji, Anı Yayıncılık, s. 302, Ankara 2006. 
7 Berna Moran, Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, İletişim Yayınları, s. 152, İstanbul 1999. 
8 İsmet Emre, Edebiyat ve Psikoloji, Anı Yayıncılık, s. 304, Ankara 2006. 
9 Ahmet Sarı, Psikanaliz ve Edebiyat, Salkımsöğüt Yayınları, s. 66-67, Ankara 2008. 
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yetleri ön plana çıkaran eserler yazar. Dönemin karakteristiğini Ziya Gö-
kalp’in, şuur devrinde şiir susar sözü oluşturur. Bu dönemin hassasiyet-
lerini milli unsurlar belirler. Bu edebiyat döneminin temelinde Türkçü-
lük/fikri akımı yer alır. 

Milli edebiyat hareketinin ortaya çıkmasında milli kaynaklara yönel-
me en önemli özelliktir. Millete ait duygu ve düşüncelerin anlatıldığı bir 
edebiyat olarak tanımlayabileceğimiz Milli Edebiyat, milletimizin dil ve 
ülkü birliğini yansıtmayı amaç edinmiştir. Bu hususta, Mehmet Emin 
Yurdakul, Ömer Seyfettin ve Ziya Gökalp’in gayretleri büyük önem taşır. 
Bu bağlamda Ali İhsan Kolcu, Milli Edebiyatı Mehmet Emin Yurdakul’un 
“Anadolu’dan Bir Ses” yahut “Cenge Giderken” şiirinde söylediği, “Ben 
bir Türk’üm, dinim, cinsim uludur” dizesiyle başlatır. Zira her şeyden önce 
bu dize bir ayrışmanın, kendisini ötekilerden ayırt etmenin bilincini hay-
kırır.10 

Milli Edebiyat’tan önce Tanzimat döneminde yeni kavram ve imgeler 
dikkat çekmektedir. Hürriyet, vatan, milliyet v.b. kavramlar Namık Ke-
mal’in şiirleriyle birlikte edebiyatımıza girmiştir. Onun eserlerinde vatan 
ve toplum için varolan ve daima hak ve görevleriyle anılan iradi insan, 
savaşların ve varoluş mücadelelerinin bittiği anda bireyleşecek bir iç do-
nanıma sahiptir.11 

Osmanlı devletindeki çeşitli ırk, din ve milletin bir ayrılma sürecinde 
olmaları sebebiyle bu dize, Türklerin de kendi milli bilincine, özüne dön-
me ve bunu koruma vakti geldiğinin işaretidir. Mehmet Emin’in bu di-
zeyle Türk milletinin bilinçaltına inmeye çalıştığını görmekteyiz. Milli bi-
linci uyandırma çabaları belli dönemlerde Türk edebiyatında görülür. 
Orhon Yazıtları’ndaki “Ey Türk titre ve kendine dön!” sözü bu hususa en 
güzel örnektir. Yine, Karamanoğlu Mehmet Bey’in Türkçenin korunması 
için verdiği fermanı da burada anımsamakta yarar vardır. 

Türkçülük husussunda Gaspıralı İsmail Bey ve Yusuf Akçura’nın 
önemli yeri vardır. Nitekim Pan-Türkizm’in fikir babası olan Yusuf Akçu-
ra, dönemin koşullarını göz önüne alarak 1904 yılında Türkçülüğün ma-
nifestosu niteliğinde olan Üç Tarz-ı Siyaset adlı makalesi ile Pan-Türkiz-
mi siyasi bir strateji olarak ileri sürmüştür.12 1908’den sonra milliyetçi-
lik hareketi, Türkçülük adı altında önce kültürel, sonra siyasi bir akıma 
dönüşür ve dernekler ve yayın organları kurarak teşkilatlanmaya başlar. 
Bu teşkilatlandırma ile ilgili ilk dernek, 1908’de kurulup 1911’de kendi 
adı ile bir de dergi yayımlayan Türk Derneği’dir.13 1911’de bu derneğin 
                                                           
10 Ali İhsan Kolcu, Milli Edebiyat -I- Şiir, Salkımsöğüt Yayınları, s. 18, Erzurum 2008. 
11 Ramazan Korkmaz, Yeni Türk Edebiyatı El Kitabı, s. 37, Ankara 1995. 
12 Mehmet Yüce, “Türkistan Birliği Fikrinin Tarihsel Gelişimi ve Gerçekleşebilirliği”, Türk 
Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 185, s. 181. 
13 Kenan Akyüz, Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri: 1860-1923, İnkılap Kitabevi, s. 
165, İstanbul 1995. 
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yerini başkanlığını Mehmet Emin’in yaptığı Türk Yurdu Derneği alır. Bu 
dernek de Türk Yurdu adlı dergiyi çıkarır, daha sonra yerini Türk Ocağı’-
na bırakır. Dönemin Türkçü dernekleri içinde sürekliliği en çok olan bu-
dur. 

Dil, edebiyat ve tarih, bir milletin milli kimliğini oluşturan temel un-
surlardır. Bunlardan özellikle edebiyat, milli bilincin uyanmasında çok 
etkili bir rol üstlenir. Çünkü toplulukları bir arada tutacak ‘değerler ve 
duygular ağı’na ihtiyaç vardır.14 Millileşme sürecinin hızlanmasında ve 
milli birliğin korunmasında edebi eserlerin önemli yeri vardır. Dil, edebi-
yat veya kültür, inançları kalabalıklara yayarak onları yakıp yıkan bir 
fırtına haline getirebilir veya onlara karanlık gecelerinde yol gösteren bir 
ışık olur.15 1911’de çıkarılan Genç Kalemler dergisi Milli Edebiyat ve Yeni 
Lisan hareketinin en önemli yayın organı olur. 

Genç Kalemler’de Yeni Lisan’ın özü oluşturulur. Buna göre, Ömer 
Seyfettin ve arkadaşları Ali Canip ve Ziya Gökalp, milli dilin ilerlemede 
en önemli unsur olduğunu ifade eder. Türkler ancak kuvvetli ve ciddi te-
rakki ile hakimiyetlerini, mevcudiyetlerini muhafaza edebilirler. Terakki 
ise ilmin, fennin, edebiyatın hepimizin arasında intişarına vabestedir. Ve 
bunları neşir için evvela lazım olan milli ve umumi bir lisandır. Milli ve 
tabii bir lisan olmazsa ilim, fen ve edebiyat yine bugünkü gibi bir muam-
ma halinde kalacaktır.16 

3. Şuur Devrinin Sesi: Şairler 

Şairler milletin bilinçaltını yansıtan önemli unsurlardır. Freud’a göre 
sanatçı bütün insanlar adına konuşan kimsedir.17 Mehmet Emin Yurda-
kul, Türk milletindeki milli şuuru harekete geçirecek olan temsilciler ola-
rak niteler. Halka seslenmeyen şairler dar çerçeve içinde kalır. Milli ede-
biyat şiirinde ülkenin içinde bulunduğu durum burada adeta bir çığlığa 
döner. Şairin Türkçe Şiirler adlı eserinde bulunan “Anadolu’dan Bir Ses” 
yahut “Cenge Giderken” şiirinde geçen, “Ben bir Türk’üm, dinim, cinsim 
uludur”18 dizesinde, Türklük şuuru zirveye çıkar. Daha önce akademik 
nitelikli, sadece aydınların ilgilendiği çalışmalarda işlenen Türklük şuu-
ru ve Türklükle gurur duyma fikri, ilk defa bu şiirle halka da ulaşan bir 
planda dile getirilmiştir.19 
                                                           
14 Hülya Argunşah, Milli Edebiyat, Yeni Türk Edebiyatı El Kitabı, (Editör:Ramazan Korkmaz), 
Grafiker Yayınları, s. 193, Ankara 2009. 
15 Mehmet Kaplan, Kültür ve Dil, Dergâh Yayınları, s. 160, İstanbul 1982. 
16 Hülya Argunşah, Ömer Seyfettin’in Bütün Eserleri, Makaleler 1, Dergâh Yayınları, s. 112, 
İstanbul 2001. 
17 Ali İhsan Kolcu, Edebiyat Kuramları, Salkımsöğüt Yayınları, s. 177, Erzurum 2010. 
18 Fevziye Abdullah Tansel, Mehmet Emin Yurdakul’un Eserleri-1, Şiirler, Türk Tarih Kuru-
mu Yayınları, s. 22, Ankara 1969. 
19 Hülya Argunşah, Milli Edebiyat, Yeni Türk Edebiyatı El Kitabı, (Editör:Ramazan Korkmaz), 
Grafiker Yayınları, s. 203, Ankara 2009. 
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Bırak beni haykırayım, susarsam sen mâtem et; 
Unutma ki şâirleri haykırmayan bir millet, 
Sevenleri toprak olmuş öksüz çocuk gibidir.20  

Şair sözü ile aydınlar da anlatılmak istenmiştir. Şairin istediği şey, 
aydın-halk bütünleşmesidir. Şairleri haykırmayan bir milletin çok zor 
durumda kalacağı fikri işlenir. Bu şiire egemen olan ruh vicdandır. Şai-
rin kavgası mazlumların intikamını almak üstüne odaklanmıştır. Bu ko-
nuda gücünü inandığı davasından alır.21 Milletin içine düştüğü kötü du-
rumdan kurtulması için şairlere büyük görevler düştüğünü ifade eder. 

Mehmet Emin Yurdakul’un Benim Şiirlerim adlı şiirinde de şairin mil-
letin haykıran sesi olma düşüncesi vardır. Milletin moral değerlerini 
yükseltmeyi amaçlayan şair, ait olduğu milletin gözü, kulağıdır: 

Evet, benim her şi’rimde yılan dişli diken var; 
Sizler gidin bal verecek yeni açmış gül bulun. 
Belki benim acı sesim kulakları tırmalar; 
Sizler gidin, genç kızların türküsüyle şen olun. 

… 

Zavallı ben, elimdeki şu üç telli saz ile 
Milletimin felâketli hayatını söyleyim; 
Dertlilerin gözyaşını çevrem ile sileyim!.22 

Mehmet Emin’in “Biz Nasıl Şiir İsteriz” şiirinde adeta Milli Edebiyat’ın 
poetikasını buluruz: 

Biz o şiiri isteriz ki çifte giden babalar, 
Ekin biçen genç kızlarla, odun kesen analar, 
Yanık sesin dinlerlerken gözyaşların silsinler. 

Başlarını açık, beyaz sinesine koysunlar; 
Yüreğinin özleriçün çarpındığını duysunlar; 
Bu çarpıntı, bu ses nedir, neler diyor? Bilsinler.23 

Bu şiirde Milli Edebiyat’ın halka yönelik bir edebiyat olması düşünce-
si işlenir. Milli bilincin uyanmasında edebiyatçılara düşen görev büyük-
tür. Şairler Anadolu’yu ve Anadolu halkını şiirlerine konu edinmelidirler. 
Anadolu’nun bir cevher olduğu ve bunun edebi eserlerde işlenmesi ge-
rektiği fikri dönemin poetikası haline gelir. 
                                                           
20 Ali İhsan Kolcu, Milli Edebiyat -I- Şiir, Salkımsöğüt Yayınları, s. 83, Erzurum 2008. 
21 Ali İhsan Kolcu, Milli Edebiyat -I- Şiir, Salkımsöğüt Yayınları, s. 84, Erzurum 2008. 
22 Fevziye Abdullah Tansel, Mehmet Emin Yurdakul’un Eserleri-1, Şiirler, Türk Tarih Kuru-
mu Yayınları, s. 47, Ankara 1969. 
23 Fevziye Abdullah Tansel, Mehmet Emin Yurdakul’un Eserleri-1, Şiirler, Türk Tarih Kuru-
mu Yayınları, s. 21, Ankara 1969. 
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Anadolu aşkının dile getirildiği şiirlerden biri de Rıza Tevfik Bölükba-
şı’nın Anadolu şiiridir. Şair burada Anadolu’yu ata ocağı, ana kucağı ve 
asıl vatan olarak tanıtır: 

Anadolu, Sultan Osman’ın yurdu, 
Tuğrul Bey’in konağıdır o eller! 
Milletimiz orda doğdu, büyüdü, 
Bize ana kucağıdır o eller! 

… 

Rıza! Canım o ellere kurbandır, 
Sinesinde yatan, atan, anandır; 
Anadolu asıl eski vatandır, 
Anamızın kucağıdır o eller!24 

4. Nabızlardaki Kan ve Milli Bilinç 

Milli edebiyat dönemi edebiyatın bilinç altındaki bir başka önemli un-
suru da tarihteki Türklüktür. Şair Batı’nın “tek yanlı tarih anlayışı karşı-
sına belge olarak nabızlarında vuran kan’ın sesini çıkarır.”25 Bir milletin 
psiko-sosyal ve kültürel gücü milli gücü oluşturur. Bundan dolayı edebi-
yatçılar eserleriyle mensup oldukları milletin psikolojik yapısında önemli 
etkiler bırakabilirler. Birlik ve beraberliğin sağlanmasında, milli kimliğin 
korunmasında şairlere büyük vazife düşer. 

Psiko-sosyal ve kültürel güç, toplumu millet yapan birlik ve beraber-
lik duygusu ile bunları sağlayan milletin tarihi birikimi, eğitim ve kültür 
düzeyi, gelenek, hukuk, dil, fikir v.b. alanlardaki durumu ve bunlarla il-
gili uygulamaların milli güce etkilerini kapsar.26 Bu gücün oluşmasında 
önemli bir ayağını da şairler oluşturur. Freud’a göre, günlük konuşmala-
rımızda kullandığımız sözler, sararıp solmuş büyülü nesnelerden başka 
şeyler değildir.27 Milli edebiyat şairleri de böyle bir vazifeyle dizelerini 
halkına açarlar. 

Nabızlarımda vuran duygular ki tarihin 
Birer derin sesidir, ben sahifelerde değil 
Güzide, şanlı, necip ırkımın uzak ve yakın 
Bütün zaferlerini kalbimin tanininde 
Nabızlarımda okur, anlar, eylerim tebcil. 

                                                           
24 Abdullah Uçman, Serab-ı Ömrüm ve Diğer Şiirleri, Kitabevi Yayınları, s. 31-33, İstanbul 
2005. 
25 Ali İhsan Kolcu, Milli Edebiyat -I- Şiir, Salkımsöğüt Yayınları, s. 94, Erzurum 2008. 
26 Şamil Ünsal, “Milli Güç, Bileşenleri ve Vasıtaları”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sa-
yı: 187, s. 46. 
27 Sigmund Freud, Psikanaliz Üzerine, (Çeviren: Kamuran Şipal), Cem Yayınları, s. 32, İs-
tanbul 1998. 
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Şair tarih sahnesinde bir gezinti yaparken Oğuz Kağan’a kadar gider. 

Nabızlarımda evet, çünkü ilm için müphem 
Kalan Oğuz Han’ı kalbim tanır tamamiyle 
Damarlarımda yaşar şan-ü ihtişamiyle 
Oğuz Han, işte budur gönlümü eden mülhem:28 

Ziya Gökalp’in vatan tanımı Turan idealidir. 1911’de Genç Kalemler 
dergisinde yayımladığı Turan manzumesi ile Türklüğün bütünlüğü fikrini 
benimsediğini göstermiş olan Ziya Gökalp (1876-1924), I. Dünya Savaşı 
boyunca, bu hareketin lideri durumundadır.29 

Vatan ne Türkiye’dir Türklere, ne Türkistan 
Vatan büyük ve müebbet bir ülkedir: Turan.30 

Ziya Gökalp, Türkçülüğün Esasları’nda, Türk milletinin yükselmesini 
asıl amaç olarak ifade eder. Bunun için de öncelikle aydının halka gide-
rek harsı alması, halka ise medeniyeti götürmesi gerekir. Gökalp, Vatan 
şiirinde, 

Her ferdinde mefkûre bir, lisan, âdet, din birdir 
… 
Hududunda evlâtları seve seve can verir 
Ey Türk oğlu, işte senin orasıdır vatanın!31 

diyerek Türk milletinin vatan sözü ile anlaması gerekenleri dile getirir. 
Ziya Gökalp’in aydın-halk kucaklaşması düşüncesi, Faruk Nafiz’in Sanat 
şiirinde bu dönemin şiir anlayışını ortaya koyar: 

Başka sanat bilmeyiz, karşımızda dururken 
Yazılmamış bir destan gibi Anadolu’muz32 

Şair, Anadolu’yu milli sanatın kaynağı olarak görmekte olup bizim 
kültürümüzle ilgili olmayan sanata yönelmenin yanlışlığını vurguluyor. 
Anadolu’muz milli sanat üretimi için bakir bir alandır. Hem tabii güzel-
likleri hem insanlarının kültür zenginlikleri, gönül dünyalarının renklili-
ği, insani, medeni kimlik ve kişilikleri sanat ve edebiyat için yararlanıla-
cak zengin ve önemli bir kaynaktır.33 
                                                           
28 Fevziye Abdullah Tansel, Ziya Gökalp Külliyatı-I, Şiirler, Türk Tarih Kurumu Yayınları, s. 
5, Ankara 1977. 
29 Kenan Akyüz, Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri: 1860-1923, İnkılap Kitabevi, s. 
166, İstanbul 1995. 
30 Fevziye Abdullah Tansel, Ziya Gökalp Külliyatı-I, Şiirler, Türk Tarih Kurumu Yayınları, s. 
5, Ankara 1977. 
31 Fevziye Abdullah Tansel, Ziya Gökalp Külliyatı-I, Şiirler, Türk Tarih Kurumu Yayınları, s. 
100, Ankara 1977. 
32 Faruk Nafiz Çamlıbel, Han Duvarları, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, s. 16, Ankara 
1983. 
33 Nurullah Çetin, Şiir Tahlilleri - 1, Öncü Kitap Yayınevi, s. 78, Ankara 2010. 
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Türklerdeki cihan hakimiyeti ideali sınırsızlığın ifadesidir. Ziya Gö-
kalp’in vatan anlayışı Turan olarak karşımıza çıkar. Ona göre vatan, uğ-
runa hayatlar feda olunan mukaddes bir ülke demektir.34 Türk birliği si-
yasetinin uygulanmasını engelleyen birçok sebep vardır. Milliyetçilik dü-
şüncesi bu hususta önemli yer tutar. Türkleri birleştirme fikri iç engel-
lerle çatışır. Müslümanlarda görülen o kuvvetli teşkilat, o pürheyecan-ı 
hissiyat gibi, birliği kolaylaştırabilecek unsurlardan hemen hemen hiçbi-
risi Türklerde yoktur. Daha da hazin olanı Türklerin büyük bir bölümü-
nün birliği besleyecek tükenmez bir kaynak olan mazilerini unutmuş bir 
halde bulunmalarıdır.35 

Ziya Gökalp, Ala Geyik şiirinde yine Turan idealinden bahseder. Bir 
manzum masal özelliği taşımaktadır. Şair Turan meleği sembolüyle Tu-
ran ülkesini anlatmak istemiştir.36 

Dedim, Turan Meleği! 
Türkün yüce dileği! 
Yüz milyon Türk bu anda 
Seni bekler Turanda.37 

Bir topluluğun millet olmasının temelinde dil birliği vardır. Her milli 
uyanışta, ilk mesele olarak ele alınan dil konusu, ülkenin siyasi duru-
muyla yakından ilgilidir.38 Ziya Gökalp, önceleri Turancılığın en büyük 
savunucusu olmasına rağmen Türkiye’nin varlığını koruması ve sürdür-
mesi fikrini destekler. Gökalp, Türk kültür tarihinde imparatorluk konu-
mundan, ulus (millet) gerçeğine yönelen, bu amaçla Türk toplumunun 
yeniden restorasyonunu başlatan bir sosyal bilimcimizdir.39 

Birinci Dünya Savaşı’nı takip eden yıllarda milliyetçilik etrafındaki 
arayışlardan biri de Yahya Kemal’den gelir. Ziya Gökalp gibi Yahya Ke-
mal de konferanslarıyla, yazılarıyla ve üniversitede verdiği derslerle pek 
çok insanı derinden etkiler.40 Şair, Anadolu toprağının yeni bir Türk in-
sanı oluşturduğunu belirtir. 

Yahya Kemal Beyatlı, Edebiyata Dair adlı eserinde dil ve edebiyat hak-
kında görüşlerini belirtir. Bu dönemde şiirimizin nasıl olması gerektiği yo-
                                                           
34 Ziya Gökalp, Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak, Kültür Bakanlığı Yayınları, s. 85, 
Ankara 1976. 
35 Recep Duymaz, Türk Edebiyatı Tarihinde Milli Edebiyat Dönemi (1911-1923), 3F Yayınevi, 
s. 21, İstanbul 2008. 
36 Ali İhsan Kolcu, Milli Edebiyat -I- Şiir, Salkımsöğüt Yayınları, s. 99, Erzurum 2008. 
37 Ali İhsan Kolcu, Milli Edebiyat -I- Şiir, Salkımsöğüt Yayınları, s. 97, Erzurum 2008. 
38 Yusuf Ziya Öksüz, Türkçenin Sadeleşme Tarihi Genç Kalemler ve Yeni Lisan Hareketi, TDK 
Yayınları, s. 86, Ankara 2004. 
39 Orhan Türkdoğan, Ulus-Devlet Düşünürü Ziya Gökalp, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, s. 13, 
İstanbul 2005. 
40 Hülya Argunşah, Milli Edebiyat, Yeni Türk Edebiyatı El Kitabı, (Editör:Ramazan Korkmaz), 
Grafiker Yayınları, s. 200, Ankara 2009. 
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lunda sorular sorulurken, Yahya Kemal, ‘Bizim bir şiirimiz varken böyle so-
rular sorulmazdı’41 der. Yahya Kemal genelleme yapmış olmakla birlikte, 
Mehmet Emin hedeflerini toplumun tam ihtiyacı olduğu günlerde söylemiş 
ve aynı şiir anlayışını paylaşmayanların da takdirini kazanmıştı.42 

Tanzimat’ın ilanından sonra Batılılaşma cereyanları hızlanır. Batı me-
deniyetinin olumsuz taraflarının taklit edilmesi, Türk toplumunda önem-
li bir mesele haline gelir.43 

Mehmet Akif, Mehmet Emin ve Ziya Gökalp gibi şairler hayatları bir 
‘şuur’ devrine tekabül ettiği için sanatlarında derinleş(e)memiş şairleri-
mizdir.44 

Altın Destan şiirinde Türk milletinin bilinçaltını canlandırmaya çalı-
şan şair, Turan birliği ülküsünü yine ortaya koyar. 

Türk yurdu uykuda ey düşman sakın! 
Uyuyan ülkeye yapılmaz akın. 
Tan yeri ağardı, yiğitler kalkın. 
Bakın yurd ne halde, vatan nerede? 
Gideyim arayım, yatan nerede?45 

Ali Canip Yöntem, Milli Edebiyat ve Yeni Lisan için büyük hizmetler 
yapmış şairdir. 1911’de Genç Kalemler mecmuasının başmuharrirliğini 
yapan Ali Canip, Milli Edebiyat ruhunun oluşmasında öncülük etmiştir. 
Ali Canip Bey, Ziya Gökalp ve Ömer Seyfettin’le birlikte Milli Edebiyat ve 
Yeni Lisan hareketinin üç teorisyeninden biridir.46 Şair, Doğu’nun uyan-
masını isteyen dizelerinde büyük bir samimiyet gösterir: 

Daldım gözünde vehm uyuyan, susmuş ufkuna 
Ey şark kanmadın mı asırlarca uykuna?47 

Türk edebiyatının Batı’ya yönelişi Ahmet Hamdi Tanpınar’ın deyimiyle, 
“Bir medeniyet kriziyle”48 başlar. Batı edebiyatının etkisi edebiyatımızın 
her türünde kendisini gösterir. Türk edebiyatının bu dönemlerinde milli 
hassasiyetler taşıyan eserler bulmanın zor olduğu49 görülür. Bu bakım-
dan, Milli Edebiyat hareketinin dönemin milli şuurun oluşmasındaki rolü-
                                                           
41 Yahya Kemal Beyatlı, Edebiyata Dair, Yahya Kemal Enstitüsü Yayınları, s. 11-16, İstan-
bul 1976. 
42 İnci Enginün, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, Dergâh Yayınları, s. 19, İstanbul 2001. 
43 Mustafa Karabulut, “Paris’te Bir Türk ve Jön Türk Romanlarında Kültür ve Medeniyete 
Bakış”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 186, s. 77. 
44 Ali İhsan Kolcu, Milli Edebiyat -I- Şiir, Salkımsöğüt Yayınları, s. 101, Erzurum 2008. 
45 Ali İhsan Kolcu, Milli Edebiyat -I- Şiir, Salkımsöğüt Yayınları, s. 107, Erzurum 2008. 
46 Ali İhsan Kolcu, Milli Edebiyat -I- Şiir, Salkımsöğüt Yayınları, s. 120, Erzurum 2008. 
47 Ali İhsan Kolcu, Milli Edebiyat -I- Şiir, Salkımsöğüt Yayınları, s. 120, Erzurum 2008. 
48 Ahmet Hamdi Tanpınar, Edebiyat Üzerine Makaleler, Dergâh Yayınları, s. 104, İstanbul 2000. 
49 Mehmet Soğukömeroğulları, “Ali Canip Yöntem’in Milli Edebiyat Görüşleri”, Türk Dünyası 
Araştırmaları Dergisi, Sayı: 186, s. 225. 
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nü daha iyi anlarız. Ali Canip Yöntem, sanatkarda milli şuur arar. Edebi-
yatımızın, cemiyetimizin ve milletimizin buna ihtiyacı olduğuna inanır.50 

Edebi metinler gerçeklikten hareket ederek geniş bir alanı kapsar. 
Edebi metnin yapısını meydana getiren bütün öğeler somut olarak var-
dır. Gerçek ve gerçeklik, günlük hayatta çok farklı görünüş ve kılıklarda 
karşımıza çıkar. Biraz da kendisini görünmez kılar. Bu farklı görünüş ve 
kılıklarda karşımıza çıkan, gerçek ve gerçeğin soyut olarak ifade edilebi-
len bire özü vardır. Kurmaca metinlerde bu soyut öz ele alınır, bunun 
özelliklerini somut biçimde ortaya koymak amacıyla bir olay örgüsü dü-
zenlenir veya bir yapı kurulur.51 

Mehmet Akif Ersoy, şiir sanatı ile sosyal meseleler üzerinde durmuş, 
sanatını milletine adamış bir şair ve fikir adamıdır. İslam birliği idealinin 
şairi olan Mehmet Akif, şiirlerinde dini-mistik bir yapı gösterir. Şair, 
Bursa’nın Yunanlar tarafından işgali üzerine duyduğu ıstırabı Safahat’ın 
yedinci kitabında yer alan Bülbül şiirinde dile getirmiştir: 

- Eşin var, âşiyanın var, baharın var, ki beklerdin; 
  Kıyâmetler koparmak neydi, ey bülbül, nedir derdin?52 

Uyan adlı şiir Mehmet Akif’in baştan sona samimi uyarılarıyla doludur. 

Baksana kim boynu bükük ağlayan? 
Hakk-ı hayatın senin ey Müslüman! 
Kurtar o bîçâreyi Allah için, 
Artık ölüm uykularından uyan! 
… 
Ey koca Şark, ey ebedi meskenet! 
Sen de kımıldanmaya bir niyet et. 
Korkuyorum Garb’ın elinden yarın, 
Kalmayacak çekmediğin mel’anet.53 

Bu şiirde Akif, Müslümanlara samimi uyarılarda bulunur. Milletimi-
zin içinde bulunduğu hazin durumu gözler önüne sererken, geçmişte ya-
şanılan felaketlerden ders alınmasını aksi halde gelecekte daha büyük 
tehlikelerin bizi bulacağını ifade eder. 

Sonuç 

Edebiyat ile psikoloji, birçok yönden ortak özelliğe sahiptir. Gerek 
muhataplarının insan olması, gerekse kullandıkları malzemenin dil ol-
                                                           
50 Bilge Ercilasun, İkinci Meşrutiyet Devrinde Tenkit, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü 
Yayınları, s. 123-124, Ankara 1995. 
51 Şerif Aktaş, Şiir Tahlili - Teori ve Uygulama, Akçağ Yayınları, s. 22, Ankara 2009. 
52 Mehmet Akif Ersoy, Safahat, (Hazırlayanlar: Cemal Kurnaz vd.), s. 476, İstanbul 1996. 
53 Recep Duymaz, Türk Edebiyatı Tarihinde Milli Edebiyat Dönemi (1911-1923), 3F Yayınevi, 
s. 147, İstanbul 2008. 
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ması bu iki disiplinin iç içe olmasını sağlar. Türk edebiyatında Milli Ede-
biyat dönemi, siyasi, sosyal, kültürel, psikolojik v.b. unsurların etkileri-
nin çok olduğu bir zaman dilimini kapsar. Millete ait edebiyat demek 
olan milli edebiyat kavramı, Türk edebiyat tarihinde önemli yere sahiptir. 
Türk edebiyatında milliyetçilik akımıyla birlikte oluşan ve milli bilincin 
uyanmasını ve milli kimliğin ortaya çıkarılmasını amaçlayan bir edebi 
harekettir. Bu dönemin şiir dünyasının en önemli özelliklerinden birisi, 
Türk milletinin bilinçaltına inerek milletteki milli bilinci uyandırmaktır. 
Şairler şiir aracılığıyla bir çeşit psikolojik bir etki yapmışlardır. Bunun 
için halkın bilinçaltındaki, dil, din, tarih bilinci; vatan ve millet sevgisi, 
v.b. duyguları uyandırma yolunu seçmişlerdir. Mehmet Emin Yurdakul, 
Ziya Gökalp, Mehmet Akif Ersoy, Faruk Nafiz Çamlıbel vb. birçok şairde 
bu hususiyetleri görmekteyiz. Dönemin şairleri, milletin ruh dünyasına 
seslenebilmek için psikolojik hususları şiirlerinde kullanarak, milletin 
bilincinin uyanmasında önemli rol üstlenmişlerdir. 
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Kodu Kitabın Adı Kitabın Yazarı Ebadı Fiyatı 
200 II. Meşrutiyetin İlanı Öncesi ve Sonrası Mustafa Özden Normal 10.00 
121 21. Yüzyıla Doğru Sosyal Güvenlik Yusuf Alper - İbrahim Tatlıoğlu Normal 10.00 
164 Akşehir’de Sıra Yarenleri Dr. Gökhan Tarıman Ceniklioğlu Normal 10.00 
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193 Arapların Türkistan’a Girişi Prof. Dr. Zekeriya Kitapçı Normal 13.00 
24 Atatürk, Milliyetçilik, Doğu Anadolu Prof. Dr. Mehmet Eröz Normal 15.00 
73 Aus Karabağ Die Melodie H. Ahmet Schmiede - (Bahtiyar Vahapzade) Normal 7.00 
93 Aziya Natık Seferoğlu - Olcas Süleyman Orta 15.00 

120 Başşehir Tunus’taki Türkçe Kitabeler Doç. Dr. Mehmet Şeker Normal 5.00 
62 Bulgaristan Türkleri’nin Statüsü İbrahim Kamil Küçük 5.00 

 Bursa Türk Ocağı’nın Kuruluşu ve Faaliyetleri Mehmet Uzun (Baboğlu) Küçük 20.00 
103 Büyük Petro ve Osmanlı İmparatorluğu B.H. Sumner - Eşref Bengi Özbilen Normal 10.00 

 Büyük Türk Part Devleti Begmurat Gerey Orta 15.00 
98 Cennet Atları Orhan Seyfi Şirin Orta 6.00 

206 Cumhuriyet Dönemi Öğretmen Örgütlenmesi (1923-1980) Ahmet Orhan Orta 10.00 
 Çar İskitler Zaur Hasanov - Akt. İlyas Topsakal Orta 30.00 

31 Devlet Kuran Kahramanlar Safa Öcal Normal 10.00 
70 Deyim Hazinemiz Hüseyin Adıgüzel Orta 8.00 

 Dene-Na Dene Kızılderilileri  
(Cengiz Han’dan Amerika’ya Kaçan Türkler) 

Ethel G. Stewart Büyük 30.00 

186 Deyimler Sözlüğü Z. Gatiatullina - Hüseyin Adıgüzel Normal 15.00 
 Dikenli İlişkiler (Kırımlı Bir Öğretmenin Anıları ve Şiirleri) Fevzi Altuğ Küçük 10.00 

302 Dinmeyen Hasret Burhanettin Ulutan Normal 15.00 
207 Divan Şiirinde Kadın Dilaver Cebeci Orta 7.00 
168 Doğu-Batı Meselesi ve Sultan Galiyev Oğuz Şaban Duman Orta 15.00 
249 Türk Dünyasında Dün, Bugün, Yarın Prof. Dr. Turan Yazgan Orta 25.00 

3 Dünden Bugüne Türk Kültürünün Gelişme Çağları Prof. Dr. Bahaeddin Ögel Orta 30.00 
306 Düz-Yazı Azeri Tekerlemeleri (Yanıtmaç) M. Mirzayev - E. Kuliyev Küçük 5.00 
118 Endüstriyel İşçi Kooperatifleri Prof. Dr. H. Sami Güven Normal 10.00 
307 Ertuğrul Fırkateyni Faciası E. Mütercimler - Mim Kemal Öke Normal 10.00 

 Erken Türklerin Skandinavya Yazıtları Kazım Mirşan Büyük 50.00 
60 Eski Türk Devletlerinde İdari Askeri Unvan ve Terimler Prof. Dr. Abdulkadir Donuk Orta 10.00 
38 Eski Türklerde Kadın ve Aile Necdet Sevinç Küçük 5.00 

189 Farabi Felsefesi Burhan Ulutan Orta 15.00 
195 Geçmişten Günümüze Türk Diş Hekimliği A. Efeoğlu - Ayşegül Demirhan Erdemir Normal 12.00 
75 Giritli Ali Aziz Efendi’nin Berlin Sefareti H. Ahmed Schmiede Normal 7.00 

 Göçten Sonra G.C. Kazakbalası Orta 7.00 
136 Grek Seyyahı Priskos’a Göre Avrupa Hunları Ali Ahmetbeyoğlu Orta 5.00 
135 Güney Türkistan’dan Türkiye’ye Meseleler ve Türk 

Kültür Kimliği 
Dr. Yaşar Kalafat Orta 7.00 

105 Günümüzde Gerilla ve Terörizm Rolf Tophoven - (Eşref Bengi Özbilen) Orta 8.00 
149 Haniwaldanus Anonimi’ne Göre Sultan Bayezid-i Veli R.F. Kreute - Doç. Dr. Necdet Öztürk Normal 8.00 
198 Harbin’den İstanbul’a ve Eskişehir’de Beş Yıl Ravile İdiler Orta 10.00 
230 Hakas Destanı Altın Cüs (Giriş-Metin-Aktarma-Dizin) Erdal Şahin Orta 15.00 
57 Hz. Peygamberin Hadislerinde Türk Varlığı Prof. Dr. Zekeriya Kitapçı Normal 15.00 

196 İbn Sina Felsefesi Burhan Ulutan Orta 10.00 
86 İktisatçılar İçin Sosyal Güvenlik Ders Notları Prof. Dr. Turan Yazgan Normal 20.00 

111 İran Türkleri Mehmet Emin Resulzade Orta 5.00 
36 Japonya’da Maneviyat Eğitimi T.P. Rohlen - Prof. Dr. Turan Yazgan Küçük 5.00 

112 Kafkasya Türkleri Mehmet Emin Resulzade Orta 5.00 
229 Kendi Kaleminden İsmail Bey Gaspıralı’nın İdealleri -I-  Sabri Arıkan Orta 35.00 
229 Kendi Kaleminden İsmail Bey Gaspıralı’nın İdealleri -II-  Sabri Arıkan Orta 25.00 

 Kremlin’de İktidar Mücadelesi A. Kolendiç – Çev. Eşref Bengi Özbilen Orta 10.00 
 Lale Devri ve Yansımaları Orhan Erdenen Büyük 15.00 
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192 Men Kazanga Baramen (Tataristan Notları) Dilaver Cebeci Orta 10.00 
106 Merkezi Kafkazın Etnik Tarihinin Köklerine Doğru İsmail Mızı Ulı Normal 10.00 
67 Milli Mücadelede Balıkesir TDAV Orta 7.00 
76 Musul Meselesi Kronolojisi Mim Kemal Öke Normal 13.00 
55 Mühimme Defteri Müşterek Büyük 40.00 

116 Nahışların Yaddaşı Müşterek Normal 7.00 
89 Oğuzlar (Türkmenler) Prof. Dr. Faruk Sümer Normal 30.00 
97 Oğuzname S. Alizade (Prof. Dr. Ali Haydar Bayat) Orta 7.00 
28 Orta Doğu’da Türk Askeri Varlığının İlk Zuhuru Prof. Dr. Zekeriya Kitapçı Normal 10.00 

309 Osmanlılarda Sosyal-Ekonomik Yapı Necdet Sevinç Orta 10.00 
147 Özbekistan Anadolu Karşılaştırmalı Türk Halk İnançları Müşterek Orta 6.00 
125 Özbekçe-Türkçe/Türkçe-Özbekçe Sözlük Berdak Yusuf - M. Mahur Tulum Orta 17.00 
77 Panislavizm ve Rus Milliyetçiliği Prof. Hans Kohl (A.O. Güner) Orta 10.00 
34 Peygamberimiz ve 4 Halifesi Ergün Göze Küçük 5.00 

170 Pomak Türkleri Prof. Dr. Hüseyin Memişoğlu Orta 7.00 
 Rus Misyoner Kaynaklarına Göre Rus Çarlığı ve Türkler İlyas Topsakal Orta 25.00 

131 Rus Tanınan 500 Bulgar-Tatar Türk Asıllı Sülale A.H. Halikov - Mustafa Öner Orta 6.00 
 Saklıkent Refet Körüklü Küçük 10.00 

23 Sendikal Meseleler TDAV Normal 9.00 
35 Sosyal Güvenlik Açısından Zekat Prof. Dr. Turan Yazgan  Küçük 5.00 

202 Sovyetlerde Türklüğün ve İslam’ın Bazı Meseleleri Dr. Baymirza Hayit Normal 17.00 
78 Şağap Hatun Prof. Dr. Zekeriya Kitapçı Normal 5.00 

171 Şahıs Adları I-II Prof. Dr. Faruk Sümer Normal 35.00 
63 Şer’iye Sicilleri I-II TDAV Büyük 60.00 

 Şu Üretken Türkçemiz Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan Orta 20.00 
117 Tamga, Asya’daki Türkçe Coğrafi Adlar Derlemesi Erk Yurtsever Normal 11.00 
216 Tarih Metodu (Araştırma-Yazma) Prof. Dr. Gülçin Çandarlıoğlu Normal 12.00 
167 Tarihçe-i (Gazavat-i) Dağıstan Prof. Dr. M. Fahrettin Kırzıoğlu Normal 10.00 

 Topa ve Şato Devletlerinin Harici Münasebetleri Prof. Dr. W. Eberhard Büyük 7.00 
162 Türk Aleviliğinin Yükselişi Muzaffer Özdağ Normal 6.00 
95 Türk Cihadı ve Alman Protestanlığı A. Gisher Galatti - Neval Öke Orta 7.00 
69 Türk Hükümdarı Prof. Dr. Abdulkadir Donuk Orta 5.00 

194 Türk Kültüründe Lokman Hekim Prof. Dr. Ali Haydar Bayat Orta 12.00 
186 Türk Kültüründe Üçlü Sözler Prof. Dr. Ali Haydar Bayat Orta 12.00 
77 Türk Milli Kültüründe Nevruz Yrd. Doç. Dr. Z. Makas Küçük 5.00 
58 Türk Savun Kendini Dr. H. Barth - Prof. Dr. Selçuk Ünlü Orta 10.00 

153 Türkçe Adlar Derlemesi Erk Yurtsever Normal 12.00 
155 Türkçe’de Anlam Kaymasına Uğrayan Arapça Kelime 

ve Kelime Grupları 
Yrd. Doç. Dr. Emrullah İşler Orta 10.00 

190 Türkçülerin Kaleminden Atsız Müşterek Normal 12.00 
163 Türkçülüğün Doğuşu ve Gelişimi Rafael Muhammeddin  Normal 13.00 
56 Türkistan’da Müslüman Olan İlk Türk Hükümdarları  Prof. Dr. Zekeriya Kitapçı Orta 8.00 

156 Türkiye Hoyratları  Refet Körüklü Orta 5.00 
 Türk Dünyası İçin Temel Türkçe Alıştırma Kitabı (3 Cilt) Dr. İbrahim Akış - Ferhat Aslan Orta 50.00 
 Türkiye’de Mahalli İdarelerin Yapısı ve Düzenlenmesi Dr. Veysel Atasoy Normal 15.00 

210 Uygarlığın Yanılgısı Muhtar Şahanov Normal 15.00 
204 Yazının Dili Olcas Süleyman Normal 17.00 

 Yerli ve Yabancı Kaynakların Işığında Ermeni Meselesi Prof. Dr. Dr. Arslan Terzioğlu Büyük 10.00 
 Yörükler  Prof. Dr. Mehmet Eröz Normal 15.00 
 Van ve Çevresinde Ermeni İsyanları Yrd. Doç. Dr. Ergünöz Akçora Büyük 17.00 

319 Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi Abonelik Bedeli (2013) TDAV Büyük 90.00 
320 Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi Abonelik Bedeli TDAV Orta 120.00 

 Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi (Külliyat - 52 Cilt) TDAV Büyük 3.250 
 Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi (Külliyat – 101 Cilt) TDAV Orta 5.000 

316 6’lı Türk Sanat Müziği Kaseti Prof. Dr. Nevzat Atlığ  20.00 
317 4’lü Türk Sanat Müziği Kaseti Prof. Dr. Nevzat Atlığ  15.00 
318 2’li Türk Dünyası’ndan Sesler CD’si Dr. Nermin Gültek - TDAV Korosu  10.00 

 Şölen CD’si (Stadyum ve Kadıköy Yürüyüş) VCD TDAV  10.00 
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