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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 bildirmelidirler. 

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, Çağdaş 

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

lerinin 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 Araştırmaları 

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 Dün-

yası 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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Editörden … 

Türk Dünyası’nın değerli dostları… 

Türk Dünyası kavramını yerleştiren, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı’nın 

kurucusu, hayatını Türk Dünyası’na adayan, son anına kadar Türk Dünyası 

için yaşayan, çalışan, düşünen, yüreği “Türk, Türk …” diye çarpan; akıl, gö-

nül ve dava adamı, Türk Dünyası’nın bilicisi, Türk Dünyası’nın boy boylayı-

cısı, soy soylayıcısı, Türk Dünyası’nın ad koyucusu, Türk Dünyası’nın son 

Korkut Atası, Turan’ın yol göstericisi, adı ile müsemma Prof. Dr. Turan YAZ-

GAN Hocamızın bedenen aramızdan ayrılıp uçmağa varmasının üzerinden 

tam bir yıl geçti. 

Hocamızın yeri hiçbir zaman dolmayacağı gibi, onun açtığı yolda yürü-

yen katar da hiçbir zaman durmayacak. Hocamızdan sonra onun çok büyük 

önem verdiği Türk Dünyası’nın geleceği çocuklarımızın bir araya getirilip 

kaynaştırıldığı, kardeşliklerin kurulduğu Türk Dünyası Çocuk Şölenleri aksa-

madan gerçekleştirildi ve bundan sonra da gerçekleştirilmeye devam edecek. 

Turan Kültür Merkezi, Süleymaniye Kürsüsü konuşmaları tıpkı Hocamızın 

sağlığında olduğu gibi Türkiye’de gündem oluşturacak şekilde devam ediyor. 

Okullarımız Türk Dünyası’nda Türkçe ile eğitime devam ediyor. Bundan 

sonra da devam edecek. 

Hocamızın, aralıksız olarak çıkarmayı başarmakla övündüğü uluslararası 

hakemli, bilimsel dergimiz Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Akademik Bakış 

Dergisi (internet ortamında) ve ulusal hakemli aylık Türk Dünyası Tarih Kül-

tür Dergisi, Hocamızdan sonra da Hocamızın vasiyetince aynı çizgide aralıksız 

olarak çıkmaya devam ediyor, inşallah bundan sonra da devam edecek. 

Hocamızın en önemli vasıflarından biri hiç şüphesiz vefası idi. O, Türk’ün 

en vefalılarından biri idi. En büyük vefası da milletine idi. Dostlarına vefası 

dostlarınca malumdur. Turan Hocamız, Türkiye’de ilk kez, dergilerde arma-

ğan sayı çıkarmak suretiyle vefa örneği sergileyen kişidir. 
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Biz de Türk Dünyası Araştırmaları dergimizin bu sayısını Hocamıza arma-

ğan sayısı olarak çıkarıp ona olan vefamızı göstermek istedik. 

Bu düşüncemizi ilan etmemizden itibaren adeta dergimize yazı yağmaya 

başladı. Vefa gösteren vefa görüyordu... Gelen yazıları bir defa da çıkarma-

ya kalksak yaklaşık 1500 sayfalık dev bir sayı olacaktı. Biz, bu yazıları üç 

sayımıza bölüp “Turan Yazgan’a Armağan Üçlemesi” şeklinde yayınlayarak 

Türkiye’de yine bir ilk gerçekleştirdik. 

Hiç şüphesiz ki, Türk Dünyası’nın dostları, imzaları ile, Hocamızın bu ar-

mağan üçlemesinde olmak istiyordu. Onun için Hocamızla ilgili yazılara, ha-

tıralara ve onun dünyasını anlatan yazılara bu armağanın birinci cildinde 

yer verdik. Ardından da birbirinden değerli diğer akademik yazıları sırala-

dık. 

Akademik yazılar, hakemli bir dergi olmamız sebebi ile yine hakem heye-

tinin süzgecinden geçti ve elinizde ikinci cildi bulunan üç ciltlik “Prof. Dr. 

Turan Yazgan’a Armağan Üçlemesi” ortaya çıktı. 

Hocamızın ve Türk Dünyası’nın vefalı dostları, bunu birlikte başardık.  

Sağolun. Elinize, yüreğinize sağlık. 

Türk Dünyası, Dünya durdukça Türk’ün vefası ile var olmaya devam ede-

cektir. 

Ne Mutlu Türküm Diyene. 

 

Yrd. Doç. Dr. İbrahim AKIŞ 
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Sunuş … 

Elinizde bulundurduğunuz bu akademik yayının ilk sayısı bundan tam 35 

yıl evvel neşredildi. O günlerde Hocamız Prof. Dr. Turan Yazgan sadece Türk 

Dünyası’na hizmet etmek için, hiçbir menfaat elde etme düşüncesi içinde ol-

madan bu dergiyi her satırıyla bizzat ilgilenerek yayınladı ve tam 35 yıldır 

aynı duygularla yayınlamaya devam etti. Vakıf olarak yapılanmamızın te-

melini de teşkil eden bu akademik dergi, Türk Yayın Hayatında 205 sayıdır 

mevcut ve bu bakımdan üniversite ve çeşitli kuruluşlarımızın başaramadığını 

kıt kaynaklarla başarmış ve başarmaya da devam etmektedir. 

Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün “Bugün Sovyetler Birliği, dostu-

muzdur; komşumuzdur, müttefikimizdir. Bugün elinde sımsıkı tuttuğu millet-

ler avuçlarından kaçabilirler. Dünya yeni bir dengeye ulaşabilir. İşte o za-

man Türkiye ne yapacağını bilmelidir, Bizim bu dostumuzun idaresinde dili 

bir, inancı bir, özü bir kardeşlerimiz vardır. Onlara sahip çıkmaya hazır ol-

malıyız.” sözlerini kendisine vasiyet kabul eden Hocamız, Türk Dünyası üze-

rine bilimsel araştırma yapılmasını ve bunların düzenli yayınlanmasını bu 

dergi ile başlattı. Bu işe gönül veren araştırmacılar ve akademisyenler bu 

derginin etrafında toplandılar ve Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı’nın sağ-

lam temelleri böylece atılmış oldu. 

Hocamızın vefatıyla armağan kitap yayınlanması fikri oluşmuş, Hocamızın 

dostları ve akademisyenler tarafından pek çok yazı Vakfımıza gönderilmiştir. 

Vakıf olarak, bu yazıların kitap yerine, böylesine tarihi bir görev yerine getir-

miş olan bu dergide yayınlanmasının daha uygun olacağına karar verdik ve üç 

ciltten oluşan “Prof. Dr. Turan Yazgan’a Armağan Üçlemesi” adını vermiş oldu-

ğumuz bu eser ortaya çıktı. 

Turan Yazgan, vefatına kadar 32 yıl boyunca, kurduğu Türk Dünyası 

Araştırmaları Vakfı’nın Genel Başkanlığı görevini büyük bir fedakârlıkla yü-

rüttü. Bu süre boyunca Vakıf, Türk Dünyası ile ilgili tüm faaliyetlerde öncü 

oldu, “Dilde, Fikirde, İşte Birlik” felsefesinin bayraktarlığını yaptı. 
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Türk Dünyası’na hizmeti bütün görevlerden üstün tuttu.  

Hizmetlerini bu kısa sunuş yazısına sığdırmak asla mümkün değildir. Bir 

ömre bu kadar çok işi sığdırmak ise kendisini yakından tanıyanların ifade 

ettiği gibi ancak Turan Yazgan’ın başarısıdır, onun kişiliğinin ürünüdür. 

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, Türk Dünyası’na yönelik yayın, eğitim 

ve kültürel faaliyetleri ile Türk Devlet ve Topluluklarının kaynaşmasında, or-

tak düşünce birliğinin oluşmasında çok önemli görevler görmüştür ve gör-

mektedir. 

Günümüzde, Hocamız Turan Yazgan’ın başlattığı ve büyük heyecanla, 

şevkle, arzuyla, bizzat her aşamasıyla ilgilenerek gerçekleştirdiği Vakıf faa-

liyetlerini artık onun manevi huzurunda bizler gerçekleştiriyoruz. Hocamızın 

ideallerinden taviz vermeden, ilkelerinden sapmadan onun eserlerini yaşatı-

yoruz ve yaşatmaya devam edeceğiz. 

Bu hepimiz için çok zor, ama bir o kadar da kutsal bir görev… 

Vakfımızın kurulduğu günden itibaren Hocamızın yanında bulunan ve 

onun bu faaliyetlerindeki en büyük yardımcısı ve “Armağan”ın hazırlanma-

sında da en önemli paya sahip olan Genel Müdürümüz Saadet Pınar Yıldırım 

başta olmak üzere, bu yayının editörlüğünü de gerçekleştiren ve Vakfımız 

için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan Dr. İbrahim Akış’a, Dr. Mustafa Ak-

soy’a, İngilizce çevirileri ve baskıya hazırlanmasında emeği geçen değerli 

kardeşimiz Mehmet Töre Yıldırım’a, gecesini gündüzüne katarak çalışan 

Vakfımız elemanlarından başta Gökhan Kaya olmak üzere Mihrican Fenerci, 

Emel Gökay, ismini burada sayamadığımız tüm Vakıf çalışanlarına ve dostla-

rına üstün gayretlerinden dolayı teşekkür etmeyi bir borç biliriz. 

Gerek anı yazıları ve makaleleriyle bu “Armağan”ı taçlandıran, gerekse 

hakem sürecinde tüm makaleleri değerlendirerek katkıda bulunan dostları-

mıza Vakfımız adına şükranlarımızı sunarız. 

Tanrı Türk’ü Korusun… 
 

Közhan YAZGAN 

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı 

Genel Başkanı 
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SOSYAL TARİH AÇISINDAN OSMANLI’YA YENİ 
AÇILIMLAR 

Prof. Dr. Orhan TÜRKDOĞAN* 

Öz 

Osmanlı’ya yaklaşım tarzımız kişisel veya toplumsal değerler sistemi-

mizin ötesinde, tamamen bilimsel çerçevede değerlendirilmesi gereken bir 

ortamın analizini yansıtması gerekmektedir. Günümüzde Yeni Osmanlıcı-

lık bakış açıları, resmi teorinin yorumlarına ve tarihsel zihniyetine bir tep-

ki olarak karşımıza çıkmaktadır. Resmi teori, inkârcı bir yaklaşımın top-

lumsal reddiyesidir. Yeni Osmanlıcılık ise tüm azınlık ve etnisite gruplara 

olaylara paylaşım hakkını vermekte, tek bir devletin kurucu rolünü devre-

den çıkarmaktadır. 

Yeni Osmanlıcılık, tarihsel metodoloji açısından tarihselcilik zihniyeti-

ne bir dönüşün yeniden yansımasıdır. Artık, resmi teorinin kurucu kültür 

rolünü ve zihniyetini temsil eden Türklük devre dışı bırakılmakta, hatta 

Çerkez, Laz, Abaza, Gürcü, Zaza ve Kürt gibi gruplar “öteki” konumuna 

getirilmektedir. Yeni Osmanlıcılık akımının gündeme gelmiş olması, aynı 

zamanda üniter devlet anlayışından veya resmi teoriden ayrılışın, çok-

kültürlü bir yapılaşmaya dönüşümün paradigmalarını taşımaktadır. 

Anahtar kelimeler: Osmanlı İmparatorluğu, Türkiye Cumhuriyeti, 

Yeni Osmanlıcılık, Tarihselcilik, Üniter Devlet, Çokkültürlülük. 

Abstract 

The New Evolutions of Ottomanism From The Vision Of Social 

History 
The manner of approaching to The Ottoman Empire needs to be consi-

dering in the circle of science on the contrary of individual or social sys-

tem of values. Perspectives of Neo-Ottomanism has rised against observa-

tions of the offical theory and historist mindset. The official theory is soci-
                                                           
* Emekli Öğretim Üyesi. 
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al refutation of denialist perspective. As fort that Neo-Ottomanism is gi-

ving sharing rights to minority and other enticity groups, and the establis-

hing role of the state is disabled. 

From the vision of methodology of historism, Neo-Ottomanism is a re-

turn to the historism perspective. The cultural establishing role of offical 

theory and Turkism, the represant factor of offical theory, is no longer ab-

led. Even the groups as Cherkez, Laz, Abhaz, Georgian, Zaza an Kurd 

are recognise as “the othes.” To be at the top of the agenda of Neo-Otoo-

manism is containing the overtones of departure from the paradigm of 

unitary state, offical theory and return to the multicultural structure. 

Key words: Ottoman Empire, Turkish Republic, Neo-Ottomanism, His-

torism, Unitary State, Multiculturism. 

Giriş 

Yeni Osmanlıcılık akımının paradigması, Cumhuriyet ideolojisinin 
ulus-devlet inşasına dayalı Büyük Toplumun devreden çıkarılması ve 
“öteki” konumuna getirilmesi gerekliliğini bir dünya görüşü olarak kabul 
etmesi ilkesine dayanmaktadır. Bu nedenle, toplum düzenine yön ver-
mede iki görüş, belirli bir oranda uzlaşma yerine taban tabana zıt bir ay-
rışımın içindedirler. Nitekim, Sayın Başbakan bir konuşmasında Kurucu 
Kültürü -Türklük- kimliğini devreden çıkarıyor, antropolojik deyimi ile 
alt kültür konumuna getirerek, tüm etnisiti gruplarla ötekileştiriyor. 

“Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığı” ise üst kimlik konumunda algıla-
nan bir “mensubiyet” duygusuna yönlendiriliyor: 

“Türk Türküm, Kürt Kürdüm, Laz Lazım, Çerkez Çerkezim diyebile-

cek. Hepimizin üst kimliği Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığıdır. Türk, 

Kürt, Çerkez, Laz aklınıza ne gelirse hepsi Türkiye Cumhuriyeti va-

tandaşlığı üst kimliği altında bir ve beraber olacağız. Alt kimliklere 

saygı duyacağız. Ancak hepimizin bir üst kimliği var. Nedir o? Türki-

ye Cumhuriyeti vatandaşlığıdır”1 

Benzeri tezi AKP’li akademisyenler de desteklemekte ve “Türklük” 
kimliğinin Kurucu Kültür rolünü devreden çıkarmaktadırlar. Nitekim, 
Stratejik Düşünce Enstitüsü Başkanı ve AK PARTİ MKYK üyesi Prof. Dr. 
Yasin Aktay da bir konuşmasında bu görüşü savunarak aynen şöyle di-
yordu: 

“Bu ülkede sadece Türkler üzerinden giderseniz bunun masrafı ve ma-

liyeti çok fazladır. Türkiye’yi bölünmenin eşiğine getirirsin. Türkiye’de 

yaşayan diğer insanları bu şekilde memnun edemezsiniz. Diğer insan-

ları kendine karşı kışkırtmış olursun. Onun için vatandaşlık bağına da-

yalı yeni bir millet tanımı yapmak çok önemli. Millet mi diyorsun? 
                                                           
1 jump. Milliyet.com.tr 
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Al sana millet! Sonuçta milletin ne olduğu, siyasilerin kararı ile içeriği 

doldurulan bir şeydir. Milletin içeriği, muhtevası, tanımı o siyasiler ta-

rafından yapılmış sonuçta. Sana demişler ki, ‘Sen Türksün’. Ne de-

mek Türklük? İşte Orta Asya’dan gelmişsin. Bir bakıyorsun, kaçımı-

zın dedesi Orta Asya’dan gelmiş? Bir sor bakayım gerçekten. Var mı 

böyle bir şey? O milletin yavaş yavaş zaten etnografyası da işlenme-

ye başlanıyor. Gerçekten de böyle bir şey. Türk nedir mesela? İsmet 

Özel’in çok ilginç, çok güzel tahlilleri vardır. Türk dediğin bir sentez-

dir zaten. Türk diye bir ırk yok.”2 

Bilimsel gerçekleri dışlayan bir akademisyenin; Türkiye’nin bir üni-
versitesinde yapmış olduğu bu konuşma, Kurucu Kültürün tarihsel rolü-
nü inkâr etmekte ve Yeni Osmanlıcılık akımının kapılarını açarak Resmi 
Teorinin ulus-devlet tezine reddiye sunmaktadır. Resmi Teori, Türklüğü 
bir ırk, bir soy, bir köken olarak kabul etmemekte, aksine Asyatik bir 
topluluk olarak gündeme taşımaktadır. Bir etnisiti grubu, kendini Türk 
hissediyorsa, Türklük duygusu ile kendini özdeşleştiriyorsa, buna ırkçı-
lık damgası vurmak suretiyle, onu kurucu kültür konumundan çıkar-
maya kimsenin hakkı yoktur. Bir zamanlar ırkçılık Nazizmin kök para-
digması olmuş, Germen ırkından olmayanlar dışlanmıştır. Alman toplu-
mu bu ırkçılık zihniyetinden ötürü büyük felaketlere duçar kalmış, Av-
rupa 25 milyon insanını kaybetmiş, sonuçta Batı-Doğu Almanya ayrışı-
mı ortaya çıkmıştır. Bu tablo, günümüzde Alman toplumunu kendini 
“millet olma” olarak tanıma, Alman kültürü, Alman dili ve Alman insanı 
olarak ortak bir paydada birleşme bilincini meydana getirmiştir. Günü-
müz ünlü Osmanlı tarihçisi Ord. Prof. Dr. Halil İnalcık’ın da belirttiği 
üzere, Osmanlı 16. yüzyılın ilk yarısından itibaren ayniyet duygusu an-
lamında Türklüğü devreden çıkarmış, bir çokkültürlülük yapılaşmasının 
içine girmiştir. Hanedan-i Osmani veya Patrimonial yönetim tarzı bir kök 
paradigmaya dönüşmüştür. Arnold Toynbee’nin de önemle belirttiği gibi, 
Osmanlı da Merkezi Yönetim kısa süre içinde Yahudi ve Hıristiyan kö-
kenli “Devşirme-Dönme” diye bilinen yabancı soyluların eline geçmiş ve 
yönetim onların karizması ile uzun ömürlü kimliğini sürdürebilmiştir.3 

Osmanlı, tarihsel akıbetini nihayet 20. yüzyılın başlarında, çokkül-
türlü kimliğini temsil eden etnisiti-azınlık gruplarının millet-olma duygu-
suna olan sahabetlerinin yükselişi sonucu can vermiş gitmiştir. Ancak 
bu malgamasyonda yüzyıllarca itilen-kakılan Türkmen-Oğuz boyları bi-
linçlenerek, kendine dönüş yapmış, Türklük kimliği ile uyanmış ve ant-
ropolojik deyimi ile Cumhuriyet ideolojisinin kurucu kültürüne olan sa-
habetini yükseltmiştir. Günümüzde Türk ulusu-Türk milleti; ortak dil-
                                                           
2 Ortadoğu Gazetesi, 1 Aralık 2013. 
3 Orhan Türkdoğan, Osmanlı’dan Günümüze Türk Toplum Yapısı, s. 491-492, Timaş Yayın-
ları, 2005. 
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ortak kültür- ortak tarih bilinci ve ortak inanç sisteminde birleşen in-
sanlarımızın meydana getirdiği “Büyük Çoğunluktur.” Nüfusunun büyük 
çoğunluğu Türkçe konuşan, kendini Türk gibi hisseden, yaşantısında 
ortak bir kültürü paylaşan insanları “Öteki” konumuna getirmeye kimse-
nin hakkı olamaz. Bu nedenle, Yeni Osmanlıcılık akımının “Türklük” 
duygusunu devreden çıkararak, bir çokkültürlülük macerasına sürükle-
meye, ne bilimsel gerçekler izin verebilir, ne de kendini asli unsur konu-
munda algılayan insanlarımız… 

Çokkültürlü bir yapılaşma düzeninde, sosyolojik anlamda bir akvar-
yum esprisi vardır. Kitleleri bir araya yığan, onlara dil-din-kültür ve zih-
niyette birliktelik kazandıran hakim kültür kimliği artık ortadan kalk-
mıştır. Bu tür bir yapılaşma Orman yaşantısında bile düşünülemez. Bir 
İranlı, bir Arap, bir Alman, bir Amerikalı, bir İngiliz tarihsel kurucu kim-
lik ve rollerini silerek, kendilerini ne idiğü belirsiz bir amalgamasyonun 
içine itebilirler mi? 

Artık, şu gerçek bir kez daha belirlenmek istenirse, Cumhuriyet’in 
resmi teorisi ve Turgut Özal’ın da Yeni Anadoluculuk tezinin ötesinde, 
hiçbir bilimsel yönü olmayan amorf bir yapılaşmayı destekleyen bir ikti-
darın Yeni Osmanlıcılık denilen toplumsal sentezi ile karşı karşıyayız. 
Bu durum bize, yeniden tarihsel tezin metodolojisini gündeme taşıyarak, 
bilimsel verilerin gerçeklerini gözler önüne sermemizi gündeme taşımak-
tadır. Yeni Osmanlıcılık, Yeni Anadoluculuk tarzındaki kalıp yargıların 
abesle iştigal türü yaklaşımlar olduğu, gerçek amacın -antropolojik deyi-
mi ile- Dış Proletarya ve İç Proletarya unsurlarına ülkenin kaderini peş-
keş çekmek ve kargo kültüne zemin hazırlamak amacı taşıdığı açıkça 
gözlenmektedir. 

Niçin Yeni Osmanlıcılık? Bu genel soru günümüz açısından bilimsel 
verilere dayanılarak, Osmanlı tarihine yönelik önemli belgesel araştırma-
ların temel ortak noktalarını saptayarak, toplum yapımıza yeni bakış 
açıları kazandırmamızı gerektirmektedir. Bu tasvirci yöntem, daha ziya-
de olguları tespit etmekten öteye bir anlam taşımamaktadır. Tasvirci 
(descritive) metodoloji, Türk tarih geleneğinde vak’anüvistlerin açtığı çığır 
yoludur. Oysa, günümüzde Marc Bloch’un tarihselci yaklaşımı olayları 
açıklamada yeni bir metodolojiyi gündeme getiriyordu. Marc Bloch’cu gö-
rüş, geçmiş olaylar ile günümüz olayları arasında bir süreklilik aramak-
ta ve onları sosyolojinin, ekonomi, siyaset, antropoloji gibi çok yönlü sos-
yal bilimler yolu ile yorumlamaya çalışmaktadır. Biz bu bölümde tarih-
selci yaklaşım çerçevesinde hareket ederek Osmanlı-Türkiye Cumhuri-
yeti arasındaki oluşumları açıklamaya çalıştık. 

Tarih biliminin babası Herodotos, “Tarih, olmuş olanı anlatmaktır.” di-
yordu. Kültür tarihimizde de, günümüze kadar devam edip gelen tarih 
anlayışı, bu tür bir yaklaşımı izlemiştir. Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi 
Türk tarihçiliği bir çeşit “vak’a nüvis” türü diyebileceğimiz geçmiş olgula-
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rı, olduğu gibi nakletme veya anlatma geleneğine dayanmaktadır. Batı 
da benzeri yaklaşım biçimine tanık olmaktayız. Ranke’ye göre tarihçi 
“şeyleri olduğu gibi tasvir eden biridir.” Diğer taraftan, Bloch’un da belirt-
tiği gibi Batıda gündeme gelen bu tarihçilik anlayışı “ölü kahramanlara 
övgü veya lanet dağıtmakla yükümlü bir yönelimi temsil eden bir tür yar-
gıç rolünü oynuyordu.” Ünlü düşünür Pascal bu durumu, “Herkes yargı-
larken Tanrı, bu iyidir veya kötüdür diye rol oynar.” biçiminde belirtiyor-
du. 

Oysa, modern dönem, tarihin görevinin, olayları sıralamak suretiyle 
bir çeşit vakit geçirmek veya Malebranche’ın deyimi ile “polymathie” yap-
mak değil, anlamaktır. O halde insan düşüncesinin en önemli aşaması, 
olaylar arasında anlamlı bağlar kurmak suretiyle onları yorumlamak, ol-
malıdır. Bu süreç, önüne gelen yığınla belgeleri sürekli eleştirerek bir çe-
şit zihinsel jimnastik yapmaya kalkışan “tarihselci tarihçilik”te değildir. 

Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Fransa’da yeni bir tarih anlayışı, ye-
ni bir metodolojik yaklaşım akademik çevrelerde yer etmeye başlıyordu. 
Bu da 1944 yılında Naziler tarafından katledilen Marc Bloch ve Lucien 
Febvre’nin temsil ettikleri Annales Okulu’dur. İki düşünür, 1929 yılında 
yayınlamış oldukları “Annales D’Histoire Economique et Social” dergile-
rinde tarihçilik görüşlerini açıklamışlardır. 

Annales Okulu’na göre, geçmiş çağların tüm fiziki yapısı, düşünsel ve 
normatif özelliklerini de içermek suretiyle, bir kez daha ortaya konularak 
tarih yazımının yeniden oluşturulması gerekmektedir. Bloch ve Febvre’e 
göre, “eğer tarihe yeniden kan verilmek isteniyorsa, bu da ancak coğraf-
ya, lengüstik, iktisat, demografi, siyaset bilimi, klimatoloji, psikoloji ve 
benzeri beşeri bilim dallarının etkinliği altında gerçekleşebilecektir.”4 Böy-
lece, Annal Okulu’na göre “tarih, tüm uzmanlık tarihlerinin toplamıdır.” 
Bu tür bir yaklaşım, sosyal bilimleri adeta tarihin bir alt disiplini duru-
muna getiriyordu. Bu nedenle, okul mensuplarını bir çeşit sosyal tarih-
çiler olarak anabiliriz. 

Annales Okulu çerçevesinde Osmanlı tarihinin de ele alınması, tarihi-
mize yeni yorumlar getirilmesi kanısındayız. Tarihçi Mustafa Âli’yi (1541-
1600) düşününüz. Dört dil bildiğini ve Boşnak kökenli olduğunu belirten 
bu zat, Türkleri ve Türkçeyi hakir görür, devşirmeler övünç kaynağıdır, 
heterojenliği Osmanlının gücü kabul eder.5 Osmanlı devletiyle Türklük 
arasında hiçbir bağ kurmaz, Nushat’da özellikle Anadolu’daki yerel aske-
ri unsurlara, bir başka deyişle Kürt ve Türk askeri reislerine fazla yetki 
verilmemesi hususunda padişaha öğüt verir. Çünkü, bunlar Âli’nin dü-
şüncesine göre, “merkezî devletin ve askerî sınıfın yaratılmasında temel 
                                                           
4 Marc Bloch, Tarihin Savunucusu ya da Tarihçilik Mesleği, Çev. Mehmet Ali Kılıçbay, s. 9, 
Ankara 1985; jump. Milliyet.com.tr 
5 Cornell H. Fleischer, Tarihçi Mustafa Âli: Bir Osmanlı Aydın ve Bürokratı, Çev. Ayla Ortaç, 
Tarih Vakfı Yurt Yayınları, s. 263-266, İstanbul 1996. 
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olarak gördüğü sürecin bir parçası değildirler.”6 Bilindiği üzere, merkezî 
devlet ve askeri sınıf, tarihçimize göre devşirmelerdir. Devşirmeler olarak 
da, “Araplar, Çerkezler, Abazalar, Arnavutlar, Hırvatlar (Boşnaklar), 
Frenkler, Macarlar, Gürcüler, Ruslar, Eflaklılar ve Boğdanlılar” zikredil-
mektedir. Tarihçimiz, bu unsurları Osmanlı’nın en özgün tabakası ola-
rak kabul etmektedir.7 Künhü’l Ahbar’ da Mustafa Âli-nin nasıl kişisel 
yükselme tutkusu, makam hırsı ile Sokullu, Lala Paşa ve Sinan Paşa gi-
bi Arnavut kökenli kişilerin, bir hizipleşme ağı kurarak devletin başına be-
la olduklarını açıklaması karşısında tiksinti duymamak mümkün değildir. 

Bir devlet tarihçisinin dünya görüşü, olayları anlayışı ben-merkezli 
bir noktadan hareketle adeta tutkuların savaşı durumuna gelmektedir. 
Benzeri yaklaşımları Selâniki Mustafa Efendi (1563-1595) tarihinde de 
gözlemekteyiz. Eserde gelenekli tarih anlayışımızın bir ürünü olan vak’a-
nüvis gelenekli bir tarih anlayışı egemendir. Osmanlı tarihinin yaklaşık 
1600 yılına kadar olan bir dönemi söz konusu olduğuna göre, Celâlî 
ayaklanmaları, Kızılbaş olayları, Enderun sınıfının şefaatçiliği, devşirme 
ocaklarının ahlâken çöküşlerine ait görüşlere de rastlamaktayız.8 Ancak, 
tarih felsefesi açısından değerlendirildiğinde, İbn Haldun ve Naima farklı 
bir tarihçi kimliğini ortaya koymaktadır. Özellikle, İbn Haldun, tarihi sü-
reç içinde toplumların doğuşu, gelişimi ve yükselişi hususunda Batıyı da 
etkileyici nitelikte bir yorum biçimini savunmuştur. Ona göre, toplumla-
rın varoluş dinamiği veya tarihi yapan unsurlar “asabiye” (community 
feeling) adını verdiği bir dayanışma gücünden kaynaklanır. 

Berberî adını verdiği, uygarlık alanında henüz kemale ermemiş, an-
cak asabiyesi güçlü bir topluluk; uygarlıkça yükselmiş, buna karşılık 
asabiyesi tükenmiş Haderî bir toplumun hücumuna (challenge) maruz 
kalır ve yenilerek tarih sahnesinden silinir. Yerine geçen savaşçı bu di-
namik Berberi halk da, mirasına konduğu topluluğun yolunu izler, o da 
kentleşerek -haderî kimlik- kazanır. Haderi bir toplum, kentleşmiş uy-
garlığın doruğunda olmakla birlikte, dayanışma duygusunu (asabiyesini) 
yitirmiştir. Bu gidiş, bir anlamda nesep (soy) asabiyesinden sebep (kül-
tür) asabiyesine dönüşümün bir sonucudur. Toplumların ilerleme motifi, 
-Berberîlikten Haderîliğe geçiş- aynı zamanda zorunlu bir süreçtir. 

Görülüyor ki, tarihsel olaylar İbn Haldun’a göre, “doğuş-yükseliş ve 
çöküş” biçiminde açıklanabilen bir çember (cyclic-al-) çizmektedir. Bu 
nedenle, tarih uygarlıkların mezarıdır. İbn Haldun’cu bu yaklaşım Vico, 
                                                           
6 Cornell H. Fleischer, a.g.e., s. 266. Benzeri görüşleri yine devşirme kökenli devlet tarihçile-
ri Koçi Bey ve Sekbanbaşı da IV. Murad (1631) ve II. Mahmud’a (1807) sundukları risalele-
rinde, Yeniçerilerin bozulmasına neden olarak, “Türklerin, Çingenelerin, oduncu, yankesici, 
katırcı, deveci, hamal ve ağdacıların alınmasını ileri sürmüşler, ne yazık ki en ufak bir tepki ile 
karşılaşmamışlardır.” 
7 Cornell H. Fleischer, a.g.e., s. 265. 
8 Selaniki Mustafa Efendi, Tarih-i Selâniki, 2. Cilt, Türk Tarih Kurumu, Yayına Hazırlayan: 
Mehmet İpşirli, s. 215-216, 482, 607, Ankara 1999. 
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Makyavelli, Oswald Spengler ve Arnold Toynbee gibi düşünürleri de bü-
yük ölçüde etkilemiştir. Mustafa Naima (1655-1716) Osmanlı tarihinde, 
İbn Haldun’cu yaklaşıma, sistematik bir tarzda ilk kez tarihçi Naima’da 
başlatmıştır. Koçi Bey, Peçevî, Selanikî Mustafa Efendi ve Mustafa Ali gi-
bi devlet tarihçilerinin ötesinde Naima’da olaylara bir yorum getirmekte 
ve tarih anlayışını vak’aların zincirleme sıralaması biçimindeki bir zihni-
yete (historisizm) son vermektedir. Naima’ya göre, Osmanlı düzeni bir 
yanda yöneticiler (Enderun-Saraylı) öte yanda yönetilenler (Reaya) olmak 
üzere iki temel sınıfa ayrılabilir. Naima, “devleti yönetenlere asker, yöne-
tilenlere de reaya adı verilir”, diyordu. Osmanlı’da ilk bozulma bu yöneti-
ci (Enderun) sınıfında ortaya çıkıyor, bu da devletin çöküşünü hazırlıyor-
du.9 

Tarihsel olaylara yorum getirerek neden-sonuç bağlantılarını kurmak 
suretiyle gelenekli tarih anlayışımız Mustafa Naima ile yeni bir ivme ka-
zanmış oluyordu. İbn Haldun’un “Tavırlar Teorisi” veya uygarlıkların do-
ğuşu-yükselişi ve çöküşü biçimindeki Corsi Ri Corsi modeli Naima için 
de geçerlidir. Benzeri görüşleri Hacı Halife (Kâtip Çelebi) 1647’de siste-
matik bir biçimde işleyecek ve Düstur’ül Âmel’in Devletin çöküşünü şöy-
le açıklayacaktır: “Devlet-i Âliye-i Osmaniye 364. yılına eriştiği zaman, 
Tanrı’nın geleneği, medeniyet ve insan cemiyetlerinin tabiî kanunları uya-
rınca bu Devlet-i Âliyye’nin durumunda hastalık belirtileri, tabiatında ve 
güçlerinde ahenksizlik izleri görüldü.” 

Tarih felsefecilerinin organizist görüş olarak yorumladıkları bu yakla-
şım, Koçi Bey’in Risalesi ile Sekbanbaşı’nınkinden farklıdır. Bunların her 
ikisi de düzenin bozulmasında askeri sınıfa Kürt, Çerkes ve Türk gibi ya-
bancı unsurların alınmasını gerekçe olarak yorumluyor, böylece yalın 
kat bir bakış açısını savunuyorlardı. Historisizmin tipik unsurlarını her 
iki tarihçimizde de gözleyebiliriz. Anadolu insanını Manav (kaba) olarak 
görme Tarihçi Mustafa Âli’de de gözlenmektedir. O kadar ki, Fleischer bu 
durumu bir “Rumi şovenizm” olarak yorumlamaktadır. 

“Ali, Rumi kökeninden gurur duyuyordu ve Osmanlı deneyimi ona 

heyecan ve canlılık veriyordu. Ali kendi kültürü ile Arap ve İran kül-

türlerini ayrı olgular olarak görmekle kalmıyor, Osmanlı kültürünün 

kendine özgü kimliğinin, dönüp dolaşıp geldikleri yer Rumeli olan et-

nik ve dinsel grupların iç içe geçmesiyle doğrudan olduğunu ileri sü-

rüyor; böylece, “devşirme” olgusunun, hem doğuştan gelen özellikleri, 

hem de sonradan aldıkları eğitim sayesinde yönetmeye, yaratmaya 

ve öğretmeye en yetenekli olan insanlardan oluştuğu noktasında ıs-

rar ediyordu.”10 
                                                           
9 Orhan Türkdoğan, Sosyal Hareketlerin Sosyolojisi, Birleşik Yayıncılık, s. 241-242, İstanbul 
1997; Keza, Zeki Aslantürk, Tarihçi Naima, s. 102, İstanbul 1996. 
10 Cornell H. Fleischer, a.g.e., s. 264-265. 
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Bir sosyal sistem olarak, Osmanlı toplum yapısı Annales Okulu çer-
çevesinde ele alınmalı, tartışmaya açılmalıdır. Böyle bir eleştirel yaklaşı-
mın, aynı zamanda historisizm kökenli resmî tarih anlayışımızın yeni bir 
kimlik kazanmasında yararlı olacağı inancındayım. Özellikle, Osmanlı 
toplum tabakalaşma biçimi, yöneticilerin statü ve rol ilişkileri, dünya gö-
rüşleri, değerler sistemi ve yönelimleri, sosyoloji ve antropoloji ağırlıklı 
verilerle, çok boyutlu bir yorumlanmaya açık tutulmalıdır. 

İbn Haldun’dan da esinlendiği bilinen A. Toynbee, “Tarihin İncelenme-
si”nde bir çift kavram ileri sürmekte ve bunu Osmanlı’ya uygulamakta-
dır. Toynbee’e göre, Osmanlı başlangıçta Balkanlar’a, Kuzey Afrika ve 
Orta Doğu’ya kadar uzanan geniş bir alanda ilkin hücum (challange) 
motifi adını verdiği bir kavram kullanmıştır. Bu, merkezden dışa açılma 
ve yayılma süreci Osmanlı’yı farklı kültür ve coğrafyalarda yeni biçimlen-
melere ve teşkilatlanmalara götürmüştür. Ancak, her insan gibi her top-
lumun da bu tırmanışı yürütürken bir dayanma gücü, bir kapasitesi 
vardır. Tıpkı bir atletin doruklara alabildiğine yükselmesi gibi. Bir nokta-
da atlet de yorulacak ve geldiği gibi aşağılara inmek durumunda kala-
caktır. Osmanlı da öyle olmuştur, sürekli hücum sonunda bir yorgunluk 
çizgisine ulaşmış, bu defa tarihin yaratıcı motifi olan tepki (response) 
unsuru ile karşılaşmış, geri çekilme durumunda kalmıştır. 

Bir de Toynbee Zealotoist/Herodian kavram çiftini kullanmaktadır. 
Buna göre, Zealotoist toplum yeniliğe açık olmayan, yenilik karşısında 
“başlarını kuma sokarak” vaziyet alan deve kuşları gibi sert (hard) kültür 
unsurlarını temsil ettikleri halde, Herodian’lar aksine, sürekli yeniliğe 
açık, yumuşak (soft) kültür dokusu olan bir grubu oluştururlar. Toyn-
bee, ünlü eserinde Kemalist devrimleri Herodian bir yaklaşım olarak be-
lirler ve aşırı Batılılaşma sürecinin bir parçası olarak gösterir. 

Türk tarihinin gelişim süreci incelendiğinde zengin uygarlığı, derin kül-
türel kökleri olmasına rağmen farklı coğrafyalarda geliştirdikleri toplum 
tipleştirmelerinin ne yazık ki sistematik bir biçimde ele alındığı ileri sürü-
lemez. Atatürk’ün desteği ile Gökalp’ten başlatılan Türk medeniyet tarihi 
henüz istenilen zenginlikte tamamlanamamıştır. Ögel, Sümer, Turan gibi 
Türk tarihinin güçlü kalemleri Eberhard’dan kaynaklanan Kültürreis 
Okulu çerçevesinde zengin nitelikte belgeleri ortaya koyabilmişlerdir. Di-
vitçioğlu’nun son yıllarda Türk tarihine yönelik bakış açıları da bu alanda 
yürütülecek çalışmalar için metodolojik açıdan ışık tutucu niteliktedir.11 

Türk tarihi bir sınıflar tarihi midir? Göçebe ve yerleşik hayat tarzının 
başlıca kategorileşme alanları nasıl tipleştirilir? Toplum dinamikliğini 
sağlayan güç ve egemenlik biçimleri nedir, kaynaklarını nereden alıyor? 
Batı tipi bir feodal ve burjuvazi sınıfı Türk toplum yapısı için düşünüle-
bilinir mi? Gelenekli veya yazılı destanlarımızın sosyo-kültürel mesajları-
                                                           
11 Sencer Divitçioğlu, Kök Türkler, İstanbul 1987. 
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nı yorumcu (hermönitik) bir çizgide nasıl değerlendirebiliriz? Nihayet, 
karşılaştırmalı bir sosyal tarih bakış açısına göre, günümüz Türk Cum-
huriyetleri ile (ben Asyatik toplum diyorum) bin yıldan beri köklerinden 
kopmuş günümüz Anadolu insanının inanç sistemleri, kültürel norm ve 
değerleri açısından ne tür benzerlikler vardır? Antropolojik anlamda ger-
çekleştirilecek bir kültürel parelelizmin nitelikleri ne olabilir? Tüm bu 
soruları anlamlandıran kapsayıcı ve zengin boyutlu yeni bakış açılarına 
ihtiyacımız vardır. 

Kanadalı bir lengüstikçi ve sosyal araştırmacı Ethel G. Stewart, aşağı 
McKenzie Goode Hope Kalesi’nde 1860 ile 1880 yılları arasında 15 yıl ge-
çirmiş olan Goode Hope Kalesi Misyonu’ndan Katolik misyoner peder 
Emile Petitot’un bıraktığı kayıtlar yanında, Peel nehri boyundaki 
McPherson Kalesi’ndeki Loucheux kabilesi mensupları, özellikle de ba-
yan Sarah Simon’la yapılan konuşmalara ek olarak Anglikan Kilisesi, 
New York Halk Kütüphanesi, Londra Üniversitesi Şark Araştırmaları 
Okulu Kütüphanesi, Kanada Milli Araştırma Konseyi’nin personeli, Ka-
nada Milli Kütüphanesi’nin Kamu Arşivleri, Ottowa Halk Kütüphanesi; 
Harward, Yale, Chicago, Oklahoma ve Minnesota Üniversitelerine men-
sup Amerikalı ve Avrupalı bilim adamları gibi çok yönlü kaynaklardan 
yararlanarak kırk yıl süreyle yapmış olduğu bir araştırmada, Kanada’-
dan Güney Amerika’ya kadar uzanan Kızılderililerin kökenlerinin Asya-
tik-Türk ve Moğol boylarından olduğunu karşılaştırmalı araştırma meto-
dolojileriyle açıklığa kavuşturulmuştur. Ethel G. Steward, 1986 ve 1990 
yılındaki Türk Tarih Kurumu’na tebliğ sunmak üzere iki kez davet edil-
miş olmasına rağmen, Türk Tarih Kurumu’nun -Greko-Latin kökenli- bir 
Türk Hümanizması dışında, hiçbir gerçeğe inanmaması karşısında, M.S. 
1233 yılında Cengiz Han’dan kaçan Türklerin tarihi varlıkları ülkemizde 
amiyane tartışmaların kör döğüşüne sahne olmuştur. Türk Tarih Kuru-
mu, Atatürk’ün ölümünden sonra, sadece resimlerinin kaldırılması değil, 
tüm kurum faaliyetlerinin Asyatik kökenlerden temizlenerek Yeni Anado-
lu’cu veya Anadolu Uygarlıkları diye bilinen bir Türk Hümanizması saf-
satasının içine itilmiştir. Böylece, çoğu Enderunî kimlikli yazarların Ke-
malist teze yönelik bu kampanyalarına bir araştırmamızda ayrıntılı bir 
biçimde yer vermemiz nedeniyle bu konuya tekrar dönmek istemiyoruz.12 

Resmi Teori (ideoloji demiyorum), Türklüğün unutulmuş olduğu yak-
laşık bin yıllık süre sonunda, ilk kez Mustafa Kemal tarafından ileri sü-
rülmüştür. Böylece, Türklük ve Türklerin kökenleri gibi önemli konular 
ilk kez Türk Tarih Tetkik ve Türk Dil Tetkik Cemiyetleri tarafından bilim-
sel araştırmalara konu olmuştur. Çok sayıda Batılı bilim adamlarının da 
katkısı ile Sümerlerin, Etrüsklerin, Hun ve Sakaların tarihi kökenleri, 
dilleri ve maddî kültür unsurları tartışmaya açılmıştır. 
                                                           
12 Orhan Türkdoğan, Kemalist Sistem: Kültürel Boyutları, Alfa Yayınları, İstanbul 1999. 
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Bu alanda Hans Gütterbock, Benno Landesberger, Laszlo Rasony vb. 
birçok bilim adamları önemli görüşler ileri sürmüşlerdir. M.Ö. 2500 yıl-
larında Mezopotamya’da yaşayan Sümerlerin dillerinin öteki diller gibi 
büklümlü (tasrifi) değil, bitişken (iltisaki) bir dil olduğunu13, hatta 
Landsberger bir Sümerolog olarak Sümerlerin Türklüğü hususunda hiç-
bir tereddütü bulunmadığını ileri sürmek suretiyle, “Eğer çok önemli olan 
belirtiler bizi aldatmıyorsa, tarihte Türklerle en yakın bir surette münase-
betleri olan hatta belki de ayniyet gösteren kabile budur.”14 diyordu. Ben-
zeri görüşlere, 1990’larda Amerikalı ünlü Sümerolog Kramers’de katıldı-
ğını açıklamaktan çekinmemiştir. 

Bu dönemde, Etrüsklerin Türklüğü tezi de gündeme gelmiştir. Adile 
Ayda, hem babası hem de Kâzım Mirşan’dan etkilenerek “Türklerin İlk Ata-
ları” adlı eserini yayınlamıştır.15 “Etrüskler Türk Mü İdi?” tezi, Kemalist sis-
temin bir ürünü olarak günümüzde zengin verilerle desteklenmekte, böy-
lece Resmi Teori’nin bazı Enderunî aydınlar tarafından ömrünü tamamla-
mış, hayal ürünü ve döneminin Nazi ideolojisinin izlerini taşıdığı tarzında-
ki köksüz eleştirileri de tarihin çöplüğüne atılmış bulunmaktadır. 

Atatürk’ün Onuncu Yıl Nutku’nda dile getirdiği, “Türkün unutulmuş 
büyük medeniyet vasfı ve büyük medeniyet kabiliyeti” tarzındaki görüşle-
ri, günümüzde giderek gerçekliğini kanıtlamaktadır. Etrüskler, Sümer-
lerden çok daha önce (M.Ö. 3000) Orta Asya’dan gelip Yunanistan’ı istilâ 
etmişlerdir.16 

“Etrüsklerin Türk soyundan olduklarına inanan Batılı tarihçiler bir 

tane iki tane de değildir. Ben burada aralarından bir İngiliz’i, bir 

Fransız’ı, bir de bir Avusturyalı’yı zikretmekle yetineceğim. Etruscan 

Researches’ın yazarı İsaac Taylor, La Langue Etrusque’in yazarı 

Barron carra de Vaux, bir de Die Herkunft der Etrüskler’in yazarı 

Wilhelm Brandenstein.”17 

Etrüsklerin tarihleri, yazıları ve dilleri üzerinde şu anda orijinal nitelik-
teki önemli çalışmaları Kâzım Mirşan yürütmektedir. Bu alanda önemli 
eserleri: 
                                                           
13 Bitişken diller, isimlerin veya fiillerin çekimi veya çoğulların yapımı için, kelimenin şeklini 
bozmadan ekleri kelimeye bitiştiren dillerdir. Kısacası, bitişken diller, cümle içindeki çeşitli iliş-
kileri ifade etmek için kelimeleri bozmayıp, Ural-Altay dillerinde olduğu gibi, köklerle ekleri yan 
yana getirir. Örnek olarak, göz (göz-ler) veya gel (gel-dim), gel (gel-mek) gibi. Bu nedenle Et-
rüsk, Macar, Fin, Moğol ve Sümer dilleri, Türkçemiz gibi bitişken dil grubundandırlar. Oysa, 
bükümlü diller isimlerin veya fiillerin çekimi gibi hallerde kelimeleri bükerek şeklini bozuyor-
lar. Böylece, bükümlü dillerde esas, bir kelimenin, cümle içinde oynadığı role göre son hecele-
rinde geçirdiği değişikliklerin toplamı önemlidir. Örnek: The Goose (The Geese-Kaz), To Bring (I 
Brought getirdim), Le Travail-iş (Les Travaux-işler) gibi (A. Ayda, a.g.e., s. 179-180). 
14 Benno Landesberger, Türk Tarih Kongresi Zabıtları, Türk Tarih Kurumu Yayınları, s. 105, 
Ankara 1943. 
15 Adile Ayda, Türklerin İlk Ataları, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1987. 
16 Adile Ayda, a.g.e., s. 22. 
17 Adile Ayda, a.g.e., s. 3. 
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1) Traces of Erruscan in European Languages, in The Field of Nouns, 
İnfinitives, Participles and Gerunds, 1992, Bodrum; 

2) Etrüskler, 1998, Bodrum. Mirşan’ın bu sonuncu eseri, Etrüsklerin 
Türklüğünü belgeleriyle kanıtlamaktadır. Mirşan, ilerleyen yaşına rağ-
men bir disiplin içinde Bodrum’daki çalışmalarını sürdürmektedir. 

Resmi Teori’den sonra unutulan Türklük üzerinde yoğunlaşan len-
güstik çalışmaları Mirşan’da yeni bir safhaya ulaşır. Bilindiği üzere, Mir-
şan, Etrüsk yazıtlarını 1965’lerde çözebilmiş ve sonuçları 1970 yılında 
yayınlamıştır.18 Mirşan, yazıtların çözülmesi yanında, ayrıca Etrüskçe’-
den Türkçemize geçen 343 sözcükten ibaret bir de sözlüğe yer vermekte-
dir. Bu sözlükte, Etrüskçe ile Türkçe arasındaki aynılığın şaşırtıcı dere-
cede birbirine benzer olduğunu gözlemekteyiz.19 Mirşan, ayrıca Latince 
sözlerde de Proto-Türkçenin izleri bulunduğunu yine bir sözlük içinde 
açıklamaktadır. 

Bilindiği üzere, Batıda Tyrhen Denizi, güneyde Tiber Irmağı, doğuda 
Apeninler ve kuzeyde Arno Irmağı ile çevrili Orta İtalya ülkesine Augus-
tus (M.Ö. 63) zamanında Etruria denmiştir. Bu ana mıntıka dışında, Po 
Biltrinin ve Kampaninanın bazı kesimleri ile Roma da Etrüsk hakimiyeti 
altında bulunmuştur. Grekler Etrüsklere Tyrrenoi veya Tysenori, Ro-
manlar ise Tusci veya Etrusci derlermiş. M.Ö. 400 yıllarında Etrüskler 
güneyden Romanlar ve kuzeyden Keltler tarafından sıkıştırırlar ve M.Ö. 
100 yıllarında artık Romanlaşmış bulunurlar. 

Etrüsklerin tarihleri, yazıtları ve dilleri üzerindeki Kâzım Mirşan’ın 
yoğun çalışmaları ilk meyvelerini vermeye başlamıştır. Yukarıda belirti-
len Etrüsk yazıtları hususundaki yayınlanmış iki eseri önemli bir boşlu-
ğu doldurabilecek niteliktedir. M.Ö. 5000 yıllarında yaşamış ve Balkan-
lar’dan İtalya ve Grek kültürüne, oradan Mısır’a kadar uzanan bir kültür 
ve uygarlığın Türklük kokan izlerini Mirşan sabırla, ancak sistematik ça-
lışmalarıyla gözler önüne sermektedir. Hem Batı hem de Doğu kültür ta-
rihini dikkatle izleyen, yayınlarıyla görüşlerini bilim dünyasına sunan bu 
büyük dilcimizin görüşleri hususundaki suskunluklarını içimize sindire-
miyoruz. Atatürk’ün kutsal miraslarına sahip çıkan yerli uzmanlarımı-
zın, Türkologlarımızın, özellikle Türk Tarih ve Türk Dil Kurumları’nın 
yaklaşımlarını sabırsızlıkla bekleme hakkımızda ısrar ediyoruz. 

Bilindiği üzere, Atatürk’ün, Asyatik tezi, ölümünden sonra rafa kaldı-
rılmış, Anadolu Uygarlıkları ve Türk Hümanizması gibi alternatif tezler 
Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu tarafından büyük destek gör-
müş ve Kemalist sistem, hem soy hem de zihniyet bakımından Enderunî 
aydınlar tarafından unutturulmaya çalışılmıştır. Avrupa Birliği ütopyası 
                                                           
18 Kâzım Mirşan, Prototürkçe Yazıtlar, Ankara 1970. Keza, Fiillerin İsim ve Mastar Halleri İle 
Sıfat-Fiil ve Zarf-Fiil Alanlarında Bugünkü Avrupa Dillerinde Etrüskçe İzleri, Bodrum 1996. 
19 Kâzım Mirşan, Etrüskler, s. 84-87, Bodrum 1997. 
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karşısında son günlerde türetilen mikro milliyetçiliklerin tehlikeli boyut-
lara ulaştığı bu dönemde bu iki millî kurumumuzun, özellikle Atatürk 
Kültür Merkezi’nin, bilimsel metodolojiye dayalı verileri Türk kamuoyuna 
sunmaları gerekmez mi? Yaşlı ve yalnız başına bir adam, köşesinde sa-
bırla Atatürk’ün Asyatik tezlerinin isabetliliğini bilimsel verilerle kanıtla-
maya çalışırken, onun görüşlerini, özellikle milliyetçilik tezinin öldüğünü 
ileri süren sözde Atatürkçü Enderunî aydınların karşısında resmî ku-
rumların suskunluğuna bir anlam veremiyorum. 

Hiç unutmamak gerekir ki, Anadolu coğrafyasında M.Ö. 5000 yılla-
rından itibaren iz bırakan Etrüskler, Pelasglarki aynı dili konuşurlardı. 
Sümerler, Guttiler, Kimmerler tümü bitişken dil özelliklerini taşıyan ak-
raba topluluklardır. Yeni buluşlar, Türklüğün büyük tarihsel geçmişi 
hakkında önemli gerçekleri gözler önüne sermektedir. Bir Ethel G. Ste-
wart, ömrünün kırk yılını Dene ve Na-Dene Kızılderilileri üzerinde alan 
araştırmaları (Field Work) ve karşılaştırmalı lengüistik çalışmaları yapa-
rak bu toplulukların Türklüğü hususunda asla şüphe bırakmayacak bi-
limsel verileri açıklarken, Kâzım Mirşan, Proto-Türkler üzerinde yoğun 
faaliyetlerini sürdürürken, tarihsel kurumlarımızın sessizliğine doğrusu 
bir anlam veremiyoruz. Mikro-milliyetçilik, siyasal, sosyal, hatta sanat ve 
estetik alanlardan tutunuz da, maddî ve manevî kültürün tüm dokuları-
nı günümüzde bir güve gibi kemirirken, Türk milletinin tarihi varlığı ve 
kültürel değerlerini bilimsel çizgide savunanların bir köşeye itilmişlikleri 
ne hazin? Bir Kâzım Mirşan’a, Devlet Üniversitesi’nden birinde bir kür-
süde yer ayırmak, uzman kadrolarla bilimsel iş birliğinin sağlanmasına 
katkıda bulunmak gerekmez mi? Atatürk’ün Onuncu Yıl Nutku’nda dile 
getirdiği: “Türkün unutulmuş büyük medenî vasfı ve büyük medeni kabili-
yetinin ortaya çıkmasına destek verenlere daha ne zamana kadar sahip 
çıkacağız?” 

Hatırlanacağı üzere, Orkun Anıtları’nda ilk kez runik yazıyla taşlara 
nakşedilen ifadelerde Türklük en güçlü nitelikleriyle yerini almaktadır. 
“Ey Türk Budunu (Milleti)” deyimini Bilge Kağan 732 yılında kardeşi Kül-
Tigin için diktirdiği anıtta: “Ey Türk Milleti (Budunu), bir çoğunuz Çinlile-
rin tatlı sözleri ve hediyeleri ile bozularak öldünüz. Çin milletine beylik er-
kek evlâdınızı kul kıldınız, hanımlık kız evlâdınızı cariye kıldınız. Türk 
beyleri Türk adını bıraktınız.” tarzındaki tarihsel sorumluluk yüklü du-
yuruda bulunuyordu. Mustafa Kemal ilk kez Samsun’a çıktığı 19 Mayıs 
1919’da Vahdettin’e hitaben çektiği telde: “Türk halkının büyük bir birlik 
ve dayanışma içinde bulunduğu” mesajını vererek, tarihimizde (1188) yıl 
sonra bir komutan olarak ilk kez “Türk” adını kullanacaktır. 

Türk tarihinde, Büyük Selçuklularda başlayan İranîleşme (Horasan-
laşma), Osmanlı’da Araplaşma süreciyle Türklük kimliğini tamamen yi-
tirmiştir. Halil İnalcık’ın yerinde tespitiyle 16. yüzyılda Osmanlı Devle-
ti’nde artık Türklük tamamıyla unutulmuş bir ümmet yapısına dönüş-
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müştür. Selçuklu ve Osmanlı’nın, kendi özünü unutarak Kök Türkler-
den farklı bir yol izleyerek -İranileşme ve Araplaşma yoluna girmeleri-, 
onlara “kul” olmalarını kınıyoruz. Özellikle, Osmanlı’nın “ümmetleşme” 
politikasının da ötesinde, yönetim ve askeri kuruluşlar gibi stratejik 
alanları “devşirme” unsurlara tahsis ederek, kendi öz halkını parya du-
rumuna getirmelerini de eleştiriyoruz. 

Unutmamak gerekir ki, yüksek önsezi sahibi ve Karaman kökenli 
Mustafa Kemal, sistemini kurarken “Türklüğün bu unutulmuş vasfını” ye-
niden tarih sahnesine taşıyordu. Bu haklı bir gerekçe değil mi? Ne yap-
malı idi? “Ümmet” politikasında devam mı etmeliydi? 

Osmanlı, hiçbir İslâm ülkesinin uygulamadığı ideal ümmetçilik mode-
linin en saf şekliyle uygulamasına rağmen, ümmet kardeşlerinin ihaneti-
ne uğramadı mı? Orkun Anıtları’na nakşedilen Türklük gerçeğine dön-
mek, köklerini aramak hem de Batının 200 yıldan beri gerçekleştirdiği 
“dilde, duyguda ve kültürde” ortak bir payda da birleşme anlamında bir 
millet yapma (nation-building) sürecini gerçekleştirmek en makul yol de-
ğil miydi? 

Osmanlı’da millet-i hakime “hanedanlık” idi. Kemalist sistemde, ha-
nedanlık yerini Türklük gerçeğine terk ediyordu. Milletleşme (nation-bu-
ilding) sosyolojik anlamda Büyük Toplum veya Standart Kültür adı veri-
len “Türklük” şemsiyesi altında gerçekleşebilirdi. Bu nedenle, Mustafa 
Kemal tam 1187 yıl sonra yeniden Türklüğe dönüş yapmakta, “Hane-
dan” olgusunu devreden çıkarmaktadır. Kemalist sistemin, Batılı sosyo-
loji anlamında da kabul edilen Büyük Toplum veya Standart Kültür’e dö-
nüşünün en önemli sembolü: “Ne Mutlu Türküm Diyene” ifadesidir. Bu 
söz, Enderunî aydınlarımızın anladığı anlamda ne “bir ırkın üstünlüğüne 
inanmak”, ne de coğrafyamız üzerinde yaşayan ve kader birliği yaptığı-
mız insanlarımızı dışlamaktır. Bu ünlü sembolü şöyle sorgulayanlar da 
var: 

“Mustafa Kemal, (Türk) derken tam olarak neyi kastetti? Fiilen etnik 

bir grup, Türklerden oluşan etnik bir grup mu ima edildi? Yoksa 

(Türk) terimi, kendisine (Türk) diyen herkesin Türk olabileceğine işa-

ret eden kucaklayıcı ve kapsayıcı bir terim miydi? Bu elbette, yeni 

Türkiye Cumhuriyeti’nde bireylerin kendilerini Türk olarak algılama-

dıklarında nasıl davranacakları sorununu açıkta bırakıyordu.”20 

Mustafa Kemal, yukarıda belirlediğimiz üzere bin yılı aşan bir süre-
den beri, Türklüğe bir dönüş yapıyordu. Bu topraklar üzerinde 1071’den 
beri hak sahibi olan bir milletin unutulmuş medenî ve kültür değerlerini 
yeniden ortaya çıkarmaya çalışıyordu. Batılı topluluklar Rönesans ve Re-
form süreciyle milletleşme kimliklerini gerçekleştirmişlerdi. Amerika Bir-
                                                           
20 Kemal Kirişçi ve Gareth M. Winrow, Kürt Sorunu: Kökeni ve Gelişimi, Tarih Vakfı Yurt Ya-
yınları, s. 2-3, İstanbul, Eylül 1997. 
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leşik Devletleri de 250 etnik grubu bir eritme potasında (melting-pot) eri-
terek “Amerikanizm” sembolünde birleştirmişlerdir. Daniel Bell, Ameri-
ka’nın ancak İkinci Dünya Savaşı’ndan itibaren milletleşme sürecine gir-
diklerini vurgulamıştır. Çünkü, yakın zamanlara kadar bu ülkede ne za-
man bir kuraklık veya ekonomik kriz olsa, “Tanrı’nın zencileri kurban et-
melerini istediği” görüşü yaygındı. Özellikle 1929 Dünya ekonomik buna-
lımı zenci katliamının en yüksek noktasını teşkil ediyordu. Avrupa ülke-
lerinde de ırkçılık sürüp gitmektedir. Kingsley Davis, “Dünya Nüfusu” 
adlı eserinde: “2. Dünya Savaşı’nda Alman Irkçılığı (Nazizm) hiç değilse 
25 milyon insanın ölümüne sebep olmuştur. Nietzsche, Hegel ve Fichte gibi 
ünlü Alman düşünürleri yok edilmeden bu ülkede ırkçılığın kökünü kazı-
mak mümkün değildir.” demektir. 

Osmanlı’ya gelince, I. Murad’dan itibaren dünyanın en ideal “ümmet” 
sistemini kurmuş, Türk toplumunun genlerini bozarak imparatorluğu 
etnik bir havuza çevirmiş olmasına rağmen, yine de şemsiyesi altında 
yaşayan devşirme güruhundan kimlik arayışı veya aidiyet duygusunu 
(community feeling) soyutlayamamıştır. Bu gerçeği, yüzlerce örnekten 
sadece biri olmak üzere, 16. yüzyıl divan şairimiz Taşlıcalı Yahya’nın bir 
şiirinden dile getirmek istiyorum: 

“Fakir Arnavud aslıyam, gaaziyem, 
 O taşlu vilayetlerün bâziyem, 
 Şecaat kılıcın çalarlardanam, 
 Şikârını evvel alanlardanam.” 

İzleneceği üzere, Taşlıcalı Yahya, kendi soyunu övmekle de yetinmi-
yor, üstelik kucağında yaşadığı Türk’ü de aşağılamaktadır. Şöyle ki: 

“İmamın biri azıtır işini, 
 Alır bir yaban Türk’ün kızını.”21 

Osmanlı’nın ümmet politikası, Türklüğün dışında tüm azınlık grupla-
rı ile etnik halkların kimlik bilincinin devamını sağlamış ve Osmanlı bu 
unsurların bir sera bakıcısı gibi kimliklerini korumuş, sonunda da onla-
rın ihanetlerine uğrayarak tarih sahnesinden silinmiştir. Bu denli tarih-
sel deneyim ve trajik sahneler dururken ve bunların bir kesimini Musta-
fa Kemal bizzat yaşamışken tekrar “ümmet”, “etnik havuz” veya “mozaik 
oluşturma” teorilerine dönemezdi. En akılcı ve bilimsel olan milletleşme 
(nation-building) yolunu tutmuştur. “Türk” kavramını, Batı sosyolojisi-
nin de sık sık kullandığı gibi Büyük Toplum veya Standart Kültür adını 
verdiği bir şemsiye altında toplamaya çalışıyordu. Bu coğrafya üzerinde 
yaşayan hiçbir kimse “Ne Mutlu Türk Diyene” değil, “Ne Mutlu Türküm Di-
                                                           
21 Agâh Sırrı Levend, “Türk Dili Araştırmaları Yıllığı”, Belleten, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih 
Yüksek Kurumu, 1961. Keza, Nejat Muallimoğlu, Türkçe Bilen Aranıyor, s. 221, İstanbul 
1999. 
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yene” demek suretiyle sosyolojik bir tabana oturtmuştur. Bu şemsiye al-
tında toplanan herkes aidiyet bilincini dilediği gibi kullanabilir. Bu, in-
sanların doğal hakkıdır. S. Freud: “Kadavra kaderdir.” diyordu. Herkes 
mensubiyet duygusu ile yaşama hakkına niçin sahip olmasın? Ancak, 
sosyolojik anlamda: “Aynı topraklar üzerinde yaşayan insanların dilde, 
duyguda ve düşüncede, tasada ve kıvançta, ortak bir paydada buluşma-
ları” milletleşme olgusunu gerçekleştirir.22 Aksi takdirde, hâlâ Doğu ve 
Güneydoğu yörelerinde gözlediğimiz aşiret ve kabile gibi mikro yapılaşma 
biçimlerinin egemen olduğu ülkemiz, bu millet-altı kimliği ile Afganistan 
ve Yugoslavya’dan farklı bir çizgiyi aşamaz. 

Kemalist sistem, Anadolu coğrafyasının tarihsel açıdan Türklüğünü 
ileri sürüyordu. Bunun için de Türk Tarih-Tetkik ve Türk Dil-Tetkik Ce-
miyetlerini kuruyordu. Sistemini bilimsel tabana oturtmak zorunda idi. 
Zira döneminde, bugün de gözlediğimiz üzere Anadoluculuk diye bilinen 
bir akım vardı. Bunların çoğu Enderun aydınları idi. Anadolu’nun Frik-
ya, İyonya, Lidya, hatta Greko-Latin kökenli uygarlıkların yerleşim alan-
ları olarak kabul ediyor ve Türklerin de bunlarla karıştıklarını ileri sürü-
yorlardı. Kemalist sistem işte bu Enderunî Aydın Nostaljisine karşı çıka-
rak Anadolu halkının Asyatik kökenli Proto-Türk kavimlerinin bir döl ya-
tağı olduğunu bilimsel olarak açıklamaya çalışıyordu.23 Böylece, günü-
müz şair bir devlet adamımızın “Pülümür’ün Yaşsız Kadını” adlı şiirinde 
taşı-toprağı Türk kokan güzel Anadolu’muzu: 

“Bir asa vardı elinde 
 Bir solmuş krallığın 
 Kadifeden harmonisi üzerinde 
 Bir Hititliydi o, bir Selçukluydu 
 Bir Ermeni’ydi, bir Kürt’tü  
 Bir Türk” 

tarzındaki “Anadolu Uygarlıkları” teorisi anımsatan görüşlerine, bilimin 
ışığında otoritelerin de görüşlerini alarak set çekmeye çalışıyordu. Bu-
nun için de 1935 yılında Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’ni kurarak, sis-
teminin temellerini pekiştirmeye çalışıyordu. Türk Milleti’nin tarihsel kö-
kenlerine yönelmek, kültürel ve uygarlık alanlarının aydınlatılmasına ça-
lışmak niçin ırkçı bir çaba olsun. Milletleşme olgusunun gerçekleşmesi 
için bir başka yöntem ve yol nasıl düşünebilirsiniz? Fransızlar, Lâtince’-
nin; İngilizler ise Fransızca’nın etkisinden ancak milletleşme sürecini 
başlattıklarında kurtulabilmişlerdir. 
                                                           
22 Hikmet Çetin’in, kendisini “Türk kürdü” olarak belirtmesi bu tür bir yaklaşıma örnek ola-
rak verilebilir. 
23 Öğretinin temel felsefesi ve günümüz açısından bir yorumu için bkz. Orhan Türkdoğan, 
Kemalist Sistem: Kültürel Boyutları, Alfa Yayınları, İstanbul 1999. Keza, Orhan Türkdoğan, 
Milli Kimliğin Yükselişi: Niçin Milletleşme?, Alfa Yayınları, İstanbul 1999. 
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Milletleşme veya ulus-devlet inşasında atılan bu bilimsel yönelim ve 
akılcı yaklaşımlara rağmen, hâlâ bu ülkede Enderunî aydınlarımızın: “Ne 
Mutlu Türkiye Vatandaşıyım Diyene” teranelerine rastlanıyorsa bunu, la-
tent etnisiti zihniyetlerine ve ülkemizi politik amaçları doğrultusunda 
kültürel alt-kimliklere bölme çabalarına bağlamak gerekir.24 Aynı za-
manda, tarihsel kökenlerden kaynaklanan, özellikle Osmanlı’da askeri 
ve yönetim gibi iki stratejik alanın devşirmelere terk edilerek toplum ya-
pısında müesseseleşmelerine yol açmaları karşısında, Kemalist sistem, 
bu ikili (dual) toplum tipinin (Reaya-Enderun) üniformizme yönlendiril-
mesi için de önemli atılımları başlatmıştır. “Ne Mutlu Türküm Diyene” ifa-
desi kadar önemli olan “Köylü Efendimizdir” sözü de, bu ülkenin temel 
unsurunun yüzyıllar boyunca dışlanmasına, horlanması ve “Etrak-ı bi-id-
rak” yani anlayışsız Türk biçiminde algılanmasına artık son veriliyordu. 
Bu tür atılımlarla Karahanlılarda rastlanan yazı dilinin Arapça’ya çevril-
mesi, Büyük Selçuklu ve Anadolu Selçuklu Devletlerinde rastladığımız 
Horasanlaşma veya İranileşme, nihayet Osmanlı’da tanık olduğumuz 
devşirme modellerinin kökleştirdiği ikili yapı, Kemalist sistemle ortadan 
kaldırılmaya çalışılıyordu. Mustafa Kemal, 1921’de Türk Ocağı’nda Türk 
halkına: “Memleketin sahibi ve devletin kurucusu biz Türkler, kavmi necip 
(soylu topluluk) adı altında Araplara ve sarayın sadık hadimi Arnavutlara 
feda edildik.” tarzında hitap etmek suretiyle -Türklüğün unutulmuş me-
deni vasfını- ortaya çıkarmaya çalışıyordu. Findley’in yerinde tespiti ile 
“sosyo-kültürel marjinallikleriyle bilinen”25 bu Enderuni aydınların Türk’e 
bakış açıları da daima aşağılayıcı düzeydedir. Bu hususu devlet tarihçisi 
                                                           
24 Ülkemizde çok kültürlülük veya etnik havuz oluşturmak için Batılı yazarlar ile yerli ya-
zarlarımızın ortaklaşa incelemeleri, çoğu kez bilimin ötesinde ihanet sınırlarına kadar ulaş-
maktadır. “Osmanlıcılık” adını verdikleri ve Osmanlı’nın sadece sera bekçiliği yaptığı türden 
bir sosyal amalgamasyonu yeniden canlandırmak suretiyle, “devletin kurucusu ve memleke-
tin sahibi”, sosyolojik deyimiyle Egemen Toplumu teşkil eden Türk halkını devreden çıkaran 
emperyalist zihniyet: “Kürtlere zamanla özerklik verilebileceğini, bu önlemlerin, Türk devleti-
nin toprak bütünlüğünü tehlikeye sokulmadan uygulanabileceğini, hatta bu türden bir yeni 
Osmanlıcılık gelecekte teorik olarak Araplar, Çerkezler ve Lazlar gibi diğer etnik gruplara da 
uygulanabileceğini salık vermektedir.” (Kemal Kirişçi-Gareth M. Winrow, a.g.e., s. 209-210). 
Sayın Gareth M. Winrow, ülkelerinde Türklükleri kırk yıllık kültür tarihi, arkeolojik ve len-
güistik yaklaşımlarla yürütülen Dene ve Na-Dene alan araştırmalarıyla kanıtlanan ve M.S. 
1233 yılından beri Amerika’ya yerleşmiş bulunan ve Amerika kıtasının ilk halkı olma hakkı-
na sahip Kızılderili soydaşlarımıza -zulüm ve baskılarının dışında- ne verebildiklerini açıkla-
yabilir mi? Sayın Kirişçi de, Kürtlerin tarihsel arka plânı hususunda şöyle diyordu: “Bazı 
Kürtler, Medlerden, M.Ö. 6. yüzyılda Pers İmparatorluğu’na dahil olan bir halktan geldiklerine 
inanır. Ne var ki, Kürtlerin kökeni bir bakıma karışıktır. Tarihleri, aşiret bölünmelerinin ve Pers 
ve Osmanlı İmparatorlukları olarak bilinen topraklara dağılmış bir halkın tarihidir.” (s. 28-29). 
Kürtlerin kökenlerini Med’lere bağlamak 1915’de Minorsky tarafından ortaya atılan bir teze 
dayanmaktadır. Rusların, Kürt halkları teorisinin bir ürünü olan bu görüşleri McKenzie çok 
sonraları çürütmüştür. Kürtlerin kökenlerinin “bir bakıma karışıktır” biçiminde iddiası ise 
M.V. Bruinessen’e aittir, bilimsel hiçbir yönü yoktur. Bilimsel yönteme dayalı alan araştır-
maları, özellikle Ethel G. Stewart’ın Dene ve Na-Dene Kızılderilileri üzerinde uyguladığı len-
güistik ve kültürel paralelizm türünden antropolojik incelemeler ortaya konulmadan iktibas-
çı yaklaşımlarla gerçeği yakalamanın mümkün olmadığı kanısındayız. 
25 V. Findley Carter, Osmanlı Devletinde Bürokratik Reform: Babıâli (1789-1992), s. 115, İs-
tanbul 1994. 
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Mustafa Ali (1541-1600), ünlü eseri Künhü’l Ahbar’ın da şu şekilde dile 
getiriyordu: 

“Arapça konuşmak Allah’ın emri (farz) olsa, Farsça Peygamberin iste-

ği (sünnet) sayılsa, bunların karışımından oluşan Türkçeyi konuş-

mak sevaptır (müstehab).26 Türk dilinin 16. yüzyılın sonlarına doğru 

Arapça ve Farsçadan sonra üçüncü bir dil durumuna düşmesini bir 

devlet tarihçisinin ağzından duymak ne hazin.” 

Mustafa Âli, bu görüşlerinde daha ileri giderek şu yargıda bulunacak-
tır: “Dil uzmanları yani fusahâ bakımından Öztürk’çe konuşulmasının en-
gellenmesi gerekir.”27 

Türk tarihinde, Karahanlılar’dan itibaren başlatılan dil ve kültür kon-
figürasyonundaki büyük değişmeler, yaklaşık 350-400 yıl sonra Osmanlı 
imparatorluğunun kendisi de bir devşirme olan otokton tarihçisi tarafın-
dan Kutadgu Bilig Yazarı Yusuf Has Hacib’in: “Türki barnın kürki bar” 
yani “güzel Türkçe konuşanın güzelliği var” diye ifade ettiği Türkçemiz ar-
tık devreden çıkarılacaktır.28 

Türklüğün unutulması süreci sadece Osmanlı’nın “Patrimonyal hane-
dan” modelinin bir sonucu olarak görülmemeli, bunun da ötesinde I. 
Murad’dan itibaren Enderun modelinin devreye girmesi ve saraylı diye 
anılan devşirme güruhunun etno-santrik eğilimlerinin önemli etkisi ol-
muştur. Devşirme modeli, aslında yönetimin, sarayda (Enderun) özel 
olarak yetiştirilen esir (köle)lerin 9-14 yaşlarındaki çocuklarının oluştur-
duğu askerî sınıf, askerî personelin yanı sıra bürokratları ve ilmiye üye-
lerini de kapsar.29 

Tarihsel seyir izlendiğinde, 16. yüzyılın ortalarında Osmanlı toplumu 
kesin çizgileriyle iki ana sınıfa ayrılmıştır: 

1) Vergi ödeyen tebaa’dan (uyruklar) oluşan Reaya;  
2) Hükûmet ya da devlet hizmetiyle bağlantılı olup atama yolu ile ma-

aş ya da gelir sağlayan, buna karşılık vergi ödemeyen askeri sınıf. Rea-
yadan birinin toplumda yükselmesi, üst kademeleri tekelinde tutan as-
keri sınıfa geçmedikçe statüsünde yükselmesi mümkün değildir. Bu da 
Fleischer’e göre mümkün değildir. O halde, Osmanlı bir yanda öz halkı-
nı, hem devşirme unsurların vergisini ödemekle yükümlü kılmakta, hem 
de sosyal hareketlilik (mobilizasyon) yolunu tıkamak suretiyle adeta bir 
toplumsal kast oluşturmaktadır. 
                                                           
26 Cornell H. Fleischer, Tarihçi Mustafa Âli: Bir Osmanlı Aydını ve Bürokratı, Tarih Vakfı Yurt 
Yayınları, s. 263, İstanbul 1996. 
27 C.H. Fleischer, a.g.e., s. 263. 
28 Bu yaklaşım tarihsel gerçeğe zıttır. Çünkü, Osmanlı tüm özelliklerini, Anadolu Selçuklu-
ları ile Anadolu beyliklerinden, Anadolu Selçukluları da, onları İran Selçuklularından niha-
yet onlar da Karahanlılara kadar uzanan bir uygarlık halkasından almışlardır. (S. Divitçioğ-
lu, a.g.e., s. 120-121. 
29 Cornell H. Fleischer, a.g.e., s. 17. 
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Osmanlı sisteminde reaya eğer yükselmek istiyorsa sadece Müslü-
manlara açık olan kadılık ya da müderrislik eğitimi alması gerekirdi. 
Böyle bir statü değişimi ise, dönemin sosyo-kültürel şartları nedeniyle 
adeta imkânsız idi. Buna karşılık, askeri sınıf için (Yeniçeri ve Enderun) 
toplumsal hareketlilik yolları sonuna kadar açık tutuluyordu. Özellikle, 
intisap yolu ile askerî sınıfa hem yatay hem de dikey hareketlilik olanak-
larının tahsisi, kendi korumaları altındaki kişilerin devlet hizmetine gir-
melerini ve yükselmelerini sağlıyordu. “İntisap çok çeşitli başka ilişkilere 
de dayanabilirdi. Hamilik, öncelikle kan bağına dayanırdı, ama dostluk, 
evlilik bağları, cinsel ilişkiler, etnik ve coğrafi köken, maiyet hizmeti ve ho-
ca-talebe bağları da intisap ağlarının oluşturulmasında önemli rol oynar-
dı.”30 Bir yanda Yeniçeriler de Sultan Süleyman’ın saltanatının başların-
da yalnız evlendiklerini değil, oğullarını da Ocağa yazdırdıklarını görmek-
teyiz. Böylece, askeri ve bürokratik alanın, sadece alt kademede değil, 
üst kademede de örtüştüğüne tanık olmaktayız. O kadar ki, Yeniçeriler 
zamanla bürokratik mesleklere nüfuz etme olanağını da sağlıyorlardı. 
Fleischer’e göre, daha da önemlisi, medrese yolunun kalktığı, medrese 
dışı bir yol izlendiğini gözlemekteyiz. 

Görüldüğü üzere, on altıncı yüzyılın ilk yarısında, reaya dışında dev-
şirme unsurlarının tümü, Osmanlı sisteminde her çeşit sosyal hareketli-
liğe açık bir yapılaşmayı ortaya koyuyordu. Reaya ise, toprağa bağlı, dev-
şirme grupları ve kavm-i necip (soylu millet) olarak kabul edilen Arapla-
rın da vergileri ödemeye mahkûm halk tabakasıdır. 

Devşirme zihniyeti, Osmanlı’nın “patrimonial hanedan” modeli içinde, 
giderek güçlenmenin yollarını da araştırmıştır. Özellikle, intisap usulüne 
dayalı “Çıkma”, bu hususta akla gelen ilk yoldur. Çıkma, padişahın kişi-
sel kullarının gerekli eğitimden geçtikten sonra saray dışında yönetim 
görevlerine getirilmesi ve bu noktadan başlayarak yerleşik askeri yönet-
sel sistem içinde ilerlemesi idi.31 Benzeri bir biçimde Kul’ların: 

a) mensupları, 
b) maiyetleri, 
c) köleleri de kamu hizmetlerinde yükselebilmek ve efendilerine yarar 

sağlayabilmek için kişisel hizmet aşamasından kamu hizmetine sıçrama 
zorundaydılar. 

Görüldüğü üzere, Osmanlı bilinçli olarak yönetimi ve militarist alanı 
devşirme gruplarına tahsis ederken, aynı zamanda bu unsurların men-
suplarına, maiyetlerine ve kölelerine bile olanak tanımak suretiyle, top-
lum yapısı içinde yükselmelerini, müesseseleşmelerini ve örgütleşmeleri-
ni desteklemiştir. Ancak, kendi öz halkı reaya insanını, bu toplumsal 
haklardan yoksun bırakmış, itilip-kalkılmalarına adeta göz yummuştur. 
                                                           
30 Cornell H. Fleischer, a.g.e., s. 18. 
31 Cornell H. Fleischer, a.g.e., s. 85. 
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Osmanlı toplum sisteminde askeri sınıf -Enderun ve Yeniçeri tabaka-
ları- stratejik makamları ele geçirmekle kalmıyor, aynı zamanda soy, kö-
ken, etnik ve evlilik-akrabalık bağlarıyla da güçlenmenin yollarını arıyor-
lardı. İşte Osmanlı düzeninde, Robert Bellah’ın da işaret ettiği üzere, ikili 
(dual) toplum yapısı bizzat sistemin işleyiş biçiminin bir ürünü olarak bu 
tarzda ortaya çıkıyordu. Bellah, günümüz Türkiye’si için: “Aydını laik, 
halkı dindar böylesi bir ikili yapıya dünyanın hiçbir yerinde rastlanamaz.” 
derken, Osmanlı modelinin Cumhuriyet döneminde de sürüp-giden kim-
liğini ortaya koyuyordu. 

Bürokratları, ilmiyye kadroları ve personeli ile askeri tabaka, köken 
itibariyle “Kul” veya “Saraylı”dır. Farklı kültür ve uygarlık alanları dene-
yimine sahip olmaları nedeniyle de yeniliğe açık bir zihniyeti taşırlar. Bu 
tür kişiliklerinden ötürü, modernleşme yerine Batılılaşma, hatta Batıcı-
laşma diyebileceğimiz bir yaklaşım biçimi, devlet yöneticilerinin bakış 
açılarına ve kognisyon biçimlerine adeta hakim olmuştur. Batı değerleri 
ve kültür unsurları, hiçbir yerlilik unsurlarıyla karşılaştırılarak analiz 
edilmeden Osmanlı toplum yapısına adeta şırınga edilmiştir. Çünkü, Os-
manlı Batılı anlamda millî aydınına sahip değildi. Böyle bir sınıfa tarih 
sahnesinden çekilinceye kadar da bir ihtiyaç duymamıştır. 

Halk tabakası (Reaya) konumu, toplumsal hareketlilik sürecinden 
yoksun bırakılması ve adeta Osmanlı sistematiğinde sosyal bir kast du-
rumuna düşürülmüş olması gibi çok yönlü etkenlerden ötürü, kutsallığı-
nı yitirmiştir. Gelenekli Osmanlı modeli, Saraylı veya Enderun tabakası-
nın biçimlendirdiği bir doğrultuda Batılılaşma sürecinin içine itilmiştir. 
Halk kültürünü temsil eden, onları yaşayan reaya insanı ise köylülük ni-
teliklerini sürdürmüştür. “Öteki Türkiye”nin kökenleri aslında Osmanlı 
düzeninin yapısal biçiminden kaynaklanmaktadır. 

Osmanlı düzeninde devşirme unsurları olarak, tarihçi Mustafa Âli; 
Arapları, Çerkezleri, Abazaları, Arnavutları, Hırvatları (Boşnaklar), 
Frenkleri, Macarları, Gürcüleri, Rusları, Eflakları ve Buğdanları zikret-
mektedir. Fleischer’in de isabetle belirttiği üzere, Mustafa Âli: “En özgün 
Osmanlılar olarak büyük ölçüde işte bu sonradan Müslüman olan tabaka-
yı göstermektedir.”32 

Tarihsel süreç içinde, Osmanlı’nın Türk olgusunu devreden çıkarma-
sı, devşirme tipolojisine yönelmek suretiyle, bürokrasi ve askeriyeyi güç-
lendirmesi, kendi halkından sosyal hareketlilik olanaklarını kaldırarak 
bir kast sınıfına dönüştürmesi, bir devlet tarihçisi olarak Mustafa Âli’nin 
de gözünden kaçmayacaktır. Halil İnalcık’ın yerinde teşhisiyle: “İlkin dev-
letin sırf Kul’lara (Devşirmelere) dayanan bir hanedan imparatorluğu hali-
ne gelmesi, öbür yandan Türkmenlerin dışlanması sonucu, 16. yüzyılda 
saray ve bürokrasi arasında artık Türklük kimliğinin silindiği gözlenecek-
                                                           
32 Cornell H. Fleischer, a.g.e., s. 265. 
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tir.”33 Benzeri görüşleri Mustafa Âli (1541-1600) de paylaşmaktadır. Sa-
def-i Sad-güher’de yer alan bir Türkçe manzumunda: “Vatanım Gelibolu’-
dur. Arap ve İran yoludur” demek suretiyle “Türk” olgusunu tamamıyla 
dışlamaktadır. On altıncı yüzyıl Osmanlı tarihinin en kapsamlı tek kay-
nağı olarak kabul edilen Künhü’l-Ahbar’ın da Mustafa Âli: “Anadolu vila-
yetleri sakinleri karışık kökenlidir. Âyânı arasında sonradan Müslüman 
olmuş bir kimse olmayan azdır (....) anne ya da baba tarafından şecereleri 
Allah’a şirk koşana dayanır.” demek suretiyle, devşirme olgusuna yeni 
bir norm ve statü kazandırmaktadır. Fleischer’in de işaret ettiği gibi, 
Mustafa Âli’ye göre: “İmparatorluğu siyasal ve kültürel gelişmenin doruk-
larına ulaştıran ve merkezi, düzenli, adil bir devletin kurulmasını kolay-
laştıran başlıca etken de hanedanca beslenen ve kurumsallaştırılan Os-
manlının bu heterojen yapısıydı.”34 

Gözleneceği üzere, Mustafa Âli, 16. yüzyılın bürokratik yapısallaşma-
sını açıklarken nasıl sistemin bir dost-akraba kayırmasına (nepotizm) 
dönüştüğünü çarpıcı örneklerle açıklamaktadır: 

“Sadrazam Sokullu Boşnak kökenli bir aileden geliyordu. Sarayda 

güvenli bir konuma eriştikten sonra, devşirme usulünden yararlana-

rak kardeşlerinin ve kuzenlerinin saray sistemine girmesine çalıştı. 

Akrabaları ve hemşehrisi (memleketlisi) olan Lala Mustafa Paşa Bey-

lerbeyi idi. Sonraları vezir olarak Sadrıazamlığa atamasını sağladı. 

Keza, kuzeni Ferhad Beyin Reisül Küttab’lığa, öz kardeşi Makarios’-

un da Kırım Başpiskoposluğu’na, Kanuni’nin rızasını almak suretiyle 

baş rolü oynamıştır. Keza, amcası oğlu Mustafa Paşa da Budin paşa-

sı olarak yerini alıyordu. Sokullu, Osmanlı yönetiminde yerini güçlen-

dirdikten sonra nepotik davranışını sürdürmüş, kendi koruması altın-

daki kişileri ve akrabalarını üst kademelere yerleştirmek suretiyle 

adeta bir intisap imparatorluğu oluşturmaya başlamıştır. Ayrıca, So-

kullu sisteme uyum sağladıkça, Yemen seferinde Lala Mustafa Pa-

şa’nın can düşmanı Arnavut Sinan Paşa ile işbirliği yapmasını öneri-

yordu. Koca Sinan olarak anılan Arnavut Sinan Paşa da Boşnak La-

la Mustafa Paşa gibi hırsızdı. Bayezid’in Konya ovasından İran’a ka-

çışı sırasında Koca Sinan’ın ağabeyi Arnavut Ayas Paşa ise Erzurum 

beylerbeyi idi. Bayezid’in yolu üzerindeki Erzurum’da levazımını sağ-

lamış ve bu davranışı yüzünden görevden alınarak idam edilmişti. 

Sinan Paşa, ağabeyinin ölümünden Boşnak kökenli Lala Mustafa Pa-

şa’yı sorumlu tutuyordu. Bu defa, Sinan Paşa intikam tutkusu ile ha-

reket ederek Lala Mustafa Paşa’yı Yemen’de durumun kötüye gitme-

si ve padişaha itaatsizlik edip sefere çıkmayı geciktirmesiyle suçlu-
                                                           
33 Halil İnalcık, “Osmanlı Devletinin Kuruluş Problemi”, Doğu-Batı Düşünce Dergisi, Sayı: 7, 
s. 9-34, Ankara, Mayıs 1999. 
34 Cornell H. Fleischer, a.g.e., s. 266. 
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yordu. Ayrıca, Lala Mustafa Paşa’nın kendisini zehirleyerek, Mısır’ı 

oğlu ve anne tarafından son Memluk Sultanı Kansuh Gavri’nin toru-

nun oğlu olan Mehmed Beye vermek suretiyle komplo düzenlediği ka-

nısında idi. Sinan Paşa, daha da ileri giderek Lala Mustafa Paşa’nın 

fazladan asker istemesini Yemen’in bağımsız hükûmdarı olması tut-

kusundan kaynaklandığına inandı ve serdarın sadakatsizliğini vur-

gulamak için de Padişah’ın vezir karısı kızlarına hakarette bulundu-

ğunu ileri sürdü.”35 

Tarihçi Mustafa Âli’ye göre, Sinan Paşa Arnavut dayanışmasını kendi 
amaçları için kullanıyordu. O dönemde, doğudaki yeni fethedilen toprak-
lardan gelenler, tarihçimiz de dahil, kuşkuyla karşılanıyor; kendisi gibi 
Balkan kökenli olanlar ise Rum olarak niteleniyordu. 

Böylece, sadece köken ve kültürel açıdan değil, coğrafi alan bakımın-
dan da (Anadolulu/Rumi) bir yapılaşmanın sisteme hakim olduğunu 
görmekteyiz. 

Mustafa Âli’nin Tarih-i Osmanî’si olarak belirleyeceğimiz eserinde; 
Hegel’in belirttiği gibi, “tarihi yapan tutkularımızdır.” sözleri giderek bir 
anlam kazanmaktadır. Devşirmenin nasıl gerçek Osmanlı ile aynı soy-
dan geldiğini, kendisinin de açıkça “Ehli-Resul” olduğunu daha iyi anla-
maya başlıyoruz. “Kürt ve Türkleri” birlikte zikrederek nasıl dışladıkları 
hususunda da devlet tarihçilerimizin nasıl ortak harekette bulundukları-
nın nedenlerini de daha iyi kavrıyoruz. Kanunî gibi güçlü ve yarım yüzyı-
la yaklaşan saltanatı ile karizması yüksek bir ulu padişah döneminde 
devşirme egemenliğinin nasıl sistemin bir parçası haline dönüştüğünü 
daha iyi gözlemekteyiz. 

Annales Okulu çerçevesinde devşirme modeli sadece toplumsal aktör-
lerin sosyo-psikolojik ve kültürel bakış açıları (frame of referance) doğ-
rultusunda yorumlandığında patrimonyal yönetim biçiminin nasıl partri-
monyal devşirme modeline dönüştüğünü daha gerçekçi bir biçimde algı-
layabilmekteyiz. Sokullu, Kanunî ve oğlu II. Selim döneminde de hâlâ tek 
otorite idi. Lala Paşa ve Sinan Paşa’yı gölgelemişti. Keyfi atamalarını, be-
lirli akrabalarla mensâbât için saklıyordu. O dönemde Bosna Sancak Be-
yi Ferhad Bey ve devlet tarihçisi Peçuyi (Peçevî) İbrahim Paşa da Boş-
nak’tı. Bosna sınır boyunun bir başka edebiyat güneşi de 16. yüzyıl orta-
larının en ünlü şairi Yahya Bey’di. Arnavut Dukagin beylerin soyundan 
gelen Taşlıcalı Yahya 1555’e kadar evkaf mütevellisi olarak Osmanlı ma-
liyesinde görevli bulunuyordu. 1553’te Girit asıllı Rüstem Paşa Sadra-
zam iken Hırvat kökenli Hürrem Sultan ile anlaşarak Şehzade Mustafa’-
nın idam edilmesi üzerine Taşlıcalı Yahya, şehzadeyi takdisen acı bir 
mersiye yazmış, Rüstem Paşa’yı suçlamıştı. Ancak, Rüstem Paşa ikinci 
kez sadrazam olduğunda (1555) hakkında dava açtı, Taşlıcalı’yı Bosna’-
                                                           
35 Cornell H. Fleischer, a.g.e., s. 49. 
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dan Zvornik’e sürdü. Tıpkı Taşlıcalı Yahya gibi Lütfi Paşa da devşirme 
kökenli bir şairdi. Ünlü eseri Asafname ahlâkî davranışlar üzerinde du-
ruyordu. 

Nihayet, son perde kapanıyor. Sokullu, III. Murad tarafından karşıt 
fitne ve tuzaklarla idam ediliyor, malları da Osmanlıya özgü bir yöntemle 
müsadereye tabii tutularak devlet hazinesine geçiriliyordu. Kanunî’nin 
uzun saltanatı boyunca dokuz sadrazamdan ancak bir tanesinin devşir-
me olmadığını biliyoruz. Hatta, tarihçimize göre: “Osmanlılar, hükümdar-
lık vekâletini ne soydan ne de dinden alabiliyorlardı.” yargısını ileri sür-
mek suretiyle patrimonyal devşirme modelinin yerini ve statüsünü orta-
ya koymuş oluyordu.36 

Kanuni dönemi bir anlamda devşirme sisteminin kurumsallaşması 
sürecini pekiştirmiştir. İnalcık’ın deyimi ile “kuruluşundan kısa bir süre 
sonra artık Osmanlı-dışı unsurlar37 yönetimin üst kademelerinde kilit nok-
taları ellerine geçirmişlerdir.” Benzeri görüşlere Tayyib Okiç’de katılıyor-
du: “Devletin en yüksek mevkileri artık devşirmelerin elinde idi.”38 Bir 
“ümmet” ideolojisi uğruna tüm bu girişimlerin gerçekleştirildiği görüşü 
doyurucu olmasa gerek. İslâm ülkeleri arasında, özellikle Araplar ve 
İranlılar da, ümmet görüşüne saygı duymakla birlikte, aynı zamanda ka-
vim asabiyesinin çok güçlü olduğu da bilinmektedir. Oysa, Claude Ca-
hen’in de belirttiği gibi, “Türkler arasında -Avrupa’da gözlendiği tarzda- 
kavim şuurunun güçlü olduğu söylenemez. Hatta, Emevî halifelerinin, soy-
lu Arap kadınlarıyla evlenerek soylarını korumaktan gurur duyduklarını 
bilmekteyiz.”39 Ünlü Pakistanlı düşünür Fazlur Rahman: “Emevi ve Ab-
basi politikalarının aslında Arapçılığın İslâmîleştirilmesi” veya Seyyid Hü-
seyin Nasr’ın yerinde tespiti ile “İslâm’ın millîleştirilmesi” anlamı taşıdığı 
kanısındadırlar. Keza, Selçuklular döneminde Horasanlaşma sürecinin 
boyutlarını göstermesi bakımından aşağıdaki atasözü ibret verici olsa ge-
rek: “Türk iti şehre gelince Farsça ürürmüş.” Selçuklulardaki Farisileşme-
nin boyutlarını göstermesi bakımından bu tekerleme bir anlam taşısa 
gerek. Gerçekte Mustafa Âli’nin yerinde teşhisiyle, “Osmanlılar hüküm-
darlık vekâletini ne soydan, ne de dinden alabiliyorlardı.” Bu nedenle, 
“ümmet” ideali soyunu dışlamak için gerekçe gösterilmemelidir. 

Büyük arşiv uzmanı Ömer Lütfü Barkan, belgelere dayanarak Os-
manlı’nın Balkanlar’da ne İslâmizasyonu ne de Türkifikasyonu gerçek-
leştirebildiğini ileri sürmüştür. O halde, “hükümdarlık vekâleti” büyük 
ölçüde patrimonyal hanedanlık ilkelerine dayanmış oluyordu. Bir ölçüde, 
                                                           
36 Cornell H. Fleischer, a.g.e., s. 302. 
37 İnalcık, Osmanlı’nın 16. yüzyıldan itibaren hem kimliklerini hem de Osmanlı dışı güçle-
rin yönetimi ellerine geçirdiklerini belirtiyordu (Halil İnalcık, “Osmanlı Devletinin Kuruluş 
Problemi”, Doğu-Batı Düşünce Dergisi, Sayı: 7, s. 9-34, Ankara 1999. 
38 Tayyib Okiç, Osmanlı Müesseseleri Teşkilatı ve Tarihi, s. 144, İstanbul 1977. 
39 Leslie P. Pierce, Harem-i Hümayun, s. 48-49, İstanbul 1998. 
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Halil İnalcık’ın “istimâlet teorisi yani fethedilen yerlerde yerli halkı kendi 
tarafına kazanma zihniyeti”40 yanında, kendi halkına olan güven duygu-
su yerine “Ben-merkezli” (Ego-centric) diyebileceğimiz eğilimlerin ön pla-
na geçmesi de düşünülebilir. 

Osmanlı’nın bu tür ikili (dual) tarihsel dokusu, Annales Okulu’nun gö-
rüşleri doğrultusunda incelendiğinde, günümüze yansıyan yapısal etkile-
şimlerin yorumlanması gerekir. Çünkü, Annales Okulu’na göre, tarihsel 
olaylar geçmişte olup -biten türden olguların ötesinde-, günümüzü, hatta 
geleceğimizi etkileyen yapısal tortuları taşırlar. Tıpkı çocuğun ana rahmi-
ne düştüğü andan itibaren nasıl bir kişilik ve mizaç (idiyosyncracay) taşı-
yacağı Tanrı tarafından genlerine yazılmışsa, tarihsel olaylarda öylesine 
geçmişten günümüze ve geleceğe yönelik olayları taşır. Selçuklu’dan Os-
manlı’ya, Osmanlı’dan da Cumhuriyet’e kadar devam eden olaylar silsile-
sinde, Türk toplum yapısı latent (saklı) olarak birtakım gerginlikleri taşı-
maktadır. Bu gerginliklerin sosyo-dinamik açıdan en önemlileri şöyle sıra-
lanabilir: 

a) Halk aydın ikiliği; 
b) Osmanlı dışı (saraylı) yönetici tabaka (Enderun) yanında, her çeşit 

sosyal hareketlilik (mobilizasyon) olanağından yoksun, adeta bir kast ya-
pısı oluşturan köylü veya halk (Reaya) kitlesi; 

c) Osmanlıca-Türkçe dil ayrışımı; 
d) Batılılaşma ile modernleşmeyi eşdeğer kabul eden “Alafranga” tip-

ler karşısında yer alan millî kültür taşıyıcısı halk veya “Alaturka” yığın-
lar. Atatürk ile başlayan Cumhuriyet dönemi, bu ikilikleri, gerginlikleri 
büyük çapta toplumsal uzlaşmaya götürmek suretiyle birlikteliği ve bü-
tünleşmeyi ideal olarak benimsemişti. Atatürk bizzat: “Türkiye Cumhuri-
yeti’nin bugün en önemli meselesi kültür meselesidir.” tezini ileri sürerek, 
tarihsel kökenlerden kaynaklanan kültürel kokuşmanın (cultural cor-
ruption) önünü almak istiyordu. O dönemde, halk-aydın ikiliği ve milli 
kültür alanlarında çalışan Ziya Gökalp’i de “fikirlerinin babası” olarak 
kabul ediyordu.41 Berkes de “Atatürk reformlarının arkasında Ziya Gö-
kalp’e dayanan bir zihniyetin egemen olduğunu”42 vurgulamaktadır. 

Gözleneceği üzere, Kemalist sistem, her noktadan Osmanlı’ya alterna-
tif bir çizgide dokusunu oluşturuyordu. “Ümmet”ten “millet”e yönelik bir 
yol izlerken, Türk halkını, hareket noktası olarak kabul ediyordu. Gö-
kalp gibi, Atatürk de millî kültürün halkta olduğunu, bu nedenle halka 
yönelmenin gereğine inanıyordu. Gökalp de, halk-aydın ikiliğini sezinle-
miş, millî kültürün halkta, tehzip adını verdiği halkın değer ve inanç sis-
                                                           
40 Halil İnalcık, “Osmanlı Devletinin Kuruluş Problemi”, Doğu-Batı Düşünce Dergisi, Sayı: 7, 
s. 9-34, Ankara, Mayıs 1999. 
41 Orhan Türkdoğan, Kemalist, Modelde Fert ve Devlet İlişkileri, Erzurum 1978. 
42 Niyazi Berkes, Turkish Nationalism and Western Civilization: Selected Essays of Ziya Gö-
kalp, p. 14, 1959. 
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temlerinden yoksun, daha ziyade Batı uygarlığına açık unsurlardan olu-
şan işlenmiş kültürün ise aydın (güzide) tabakada olduğuna inanıyordu. 
O halde, değişmeye açık olan millî kültür değil, Gökalp’in deyimi ile En-
derun kültürü veya tehziptir. Millî kültür, halkın kültürü olduğu halde, 
tehzip doğrudan devşirme veya Gökalp’in tespitiyle Enderun’un ürünü-
dür.43 

Çünkü, Türk aydını Batıda yetişmiş, Batı norm ve değerleriyle şart-
lanmış kozmopolit bir kimliği taşır. Ancak, halka gitmek ve halktan millî 
kültürü almakla millîleşebilir. Bu nedenle, Atatürk’ün “halkçılık” ilkesi-
nin temel felsefesi, halk-aydın bütünleşmesine dayanır. Böylece, Osman-
lı’dan kaynaklanan halk-aydın ikiliği, Kemalist sistemde tarihsel bir çö-
züme ulaşmış oluyordu. Bir anlamda, teorik çerçeve belirleniyordu. 

Bağımsız düşünce sistemi olarak resmi ideoloji, “Osman oğullarının 
halis Türkmenliklerinin Orhan Gaziye kadar uzanan” ve ondan sonra 
unutulan Türklük kimliklerini, altı yüzyıl süren bir beklemeden sonra, 
ilk kez tarih sahnesine çıkararak, Türklüğe dönüş yapıyordu. Bu neden-
le, Cumhuriyetimizin kuruluşundan bugüne kadar Türklüğe yönelik bi-
limsel araştırmaları yürüten, Türklüğe kültürel boyut kazandıran Ata-
türk, ilk ve son Cumhurbaşkanımızdır. Türk milleti, bugüne değin: “Türk 
yaratılmak medarı iftiharımdır” veya; “Benim hayatta yegâne servetim 
Türklüğümdür” diyen bir ikinci Cumhurbaşkanına tanık olamamıştır. 

Hiç unutmamak gerekir ki, resmi ideoloji, döneminin Anadolucu veya 
Greko-Lâtin kökenli devşirme kokan politikalarına iltifat etmeyerek, As-
yatik bir tezi gündeme taşımak suretiyle, Türk milletinin kökeninin Frik-
ya, Lidya, İonya vb. uygarlıklar olmadığını vurguluyordu. Yukarıda da 
belirttiğimiz üzere, Mustafa Kemal 1921 yılında: “Memleketin sahibi ve 
devletin kurucusu biz Türkler kavm-i necip adı altında Araplara ve sara-
yın sadık hadimi Arnavutlara feda edildik.” demek suretiyle egemen top-
lum olan Türklüğe dönüş yapıyordu. Böylece, Osmanlıda kurumlaşan 
patrimonial devşirme modelinin yerine, Türk halkını hareket noktası ola-
rak kabul eden, Türk tarih ve Türk dilinin yeniden yüceltilmesini sem-
bolleştiren Türk Tarih-Tetkik Cemiyeti ve Türk Dil-Tetkik Cemiyeti gibi 
iki önemli akademik kuruluş 1930’lardan itibaren bilimsel çalışmalarına 
başlıyordu. On altıncı yüzyılın başından itibaren unutulmaya terk edil-
miş bulunan Türklük duygusu, kültür ve tarihî değerleri yirminci yüzyı-
lın başlangıcından itibaren Kemalist sistemle yeni bir Rönesans çağını 
yaşıyordu. Türk Tarih Tetkik (1931) ve Türk Dil Tetkik (1932) Cemiyetle-
ri Türklük olgusunu odak noktası olarak alınca, Arapça ve Farsça ağır-
lıklı Osmanlıca denilen suni dil artık devreden çıkarılıyordu. Dilde tasfi-
yecilik yerine, halkın diline, temiz ve saf Türkçeye dönülüyordu. Bunun 
                                                           
43 Orhan Türkdoğan, Milli Kimliğin Yükselişi: Niçin Milletleşme, s. 119-120, İstanbul 1999. 
Keza, Orhan Türkdoğan, Ziya Gökalp Sosyolojisinin Temel İlkeleri, Kültür ve Turizm Bakanlı-
ğı Yayınları, s. 103-106, Ankara 1987.  
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için de Viyanalı dilci Kverdiç’in ortaya attığı “Güneş Dil Teorisi” ile yakın-
dan ilgilendi. Batıda Eugenistler, Fransızca veya İngilizcenin Tanrı’dan 
indirildiği tezini ileri sürmek suretiyle kendi dillerine bir kutsallık aşılı-
yorlardı. Benzeri görüşler, Kverdiç’in teorisiyle de uzlaştırılmak suretiyle 
Kemalist sistem, Türk Dil Tetkik Cemiyeti aracılığı ile incelemelerine de-
vam etmiştir. Böylece, millî kültürün taşıyıcısı halk dili kaynak kabul 
edilmek suretiyle dilde sadeleşme denilen bir Türkçeleştirme hareketi 
başlatılmıştır. Enderuni devlet tarihçilerinin farz ve sünnet olarak kabul 
ettikleri Arapça ve Farsçaya karşı bir Türkçecilik kampanyası başlatılı-
yordu. Dilde sadeleşme, sosyolojik anlamda Türklük olgusunda birleş-
me, aynı zamanda milletleşme sürecinin yolunu da açıyordu. Böylece, 
halkın dili, halkın kültürü ve halkın kökenine dönüş, Batılı anlamda bir 
Rönesans hareketi olarak karşılanabilir. 

Dikkat edilirse, Osmanlı’nın Patrimonial devşirme modelinin artık ya-
sallığı kalmıyordu. Devşirme tipolojisi yerine bir Türk tipine dönüş başlı-
yordu. Böylece, Atatürk’ün Türk ırkı hakkında bilimsel çalışmalar yap-
tırdığına tanık oluyoruz. Yine Atatürk’ün tasvip ve desteği ile Türklerin 
ırki özellikleri, kemik yapıları ve kafatasları üzerinde araştırmalar yürüt-
mek üzere Afet İnan’ı görevlendirdiğini ve 64 bin kişi üzerinde yürütülen 
testlerin İstatistik Genel Müdürlüğü’ne devredildiğini de bilmekteyiz.44 
Kemalist sistemle gündeme gelen bütün bu yoğun akademik çalışmalar, 
Osmanlı’dan intikal eden sosyo-kültürel gerginliklerin çözümlenmesi için 
başlatılıyordu. Sistemi, günümüzde bazı Enderunî aydınlar Nazi kalıntısı 
ve ırkçılık (racism) kokan bir akım olarak Türk insanına takdim etmeye 
çalışıyorlar. Atatürk’ün mirasına sahip çıkması gereken Türk Tarih Ku-
rumu, Türk Dil Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezi gibi kuruluşlar, çoğu 
devşirme kökenli bu medya mensupları, onların akademik kurum ve ba-
sın organlarındaki temsilcilerine karşı Kemalist sistemin nasıl tarihsel 
zaruretlerden doğduğunu, bilimsel olarak neleri başardığını kamu oyuna 
açıklamalıdırlar. Zira, 1350’lerden beri Osmanlı toplumunda kök salan 
ve Cumhuriyetimizin kuruluşu ile doğal olarak varlıklarını sürdüren bu 
Enderunî aydınlar, Anadolu insanının yüzyıllarca sistematik olarak kal-
kındırılmayışı ve eğitilmeyişinden de yararlanarak “öteki Türkiye” insanı-
nın toplumsal rızası dışında kök saldıkları stratejik kurum ve kuruluş-
larda kozmopolit görüşleri aşılamak suretiyle Kemalist sistemin genetik 
yapısını bozmuşlardır. Onun, Türklüğe yönelik millî duygularını, Greko-
Lâtin veya Türk Hümanizması adlı ütopyalarla Asyatik kökenli Türk dil 
ve tarih tezlerini kurdukları akademik kurumlarda İngilizcenin hege-
monyası altına terk ederek ülkenin milli dokusunu çürütmüşlerdir. 
                                                           
44 Faruk Aydın, “Cumhuriyetin İlk Yıllarında Türkçülük”, Yeni Türkiye, Cilt: 23-24, s. 7851, 
Ankara 1998. Keza, Tanyeri Cansever, İkinci Dünya Savaşında Milliyetçilik Hareketleri, Basıl-
mamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir 1993. 
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Son yıllarda, Türk toplum dinamiklerine yönelik araştırmalarda Batı 
sosyolojisinden kaynaklanan merkez-çevre (center-perphery) ikilemi, 
Mardin, Karpat ve Heper’den itibaren giderek güçlenmeye ve yayılmaya 
başlamıştır. Yukarıda belirttiğimiz üzere, Mardin’e göre, merkez karşısın-
da çevre bir “fitne unsurudur.” Merkezî otoritenin çeşitli toplum kesimle-
rine karşı oluşturduğu bu ön yargı, Cumhuriyet döneminde de devam 
etmiştir.45 Güncel bir örnek olarak Heper, “Türbanla, sakallı öğrenciler 
dahil İslâmî kesime mensup herkes veya çevre köktendincidir.” Heper’e 
göre; 

“Merkezi odak noktası ile lâikperest seçkinler görüş birliği içindedir-

ler. Hatta, sivil toplum kuruluşlarını da bir halk örgütlenmesi biçi-

minde telâkki etmesi nedeniyle, Heper, çevrede düşünmekte ve gö-

rüşleri alınmayarak sürekli merkezin jakoben hareketlerinin baskısı 

altında bulunduğunu açıklayarak “devlet seçkinleri, DP ve onun de-

vamı olan AP, DYP ve bu partiler benzeri çizgideki diğer siyasal parti-

ler” milleti değil, devleti temsil ediyorlardı; sloganları: “Yeter söz mil-

letin” idi. Ancak “sözün” ne kadar millette olduğu kuşkuluydu.”46  

diyordu. Merkez-çevre diyagramcılarına bakılırsa: “Türkiye’de modernleş-
me çabaları da halk katmanlarından gelmesi gerekirken yine devlet seç-
kinlerinden gelmektedir.” Entelektüel bürokratik düşünce; “Ben odunu 
dahi aday gösterirsem seçilir.” diyerek ayrışımı örneklerle belirliyordu. 
“Milletvekilleri, böylece merkezi bürokrasinin patronaj politikasının bir çe-
şit aracı unsurları oluyordu. Devlet yönetimi, devlet seçkinlerinin eline geç-
miştir. Türkiye’de halk bireycilikten bireyselliği veya tebaalıktan vatan-
daşlığa yükselmemektedir.” Mardin, Karpat ve Heper gibi seçkinci aydın-
larımızın oluşturdukları “entelektüel bürokrasi” veya merkez ile yönetilen 
(halk, hatta sivil toplum) ikilemi sosyal tarih bakış açısından açıklanmış 
değildir. Bizim yaklaşımımız tamamıyla Annales Okulu doğrultusunda 
olayların yorumuna dayanmaktadır. Bu da Selçukluların ve Osmanlıla-
rın askerî sivil yönetimi yabancı unsurlara vermeleri, halklarını da bir 
kast sınıfı biçiminde oluşturmalarından kaynaklanmaktadır. Özellikle, 
yüzyıllarca süren bir Enderun-Reaya ayırımı, Cumhuriyet döneminde de 
fırsatı kaçırmayarak, yönetimin her kademesinde stratejik noktaları işgal 
etmek suretiyle tarihsel rollerini oynamakta devam etmişlerdir. Soyları-
nın Balkan, Grek, Hırvat ve Slav kökenli olmaları nedeniyle Batı deneyi-
mi, kültür birikimi ve açık-zihniyetlerinden (open-mind) ötürü toplumsal 
hareketliliğe yatkın bir tutum ve davranışı temsil ediyorlardı. Anadolu 
insanı, toprağa bağlı bir kader ağı içinde yaşamını sürdürürken, bu 
gruplar suyun başını tutmak suretiyle yalılarda, köşklerde lüks ve refah 
                                                           
45 Metin Heper, Türkiye’de Unutulan Halk ve Birey 75 Yılda Tebaa’dan Yurttaş’a Doğru, s. 
43, İstanbul 1998. 
46 Metin Heper, a.g.e., s. 44. 
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içindeki çizgilerini yürütmüşlerdir. Bu gruplar, Tanzimat’tan itibaren ge-
lişen Batılılaşma süreciyle dış ülkelerde kilit noktalarda bulunmaları ne-
deniyle Türkiye’yi yönetecek genç kuşakları da potansiyel olarak ülkemi-
ze ithal etmişlerdir. Bugün Türk medya kuruluşunun önemli kilit nokta-
ları, ekonomik alanların kritik sektörleri, iç ve dış ticaret yanında, özel-
likle eğitim-öğretim sistemiyle kendi doğrultularında şartlandırılmış genç 
kuşakların güçlü yayılma alanları, millî kültürün dokusunu oluşturan 
taşra/çevre veya klâsik deyimi ile reaya karşısında istedikleri gibi atları-
nı oynatmaktadırlar. Bazı etnisist grupların “Osmanlılık” adını verdikleri, 
Osmanlı tipi bir “etnik havuzun”, ülkemizde Avrupa Birliği şemsiyesi al-
tında yeniden türetilmesi amacıyla girişilen kampanyalar, ne yazık ki 
Atatürkçü düşünceye ve Türk devletinin birliğine bağlı olduklarını iddia 
eden millî kuruluşların kayıtsızlığı ve sorumsuzlukları yüzünden yeni-
den oluştuğuna tanık olmaktayız. Merkez, sürekli olarak çevrenin değer-
lerine savaş açmaktan başka gözü bir şey görmeyen bir Leviathan ol-
maktan ne zaman kurtulacak? Merkezin, İran Selçuklularından beri sü-
rüp gelen ve kendisini oluşturan zümrelerin dışındakileri (çevreyi) Mar-
din’in de isabetle belirttiği gibi “bir fitne kaynağı” olarak görme parano-
yası ne zaman son bulacak?47 

Tarihsel kökenlerden kaynaklanan merkez-çevre veya halk-aydın iki-
liği, Japonya’da gözlediğimiz türde merkezi temsil eden tüccarlar ile çev-
reden yükselen askeri aristokrasi (Samuray) arasındaki “toplumsal anta-
gonizma”ya veya “birbirimizden farklı olsak da yine birbirimiz için değil 
miyiz” tarzındaki bir zihniyete dönüşemez mi? Kanımca, merkezin doku-
sunu oluşturan genetik yapıda, millî köklere yönelik operasyonlar yapıl-
madan, toplumumuzda kangrenleşen bu tarihsel gerginliklerden kurtul-
mamız mümkün değildir. 
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Öz 

Mustafa Kemal Paşa, Milli Mücadele döneminde Kütahya ve Eskişehir 

Muharebelerinden sonra TBMM’nin 5 Ağustos 1921 tarihli kanunuyla ve 

üç ay süreyle Türk Ordusu’nun Başkomutanlığına getirilmiştir. 20 Tem-

muz 1922’de Başkomutanlık yetkisi TBMM tarafından süresiz uzatılan 

Mustafa Kemal Paşa, Büyük Taarruz’da ordunun başına geçerek zaferin 

kazanılmasında önemli bir görev üstlenmiştir. 

Anahtar kelimeler: Mustafa Kemal Paşa, Başkomutanlık, Milli Mü-

cadele, TBMM, Büyük Taarruz. 

Abstract 

Calling The Duty Of Mustafa Kemal Pasha To Chief  

Commander 
In the era of National Struggle, after the battles of Kutahya and Eski-

sehir, Mustafa Kemal Pasha had been appointed to “chief in command” of 

Turkish army for 3 months time with jurisdiction of TBMM legislation in 

August 5th, 1921. With his chief in command jurisdiction being extended 

without time limit by TBMM in July 20th, 1922, Mustafa Kemal Pasha 

had taken the helm of Turkish army in “The Great Offensive” Dumlupınar 

Battle and played a very important role in victory. 

Key words: Mustafa Kemal Pasha, Chief in Command, National 

Struggle, TBMM, The Great Offensive. 

Başkomutanlık Kanunu’nun gündeme gelmesini ve devamını gerekti-
ren nedenler, ülkenin içinde bulunduğu durum ve zorunluluklardan 
kaynaklanmaktadır. Yunan ordusunun 10-25 Temmuz 1921 tarihleri 
arasında Kütahya ve Eskişehir yönünde gerçekleştirdiği saldırı karşısın-
                                                           
 Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü. 
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da Türk ordusu tutunamamıştı. Bu başarısızlık üzerine TBMM Başkanı 
Mustafa Kemal Paşa, 18 Temmuz’da cephe karargâhı Karacahisar’a gel-
di. Mustafa Kemal Paşa, orduyu bir arada tutmak ve savaşı istenilen 
noktada kabul etmek amacıyla cephe komutanı İsmet Paşa’dan ordunun 
Sakarya’nın doğusuna çekilmesini istedi. Bu emir üzerine Türk Ordusu-
nun büyük bir kısmı daha fazla zarara uğramadan 25 Temmuz akşamı-
na kadar Sakarya’nın doğusuna çekilmeyi başardı.1 

Türk ordusunun bu manevrasını zorunlu kılan sebepleri Mustafa Ke-
mal Paşa şöyle açıklamaktadır: 

“İkinci İnönü Savaşı’ndan sonra, genel seferberlik yapmış olan Yu-

nan ordusu, insan, tüfek, makineli tüfek ve top sayısı bakımından 

önemli derecede üstündü. Yunan ordusu hücuma geçtiği zaman Türk 

tarafı milletin bütün kaynak ve imkânlarını düşman karşısında topla-

maya daha elverişli ve yeterli görünmüyordu. İki ordu arasında kuv-

vet, araç ve şartlar bakımından kendini gösteren ölçüsüzlüğün elle 

tutulur başlıca sebebi buydu. Buna karşılık tümenlerin taşıt araçları-

nı bile tamamlayamayan ordunun hareket kabiliyeti yoktu. Yunan 

milletinin bütün gücüyle yaptığı bu taarruz karşısında askerlik ba-

kımdan görev, Milli Mücadele’nin başından beri yapıldığı gibi saldırı-

ya direnmek ve durdurup etkisiz bırakmaktı. Yeni orduyu kurmak 

için zaman kazanmak gerekiyordu. Ordunu derlenip toparlanması ve 

güçlendirilmesi böylece mümkün olabilecekti. Düşman takip ederse 

hareket üssünden uzaklaşacak, ulaştırma hatları kurmaya mecbur 

kalacak, beklemediği güçlüklerle karşılaşacaktı. Buna karşılık Türk 

ordusu toplu bulunacak ve daha elverişli şartlara sahip olacaktı. Geri 

çekilmenin en büyük sakıncası, Eskişehir gibi en önemli yerleri ve 

birçok toprağı düşmana bırakmaktan dolayı kamuoyunda doğabile-

cek manevi sarsıntıydı. Kısa zamanda elde edilecek başarılı sonuçlar 

bu sakıncaları kendiliğinden ortadan kaldıracaktı. Askerliğin gereği 

tereddütsüz uygulanmalıydı.”2 

Heyet-i vekile Reisi Fevzi Paşa, 23 Temmuz’da Yunan saldırısı ve as-
keri durum hakkında meclis gizli oturumunda bilgi vermiştir. Fevzi Pa-
şa, bütün kuvvet ve malzemenin düzenli olarak Eskişehir hattına çekil-
diğini belirterek, “muzaffer olamadık ama muvaffak olduk” demiştir. Geri 
çekilme ile ordunun dinlendirilmesi ve takviyesi hedeflenmiştir. Hazırlık-
lar tamamlandıktan sonra bir meydan savaşı ile düşmanın yenileneceği 
umulmaktadır. Fevzi Paşa, meclisin Ankara’da olması sebebiyle düşma-
nın hedefinin burası olacağını, merkezin Ankara’dan Kayseri’ye naklinin 
uygun olacağını ifade etti. Düşman harekâtı karşısında ordu serbest ol-
                                                           
1 Fahri Belen, Türk Kurtuluş Savaşı, s. 327-330, 336-341, Ankara 1983. 
2 Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk, s. 412-413, İstanbul 2005. 
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malıydı.3 Bunun üzerine mecliste çeşitli düşünceler ileri sürülmeye baş-
ladı. Kararı yanlış bulanlar, Ankara’dan çekilmenin halka ve orduya kö-
tü etki yapacağını, orduda panik yaratabileceğini, meclisin gitmemesini, 
halkın serbest bırakması istendi.4 Bazıları ise, Ankara’da kalmanın da 
gitmenin de zararlı ve tehlikeli olduğunu, buna hükümet ile ordu komu-
tanlarının karar vermesi gerektiğini söylediler.5 Birleşilen nokta, ülkenin 
büyük bir buhran içinde olduğu bir zamanda askeri harekâtın eleştiril-
memesi gerektiği idi.6 Memleket elden giderse, bunun mesulü kim ola-
caktı. Hükümet şiddetle eleştirilerek, iş görmemek, çalışmamakla suç-
landı. Ordunun ihtiyaçlarından söz edilerek, “önce, orduyu takviye etmek 
için ne yapmak lazımsa yapılsın” deniliyordu. “Cephe gerisi cephe kadar 
mühimdir.” Fevzi Paşa, cephe kadar cephe gerisinin de önemli olduğunu 
belirtti. Görevin güçlüğünün meclisi sinirlendirdiğini söyleyerek, subay 
eksikliği, elbise, çarık, teçhizat, ekmek, matara, ulaşım sorunlarına de-
ğindi. Bunlar olmadan genel seferberliğin yararlı olmayacağını ifade ede-
rek, ilk kez açık olmamakla beraber, başkumandanlık vekâletinden söz 
etti. “Olağanüstü önlem gerekli midir, ordumuzu nasıl donatalım, takviye 
edelim sorunlarının düşünülmesini istedi.”7 Bolu Milletvekili Tunalı Hilmi 
Bey’e göre, bütün hayat kaynaklarını başvurmalıdır. Malatya Milletvekili 
Lütfi Bey, meclisin naklinin dış etkisinin de düşünülmesini istedi. “Ülke-
nin pek çok parçasını bıraktıysak, Ankara’yı da bırakabiliriz. Kahraman-
lık gösterip, 10-20 gün kalalım demek doğru değildir”8 dedi. 

Bu arada meclisin, durumu yerinde görüp incelemeleri için cepheye 
gönderdiği Rıza Nur (Sinop), Vehbi (Karesi) ve Mahmut Esat (İzmir) Bey-
lerin hazırladıkları rapor 2 Ağustos 1921 tarihli gizli oturum gündemine 
alındı. Rapora göre; ordunun geri çekilmesi muhtemel bir felaketi önle-
miştir. Manevra gereği olduğu gibi, durumun zorluğunu gördükleri için 
ordu geri çekilmişti. Ordunun disiplini, kumandası, maneviyatı iyi idi. 
Bazı birliklerin 24 saatte 84 kilometre yol yürümeleriyle iftihar edilmeli-
dir. Geri çekilme esnasında kayıp, yaralı, esir verilmiş, bazı malzeme bı-
rakılmıştı. Cephe gerisi hizmetler iyi yapılmamıştı; askerin erzak ve çarı-
ğı yoktu. Bir kısmı çıplak ayaklı çorap ve kundurası yoktu. Diğer bir kıs-
mı ise, soğukta, açıkta ve kaputu yoktu. Su, fıçı ve mataraları eksikti. 
Askerin %20’si süngüsüzdü. Geri çekilme sırasında 4000-5000 civarında 
yaralı ve şehit verilmişti ve subaylar maaş alamamışlardı. Askerin %80’-
nin elbiseleri eskiydi. Buraların köyleri haraptır. Çadır ve iç çamaşırı 
yoktu. Gazete ulaşmıyor, casusların propagandaları, özellikle de açlık ve 
                                                           
3 TBMM Gizli Celse Zabıtları, II, s. 101-103, 110-111, Ankara 1985. 
4 A.g.e., s. 103. 
5 A.g.e., s. 106-107, 122. 
6 A.g.e., s. 104-107. 
7 A.g.e., s. 110-113. 
8 A.g.e., s. 122, 124-127. 
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susuzluk propagandası, askeri firara teşvik ediyordu. Asker ailelerinden 
gelen mektuplar ya alamıyorlar veya çok geç alıyorlardı. Raporda, cephe 
gerisi hizmetlerin iyi yapılamamasından hükümet ve ilgili bakanlıklar so-
rumlu tutulmuştu. İhtiyaçların acele giderilmesine dikkat çekilmişti. 
Meclis dağıldığı, çekildiği propagandasının olumsuzluğu ifade edilmişti. 
Ankara’nın düşmesiyle davanın bitmeyeceği, fakat ülkenin zor duruma 
düşeceği belirtilmiştir.9 

3 Ağustos günü Maliye Vekili Hasan Bey (Trabzon), mali durum hak-
kında bilgi verdi. Bütçe açığı büyüktü. Meclisçe yeni bir gelir kaynağı ka-
bul edilse bile bunun etkisi ancak dört ay sonra içinde görülebilecekti. 
Ordunun ihtiyaçları için belki, tekâlif-i harbiyeye başvurmak zorunlulu-
ğu ortaya çıkacaktı. Birçok kanuna ihtiyaç vardı.10 

“Bu milletin azamî kuvvetini bir noktaya cem edelim ve bir zat hiçbir 

mani ve hail olmaksızın milletin bütün kuvvetini ve azmini menafie 

sevk etsin, zaferi kazansın... kimdir? Meclis-i Milli namına çalışacak 

bu zatın intihabı lazımdır. Bir Başkumandan Vekili istiyoruz... Meclis 

Reisidir. Kumandayı idare etsin. Milletin kuvvetini bir araya topla-

mak üzere bütün kuvvetimizi salâhiyet-i namahdude ile verelim sual, 

cevap yok, bilahare neticeye göre mülahaza... ef’al ve amaline kimse-

nin müdahale etmeyeceği salahiyeti vasia ile Başkumandan vazifesi-

ni bir zatın deruhte etmesi lazımdır.”11 

Aslında Eskişehir ve Kütahya muharebelerinden sonra Türk ordusu-
nun Sakarya doğusuna çekilmesi askerin daha fazla yıpranmasını önle-
miş, ordunun toparlanması ve ikmali için zaman kazandırmıştı. Mustafa 
Kemal Paşa ve Fevzi Paşa bu kararı alırken bunun manevi açıdan birçok 
sakıncalarının olacağını öngörmüşlerdi. Nitekim çekilme kararı üzerine ilk 
tepki mecliste oluştu. “Özellikle muhalifler ordu nereye gidiyor, millet nere-
ye götürülüyor? Bu gidişin elbet bir sorumlusu vardır. O nerededir? Onu gö-
remiyoruz. Bugünkü acıklı ve korkunç durumun asıl sorumlusunu ordunun 
başında görmek isterdik.” diyorlardı. Bu ifadelerle meclis başkanının kas-
tedildiği açıktı. Mersin Milletvekili Selahattin Bey, kürsüden Mustafa Ke-
mal Paşa’nın adını söyleyerek ordunun başına geçmesini istedi. Bu teklife 
karşı olanlar olduğu gibi, taraftarları da çoktu. Mustafa Kemal Paşa’nın 
ordunun başına geçmesini isteyenleri ikiye ayırmak mümkündü. Bazı mil-
letvekilleri ordunun tamamen yenildiği, durumun telafisinin imkânsız ol-
duğu, böylece milli davanın kaybedilmiş olduğu kanaatine varmışlardı. Bu 
sebeple duydukları öfkenin hıncını Mustafa Kemal Paşa’dan almak istiyor-
lardı. Bozguna uğramış veya bozgunu devam edecek bir ordunun başında, 
                                                           
9 TBMM Gizli Celse Zabıtları, II, s. 132-133, 138-140, 142-144 (2.8.1921); Ahmet Emin Ya-
man, “Başkumandanlık Kanunu”, Atatürk Yolu, Sayı: 9 (Mayıs 1992), s. 110. 
10 A.g.e., s. 146-150, (3.8.1921). 
11 A.g.e., s. 158-159. 
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onunda itibarının yok edilmesini hedeflemişlerdi. Milletvekillerinin çoğun-
luğu ise samimi olarak askeri başarılarını ispatlamış ve güvendikleri için 
ordunun başına geçmesini istiyorlardı. Bazıları ise Meclis başkanının ko-
mutanlığı üstlenmesini sakıncalı görüyorlardı. Çünkü ordunun herhangi 
bir savaşta başarı kazanamayıp, yeniden geri çekilmesi ihtimali vardı. Bu 
durumda son umutları yok olacaktı. Fakat son umudun korunabilmesi 
için Mustafa Kemal Paşa’nın askeri harekâtı bizzat yürütmesi zamanı gel-
mişti. Böylece iki tarafın görüşleri ortak bir noktada birleşmişti. Mustafa 
Kemal Paşa’nın başkomutanlığı üzerine alması son çare ve son tedbir ola-
rak görüldü. Mustafa Kemal Paşa’nın bu tartışmalar sırasında sessiz kal-
ması ve komutayı almaya yanaşmaması adeta felaketin kesin ve yakın ol-
duğu düşüncesini destekliyordu.12 

Bu gelişmeler üzerine milleti ümitsizliğe sevk etmek istemeyen TBMM 
Reisi Mustafa Kemal, 4 Ağustos 1921’de Büyük Millet Meclisi’nde yapı-
lan gizli görüşmede şu önergeyi verdi: 

“Meclisin değerli üyelerinin genel olarak tezahür eden arzu ve talebi 

üzerine başkomutanlığı kabul ediyorum. Bu vazifeyi şahsen üstlen-

mekten hâsıl olacak faydaları, azami süratle elde edebilmek ve ordu-

nun maddi ve manevi kuvvetini azami surette arttırmak ve tamamla-

mak ve sevk ve idaresini bir kat daha sağlamlaştırmak için, Türkiye 

Büyük Millet Meclisi’nin sahip olduğu meşru salahiyeti fiilen kullan-

mak şartıyla bu vazifeyi üstleniyorum. Ömrüm müddetince, milli hâ-

kimiyetin ve meşruiyetin en sadık bir hizmetkârı olduğumu millet na-

zarında bir defa daha teyit için bu salahiyetin üç ay gibi kısa bir 

müddetle sınırlandırılmasını ayrıca talep ederim.”13 

Güçlüklerin atlatılabilmesi için, Mustafa Kemal Paşa’nın görevlendiril-
mesi konusunda genel bir karar oluşmuş, yetki konusu gündeme getiril-
meye başlandı. Vehbi Bey, gayret edilirse ihtiyaçların 15 günde sağlanabi-
leceğini, başta reis paşa hazretleri başkumandanlığı deruhte etmek şartıyla 
herkesin görevini yapacağını açıkladı. Mustafa Kemal Paşa, kendisine yetki 
verildiğinde, meclisin kumandaya karışacağı, bunun istenilen sonucu ve 
süratli karar almayı sağlamayacağını anlatmaya çalıştı. “Meselâ yarın An-
kara ahalisi öğleye kadar bana on bin don ve gömlek verecek desem, bu be-
nim emrim olacak ve icra olunacaktır. Eğer onun için her şeyde kanun kitap 
ve satırlarının medlulüne mutabakatı arzu ediyor isek yapacak hiçbir şey 
yoktur.”14 diyerek de, istediği olağanüstü yetkilerin gerekçesini anlattı.15 

Tartışmaların yoğunlaştığı diğer bir nokta ise verilecek unvana iliş-
kindi. Mustafa Kemal Paşa’yı Başkomutanlığa zorlayanlar bu kez, unvan 
                                                           
12 Mustafa Kemal Atatürk, a.g.e., s. 413-414. 
13 TBMM Gizli Celse Zabıtları, II, s. 164; Mustafa Kemal Atatürk, a.g.e., s. 415. 
14 TBMM Gizli Celse Zabıtları, II, s. 141-142. 
15 A.g.e., s. 141. 
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ve yetki meselesi üzerinde eleştirilere başladılar. Herkesin birleştiği nok-
ta, Başkumandanlığın meclisin manevi şahsiyetinde olduğu idi. Salâhat-
tin Bey, “Başkumandan Vekili” denmesinde ısrar etti. Başkumandanlık-
tan mutlaka padişahlık anlamı çıkacağından içte ve dışta kötü etkilere, 
yanlış anlamalara yol açacaktır. Hakkı Hami Bey (Sinop)’in Başkuman-
danlığa itirazı yoktur. Vekil denmesi de yanlıştı. Anlayamadığı meclisin 
bütün salahiyetinden maksattın ne olduğu idi. Tekliften, “üç ay zarfında 
meclis yoktur” anlamı çıkarıyordu. Bu yaklaşımlara cevap veren Mustafa 
Kemal Paşa, Başkumandan Vekili’nin denenmiş, yıpranmış bir kelime ol-
duğunu, üstelik padişah ortaya çıkar vekil tayin etmedim derse ne ola-
cağını sorar. Başkumandanlığın, meclisin manevi şahsiyetinde olduğu-
nu, böyle bir yetkiyi vermenin doğru olmadığını bildiği için üç ayla sınır-
landırdığını belirtir. İstediği sınırlı yetki, “yalnız ordunun maddi ve mane-
vi kuvvetini tezyit ve ikmalde ve ordunun sevk ü idaresini tarsinde lüzum 
görülecek hususatı Başkumandanlığın derakap yapmasıdır.” Zaman, her 
işte Meclise başvurulması için uygun değildir. Ordunun idaresi müzake-
re ve münakaşalarla olamazdı. Yoksa Meclisin yetkilerini, mevcudiyetini 
yok edecek bir yanı hayaline getirmediğine dikkat çekti.16 

Şeref Bey, işin başına bir kudretin geçmesini istediklerini, ordunun 
da bir Serdar-ı Ekrem istediğini, Paşa’nın da orduya ilişkin yetki verirse-
niz kabul ederim dediğini hatırlatarak, bu yetki verilmedikçe başarılı ol-
masının mümkün olamayacağını tarihten örnekler vererek savundu. An-
cak, önergeden şüpheye düşmüştür. “...Biz bir Napolyon mu yaratıyo-
ruz...” Diktatörlüğe doğru, Paşa’nın gidemeyeceğini, milli iradenin hiz-
metkârı olmayı, padişah olmaya tercih edeceğini söyledi. Milli egemenliği 
temsil eden meclis yetkilerini vermemeliydi, ama bugün ordunun başka 
türlü idare edilemeyeceği de açıktı. Hulusi Bey (Karahisar) kaygılıdır, 
“korkarız ki... Paşa hazretlerini hadisat başka bir mecraya doğru çevirme-
sin.” Meclis salahiyetini hiçbir zaman bir şahısta bulundurmamalıdır.17 

İkinci oturumda, Mustafa Kemal Paşa da, yasama ve yürütme yetkileri-
nin bir kişiye verilmesinde sakıncalar olduğunu, Meclisin bu konudaki du-
yarlılığından memnun olduğunu açıkladı. Meclisin varlığına herhangi bir sal-
dırı olursa, her türlü yetkisinin kendiliğinden yok olacağını ve tabii ki yapılan 
işlerin de milletin arzusuna göre olacağını belirtti. Yetkili kişinin, bir üye 
hakkında, keyfî, örfî muamele yapmasının akla getirilemeyeceğini söyledi.18 

Ülkenin içinde bulunduğu durum, kendilerine getirilen teklifler, mil-
letvekillerinin değişik tepkiler göstermelerine neden oldu. Mustafa Durak 
Bey (Erzurum), konunun iki-üç gün daha görüşülmesinden yanaydı. Me-
                                                           
16 A.g.e., s. 165. 
17 A.g.e., s. 166-167, 177-178; Seçil Akgün, “Meclis Tutanaklarında Atatürk’ün Başkuman-
danlığı”, Büyük Zafer ve Sonuçları (60. Yıldönümü Toplantı Bildirileri), s. 193, İstanbul 1982. 
18 TBMM Gizli Celse Zabıtları, II, s. 177. 
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sele orduyu ilgilendirdiğinden yetki vermek gerekliydi. Millet Başkuman-
danı demek doğru olacaktır. Rıza Nur Bey, “...Biz adeta bir padişah inti-
hap ediyoruz... Bu Millet Meclisi olmadığı vakitte burada Hükümet de yok-
tur ve dava da bitmiştir.” sözleri ile tepkisini dile getirdi. Kanuna, “TBMM’-
nin tadil ve feshi hariçtir... Mebusların masuniyet-i şahsiyesi...” maddele-
rinin konması gereğini ifade etti.19 Emin Bey (Eskişehir), ülkeyi Yunan-
dan, düşmandan kurtaracak Mustafa Kemal Paşa’ya bir süre için yetki 
vermekte, kani değildir ama diktatör olarak icra etse bile ülke için yarar 
görmekteydi. “Hatta bendeniz, padişahlıktan yüksek makam olsa dahi 
veririm” derken, bir başka milletvekili, “Papulas başımızda çorba pişirece-
ğine Paşa Hazretlerinin ayağı altında kalmaya razıyım... Bu meclise reh-
ber olan ve toplayan kendileridir. Kuvveti bizzat meclisten almıştır... Mec-
lis kendi reisini kumandan yapıyor.”20 demiştir. 

5 Ağustos’ta yapılan görüşmelerde bazı milletvekillerinin kararsızlığının 
iki noktada toplandığı anlaşıldı. Birincisi meclisin varlığının herhangi bir 
şekilde iş göremez hale getirilmesi, ikincisi de üyelerden herhangi biri için 
keyfi ve kanunsuz işlem yapılmasıydı. Meclis Başkanı Mustafa Kemal, bu 
şüphe ve kararsızlıkları giderecek şekilde konuştuktan ve açıklamalar 
yaptıktan sonra, kabul edilecek kanuna bu hususlarla ilgili bağlayıcı hü-
kümler konmasının yerinde olduğunu söyledi. Vermiş olduğu önergeye, 
buna göre bazı maddeler ilave ederek, bir tasarı şeklinde meclise sundu. 

Yapılan müzakerelerden sonra oturum başkanı 183 oy kullanıldığını, 
kanunun 13 redde karşılık 169 oyla kabul edildiğini bildirdi. Dileği, bu 13 
kişinin açık oturumda olumlu oy vermelerini istedi. Mustafa Kemal Paşa, 
kendisine gösterilen güvene teşekkür etmiş, çok zorunlu olmadıkça hükü-
metin sarsılmamasını istemiş, bazı atamaları meclise sunarak ilk icraatına 
başlamıştır.21 Meclis, açık oturuma geçerek kanunu oybirliği ile kabul etti. 

Başkumandanlık Kanunu, Büyük Millet Meclisi’nin 5 Ağustos 1921 günü 
yapılan iki gizli oturumundan sonra, Rıza Nur Bey (Sinop) ve arkadaşlarının 
teklifi, Edirne Milletvekili Şeref Bey’in “vatanın istihlası ve milletin istikbalini 
istihdaf eden bu kanunun bil-münakaşa kabulünü rica etmesi”, oturum baş-
kanı Dr. Adnan Bey’in tartışmasız ve görüşmesiz oylanması isteği neticesi, 
oturuma katılan 184 üyenin oybirliği ile aşağıdaki kanun kabul edildi:22 

“1- Millet ve memleketin mukadderatına bilfiil vâzıülyed yegâne kuv-

vet-i âliye olan ve azasından her birinin Kanun-ı Esasi ve Teşkilatı 

Esasiye Kanunu ile hukuk ve masuniyet-i teşriiyesi, tabiati ile mah-

fuz ve şahsiyet-i maneviyesi Başkumandanlığı haiz bulunan Türkiye 
                                                           
19 A.g.e., s. 177-178, 180. 
20 A.g.e., s. 177-179. 
21 A.g.e., s. 180-181 ve bkz. s. 182-185, 166-167; Atamalar için bkz. TBMM Zabıt Ceridesi, 
XII, I: 62, s. 19-21. 
22 TBMM Zabıt Ceridesi, XII, İ: 62, s. 18-19. 
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Büyük Millet Meclisi kuyud-ı âtiye ile Başkumandanlık vazife-i fiiliye-

sine kendi Reisi Mustafa Kemal Paşa’yı memur eylemiştir. 

2- Başkumandan ordunun maddi ve manevi kuvvetini azami surette 

tezyit ve sevk ve idaresini bir kat daha tarsin hususunda Türkiye 

Büyük Millet Meclisi’nin buna müteallik salâhiyetini Meclis namına fii-

len istimâle mezundur. 

3- Müşarünileyhe baladaki mevat ile mevdu sıfat ve salahiyet üç ay 

müddetle mukayyettir. Meclis lüzum gördüğü takdirde bu müddetin 

inkızasından evvel dahi bu sıfat ve salahiyeti ref’ edebilir. 

4- İşbu kanun tarih-i neşrinden itibaren meriyülicradır. 

5- İşbu kanunun icrasına Türkiye Büyük Millet Meclisi memurdur.” 

Kanunun kabulü üzerine söz alan Mustafa Kemal Paşa, Meclisin manevi 
şahsiyetinde bulunan Başkumandanlık görevini fiilen yerine getirmeye me-
mur edilmiş olmak ve kendisine gösterilen güvenden dolayı teşekkür etmiş, 
milletimizi esir etmek isteyen düşmanları yeneceğimize ilişkin inancının 
hiçbir zaman sarsılmadığını söylemiştir. Tek ihtiyacı, Meclisin kendisini ko-
ruması ve milletin daima yardım etmesidir. Görevine fiilen başladı.23 

Şeref Bey (Edirne), bunun tarihi bir karar olduğunu belirtip, “her açıdan 
inkılâbın başında muazzam bir dimağ bitmiştir. Sen en büyük milletin büyük 
reisi milletin senin omuzlarına yüklediği bu muazzam yükü, bu zafer alemi-
ni, bu milletin al bayrağını, zafer merasimini ta ilerilere götüreceksin... Sen 
kurtaracaksın. Tarihe namın altın harflerle geçecektir.” dedi. Muhittin Baha 
Bey (Bursa), “ümidimiz sizin mazide parlayan yüksek dehanıza merbuttur. 
Siz Anadolu’da bir Kemal yeri vücuda getireceksiniz ve onun karşısında baş-
kaları için bir zeval yeri olacaktır.”24 sözleriyle duygularını açıkladı. 

Başkomutan 5 Ağustos 1921’de orduya ve millete bir beyanname ya-
yınladı. Burada Yunan ordusunun yıpratıldığı, ordunun asıl cevherinden 
bir şey kaybetmediği, düşmanın karargâh ve kaynaklarından uzaklaştığı 
açıklandı. TBMM’den alınan yetki ve milli iradenin gücüyle her şey yapı-
larak Allah’ın yardımıyla düşmanın anayurdun harim-i ismetinde boğu-
larak kurtuluş ve istiklale kavuşulacağı vurgulandı.25 

Nitekim Başkomutan hemen 7-8 Ağustos 1921’de ordunun güçlendi-
rilmesini amaçlayan kanun hükmündeki Tekâlif-i Milliye emirlerini ya-
yınladı. Bu on emrin özeti kısaca şöyledir:26 

1- Her kazada bir Tekâlif-i Milliye komisyonu kurulacak. 
2- Tüccar ve ahali elindeki çamaşırlık bez, erkek elbisesi yapmaya el-

verişli her çeşit kumaş ile kösele, astar, meşin, sahtiyan, çarıklık deri, 
mıh, hayvan malzemesinin %40’ına el konacak. 
                                                           
23 A.g.e., s. 19; Ayrıca bkz. Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, I, s. 173, Ankara 1961. 
24 A.g.e., s. 20. 
25 Atatürk’ün Bütün Eserleri, XI, s. 286, İstanbul 2005. 
26 F. Belen, a.g.e., s. 342-344. 
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3- Her ev bir kat çamaşır, bir çift çorap ve çarık hazırlayacak. 
4- İnsan ve hayvan yiyeceklerinin %40’ına bedeli sonra verilmek üze-

re el konacak. 
5- Nakil vasıtaları ayda bir olmak üzere, 100 kilometre kullanılacak. 
6- Ordunu yiyeceğine ve giyimine yarayacak bütün metruk mallara el 

konacak. 
7- Muharebeye elverişli bütün silahlar üç gün içinde teslim edilecek. 
8- Akaryakıt, kamyon lastiği, haberleşme malzemesinin %40’ı alınacak. 
9- Silah ve malzeme yapan ustaların isimleri tespit edilecek. 
10- Her çeşit araba ve hayvanın %20’si alınacak. 
Bu emirlerle dünyada ilk kez topyekûn mücadele uygulanmıştır. 

Mustafa Kemal Paşa, “savaş demek, yalnız iki ordunun değil, iki milletin 
bütün varlıklarıyla, bütün maddi ve manevi güçleriyle, karşı karşıya gel-
mesi ve birbirleriyle vuruşmasıdır. Bundan ötürü Türk milletini, cephede 
bulunan ordu kadar, fiilen ilgilendirmeli idim. Gelecekteki savaşların tek 
başarı şartı bu söylediğim hususlarda mündemiç olacaktır.”27 dedi. 

Bu emirlerin uygulanmasını sağlamak için de Kastamonu, Samsun ve 
Konya’da İstiklal Mahkemeleri kurdu. Bu sırada Mustafa Kemal Paşa’nın 
teklif ettiği takdirname ve taltif kanunu kabul edildi.28 

Başkumandanlık Kanunu’nun 5 Kasım 1921’den itibaren üç ay daha 
uzatılması teklifi, gizli oturumda gündeme geldiğinde (31 Ekim 1921), 
kanunun etkili ve yararlı olduğu görüşüne herkes katıldı. Kırşehir Millet-
vekili Müfit Efendi, kanunun amacı ve etkilerini dile getirip meclisin, sa-
vaşın en şiddetli ve en zor safhasında Mustafa Kemal Paşa’yı ordunun 
başına tayin ettiğini, bununla ordu ve milletin kuvvetlendiğini söyledi. 
Askeri yönden, iyi savunmalarla düşman geri atılmıştı. Düşman Anka-
ra’yı alamamış ve geri çekilmişti. Görev henüz tamamlanmamıştır, de-
vam etmelidir. Siyasi yönden ise, görev uzatılmadığında dışta, “Türkiye 
Hükümeti gayesine ulaşmıştır ve daha ileri gitmekten vazgeçmiştir”29 de-
nileceğini, bunun da zararlı olacağını savundu. 

Kanunun ikinci maddesi hakkındaki kuşkulara karşı, Mustafa Kemal 
Paşa tekrar açıklama yaptı: “Bu kanun dışı bir durum değildir ve Meclis 
tüm yasama yetkisini Başkumandana devretmiş değildir. Sırf orduyu tak-
viye etmek içindir. Meclis, isterse kanunu reddedebilirdi. Meclis, ordunun 
güçlenmesi için yetkiyi düzenleme gücüne sahipti. Memba kendisindedir. 
Verdiyse kendisi kanunla vermiştir. Meclis tüm yetkilerini bir üç beş ada-
ma verebilirdi. Buna ilişkin 1916 yılında, Fransa ve İngiltere’den örnekler 
verdi. Vatanı kurtarmak, savaşta iyi sonuç almak için gerekli idi. Koşullar, 
ihtiyaçların zaman kaybetmeye uygun olmadığını gösteriyordu.” 
                                                           
27 F. Belen, a.g.e., s. 343. 
28 F. Belen, a.g.e., s. 343. 
29 TBMM Gizli Celse Zabıtları, II, s. 413-415. 
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Açık oturuma geçilmesi teklifi, Hüseyin Avni Bey’in, aleni celsenin 
neşredilmesi teklifi ile birleştirilerek oylandı. Meclisin açık oturumunda 
oylanan kanun; 11 ret, 15 çekimsere karşılık 177 oy ile kabul edildi.30 

Kütahya ve Eskişehir Savaşları ile sonrası, bir başka deyişle Sakarya 
Savaşı öncesi, bunalımdan kurtuluşun tek yolu, Mustafa Kemal Paşa’-
nın ordunun başına geçmesi olarak görülmüştür. Başkumandanlık Ka-
nunu ile Mustafa Kemal Paşa’ya verilen görevin niteliği kanunun günde-
me her gelişinde eleştirilere ve dokunaklı sözlere yol açmıştır. Her önemli 
konuda olduğu gibi, kanun önce meclis gizli oturumlarında görüşülmüş 
ve oylanmış, alınan karar meclis açık oturumlarında tartışmasız kabul 
edilmiştir. Bunun nedeni, iç ve dış kamuoyuna, meclisin birlik ve karar-
lılık içinde olduğu izlenimini vermekti. 

20 Temmuz 1922 günü, Dr. Refik ve Operatör Emin beyler, Başku-
mandanlığı zorunlu kılan nedenlerin devam ettiği gerekçesi ile Başkuman-
danlık Kanunu’nun, 5 Ağustos 1922 tarihinden itibaren üç ay daha uza-
tılmasını teklif ettiler. İkinci gurup üyelerinden Mersin milletvekili Sela-
hattin Bey ve on beş arkadaşı şu önergeyi verdiler: “Temdidi teklif olunan 
Başkumandanlık Kanununun ikinci maddesinin idamesi meclis-i âlinin sa-
lahiyet-i teşriiyesini tahdid ve tenkıs etmekte olduğundan bu maddenin lağ-
vını ve lağvı hususunun tayinini esami ile reye vazını teklif eyleriz.” 

Bu önerge konusunda söz alan Mustafa Kemal Paşa, geçirilen en 
buhranlı günlerde meclisin, savaş durumunun gerektirdiği kesin ve ciddi 
önlemleri alırken, Başkumandanlık Kanunu’nu çıkardığını ve özel bir 
madde ile milli irade ve kendi iradesinin önemli bir kısmını kendisine ve-
rerek, “istihsal-i zafere memur” olduğunu belirtti. Bu isabetli karar ve 
güven sonucu bugün, ordumuzun maddi ve manevi gücü, olağanüstü 
hiçbir önlemi gerektirmeyecek, milli amacı tam bir güvenle gerçekleştire-
cek aşamaya ulaşmıştır. Bu nedenle artık, böyle bir yetkiyi sürdürmeye 
gerek ve ihtiyaç kalmadığı kanaatindedir. 

“Hâkimiyet-i milliyenin bilâkayd ü şart millette... Başkumandanlık sı-

fat ve salâhiyeti doğrudan doğruya Meclis-i Âlinizin şahsiyeti mane-

viyesinde mündemiçtir. Bu makam olsa olsa, Misak-ı Milli’nin özüne 

uygun kesin sonuca ulaşacağımız güne kadar sürerdi. Mutlu sona 

ulaşacağımıza kuşku yoktu. O gün İzmir, Bursa, İstanbul ve Trakya 

anayurda katılmış olacaktı. 
Makam-ı riyasetinizde bulunmakla mübahi olan âcizleri o gün iki ke-

re mesud olacağım. İkinci saadetimi temin edecek olan husus, benim 

bundan üç sene evvel dava-yı mukaddesemize başladığım gün bu-

lunduğum mevkie dönebilmekliğim imkânı olacaktır. Hakikaten sine-i 

millette serbest bir ferd-i millet olmak kadar dünyada bahtiyarlık 

yoktur. Vakıf-ı hakayık olan, kalb ve vicdanında manevi ve mukad-
                                                           
30 Kanuna kabul, ret, çekimser oy verenler için bkz. TBMM Zabıt Ceridesi, XIX, s. 529-530.  
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des hazlardan başka zevk taşımayan insanlar için ne kadar yüksek 

olursa olsun, maddi makamatın hiçbir kıymeti yoktur. Sözlerime hi-

tam verirken mevzu-ı müzakere edilecek kanunda bu salahiyetin 

merfu olmasını nazar-ı dikkatte bulundurmanızı rica ederim.”31 

Kanun tasarısı görüşülerek oylandı ve süresiz olarak şu şekilde kabul edildi.32  

1- Millet ve memleketin mukadderatına bilfiil vazıulyed yegâne kuvvet-i 

âliye olan ve azasından her birinin Kanun-ı Esasi ve Teşkilâtı Esasiye 

Kanunu ile hukuk ve masuniyet-i teşriîyesi tabiatiyle mahfuz ve şahsi-

yet-i mâneviyesi Başkumandanlığa haiz bulunan Türkiye Büyük Millet 

Meclisi, Başkumandanlık vazife-i milliyesine muvakkaten kendi Reisî 

Müşir Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerini memur etmiştir. 

2- Meclis lüzum gördüğü takdirde bu sıfat ve salâhiyeti ref’ eder. 

3- İşbu kanun tarihi neşrinden muteberdir. 

4- İşbu kanun Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından icra olunur.”33 

Ülkenin geleceğini etkileyen bu kanun, sırasıyla 31 Ekim 1921, 4 Şu-
bat 1922, 6 Mayıs 1922 tarihlerinde üçer aylık süreler için yenilenmiş, 
20 Temmuz 1922 tarihinde yasada değişiklik yapılarak süresiz olarak 
uzatılmıştır.34 Ancak başkomutanın yetkileri kısıtlanmıştır.35 

Sonuç 

Başkumandanlık Kanunu, Yunan saldırısı sonucu, ülkenin büyük teh-
like altında olduğu olağanüstü bir zamanda gündeme gelmiştir. Bu kanun 
ümitsizlik ve güvensizliğin had safhaya ulaştığı bir sırada, ordunun ihti-
yaçlarının hemen karşılanması, güçlendirilmesi, daha iyi sevk ve idare 
edilebilmesi, hızlı karar verilip uygulanması mecburiyetinden doğmuştur. 

Askeri ve siyasi yeteneklerini hemen herkesin kabul ettiği TBMM Başka-
nı Mustafa Kemal Paşa’nın meclisçe krizin çözümü için geniş yetkilerle baş-
komutanlığa getirilmesi, onun zor zamanların lideri olduğunu göstermekte-
dir. Mustafa Kemal Paşa’ya güven esasına dayanan kanun, tüm eleştirilere 
karşın, ülkenin kurtarılması hedefine hizmet etmiş ve amacına ulaşmıştır. 

Başkumandanlık Kanunu, TBBM Başkanı Mustafa Kemal’in 8 Temmuz 
1919’da bırakmak zorunda kaldığı askerlik mesleğine yeniden dönüşünü 
sağlamıştır. Sakarya Savaşı sonrası Mustafa Kemal Paşa’nın üstün askerlik 
ve siyasi yetenekleri meclisçe Gazi ve Mareşal unvanı ile taltif edilmiştir. 
                                                           
31 A.g.e., s. 430-431; Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, V, s. 23-24; Kazım Karabekir, İstiklal 
Harbimiz, s. 1104, İstanbul 1990; Fahri Coker, Türk Parlamento Tarihi (1919-1923), I, s. 
235, Ankara 1994. 
32 TBMM Zabıt Ceridesi, I, İ: 77, s. 430, Ankara 1959. 
33 TBMM Zabıt Ceridesi, I, s. 435. 
34 M.K. Atatürk, a.g.e., s. 446. 
35 Esma Torun Çelik, “Başkomutanlık Yasası Tartışmaları”, 90. Yıldönümünde Sakarya Za-
feri ve Haymana, s. 101, Ankara 2012. 
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Mustafa Kemal Paşa’nın kanunun verdiği yetkiyi bir amaç olarak de-
ğil, araç olarak kullanması, muhalefetin eleştirilerini boşa çıkarmıştır. 
Üstelik milli egemenlik ve milli iradeye dayandırılan tartışma, öneri ve 
eleştirilerin de yersiz olduğu ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda muhaliflerin 
Mustafa Kemal Paşa’yı yıpratmak, dışlamak, çalışamaz duruma getirmek 
yolundaki faaliyetleri etkili olamamıştır. Olayların akışı Mustafa Kemal 
Paşa’nın önlenemez yükselişini ve liderliğini perçinlemiştir. 

Başkomutanlık tartışması, dolaylı yoldan da olsa, 20 Temmuz 1922’-
den sonra da devam etmiştir. TBMM Başkanı ve Başkomutan Mustafa Ke-
mal Paşa’nın siyasi konularda İtilaf Devletleri ile ilişki kuramayacağı, as-
kerlik görevinin sona erdiği, işlerin Bakanlar Kurulu’nca yürütülmesi ge-
rektiği ileri sürülerek etkinliği kırılmak istenmiştir. Bu kanunla dünya tari-
hinde eşine az rastlanan topyekûn bir Milli Mücadele’nin yolu açılmıştır. 

Mustafa Kemal Paşa’nın, Lozan Antlaşması’nın imzalanmasından son-
ra da Başkomutanlık unvanını kullandığı görülmektedir. Kanunun kaldı-
rıldığına dair bir düzenleme yapılmamıştır. Ancak, Başkumandanlık Ka-
nunu’nun 29 Ekim 1923’te Cumhuriyetin ilanı ve Mustafa Kemal Paşa’nın 
Cumhurbaşkanı seçilmesi ile kendiliğinden son bulduğu kabul edilmeli-
dir. Mustafa Kemal Paşa’ya Başkomutanlığın verilişi, aynı zamanda onun 
devlet başkanlığı konumu da güçlendirdi.36 Nitekim 20 Nisan 1924 Teşki-
lat-ı Esasiye Kanunu’nun 40. maddesinde “Başkumandanlık Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi’nin şahsiyet-i maneviyesinde mündemiç olup Reisicumhur 
tarafından temsil olunur.”37 denilerek fiili durum resmileşmiştir. 
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Öz 

Ord. Prof. Dr. Tevfik Salim Sağlam’ın Lekeli Tifo adlı küçük kitabı, 

1911’de tıp fakültesine verdiği ve lekeli tifo ya da lekeli hummayı anlatan 

bir eser olup konferans niteliğindedir. Yine Ord. Prof. Dr. Abdülkadir No-

yan’ın 1940 tarihli Lekeli Tifo ve Hümmayı Racia adlı yazısında da bu 

konu işlenir. Özellikle 19. yüzyılın ve 20. yüzyıl başlarının önemli bir bu-

laşıcı hastalığı olan Lekeli Tifo vak’alarının sayısında, gerek dünyada ve 

gerekse Türkiye’de 20. yüzyıl başlarında alınan önlemlerle önemli bir dü-

şüş olmuştur. Bu konu hem bu yazarların kitaplarından, hem arşiv belge-

lerinden alınan bilgilerle incelenmektedir. 

Anahtar kelimeler: Lekeli Tifo, Tıp Tarihi, Bulaşıcı Hastalıklar. 

Abstract 

Importance of the Books of Tevfik Salim Sağlam and  

Abdülkadir Noyan About the Spotted Fever (Lekeli Tifo) From 

the Point of the Turkish History of Medicine and Camments 
Small book of Ord. Prof. Dr. Tevfik Salim Sağlam on Spotted Fever (Le-

keli Tifo) was a conference and he gave this topic to the medical school as 

a lecture in 1911. Moreover, Ord. Prof. Dr. Abdülkadir Noyan also studied 

this disease in his paper with the date of 1940. Some preventive precauti-

ons were applied for Spotted Fever, an important epidemic disease in the 

nineteenth century and at the beginning of the twentieth century. So, the 
                                                           
 Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Derneği Başkanı, aysegul.erdemir@yahoo.com 
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number of case of this disease highly decreased. In this paper, this topic 

is studied according to the knowledges in these books and some archive 

documents. 

Key words: Spotted Fever, History of Medicine, Epidemic Diseases. 

Bilindiği gibi bulaşıcı hastalıklar ilk çağlardan beri insanlığın dikkati-
ni çekmiştir. Yüzyıllar boyunca bu hastalıkların nedenleri ve koruyucu 
önlemler üzerinde incelemeler yapılmıştır. Bu hastalıklar eski dönemler-
den beri insanlığın başında büyük bir dert olarak görülmüştür. Lekeli Ti-
fo ya da tifüs olarak hastalıktan da zaman zaman söz edildi. Ancak ne-
deni ve aşısı bilinmiyordu. 

Eski Mısır’da ise bulaşıcı bazı hastalıklar tanınırdı. Hastalıkları bir 
hayvanla sembolize ederlerdi ve zamanla korku ve endişe, bu sembolleri 
de Tanrı mertebesine yükseltti. Ayrıca eski Mısırlılar solucan ve tenya gi-
bi parazitlerin yaptığı rahatsızlıkları da biliyorlardı.1 

Eski Hint’te Ayur Veda’nın 5. bölümünde, çocukların doğumdan iti-
baren bakımları, annelerin emzirme düzensizlikleri vb. vardır. Özellikle 
barsak rahatsızlıkları, kabızlık, idrar kesesi bozuklukları, kusma ve ka-
rın ağrısı Ayur Veda’da belirtilir ve tedavilerinden söz edilir. Patoloji bil-
gileri eksik olduğu için hastanın hastalığı hakkında tam bir bilgi edinile-
mezdi. Susruta’da karaciğer bozukluğu, epilepsi, tetanoz, malaryal ateş, 
kolera, çiçek, barsak kurtları, deri hastalıkları vb.den söz edilir. Aynı 
eserde bunların tedavisi için kullanılan reçeteler vardır. İlaçlarda sıvağ 
olarak süt ve tereyağı kullanılırdı ve dekoksiyon şeklinde verilirdi. Eğer 
çocuk süt veya pirinçle besleniyorsa ilaç tipi erik çekirdeği büyüklüğün-
de haplar şeklinde de olabilirdi. Özel olarak hazırlanan eliksirler ise saf 
yağın çeşitli bitkisel droglarla pişirilmesiyle hazırlanırdı ve sıvı, yarı katı 
veya katı olarak çocuğa verilirdi. Dozajlar çocuğun yaşına göre idi. Bu 
arada ana-çocuk sağlığı yakın zamanlara kadar Day-Dai denen ebe ka-
dınların elinde olup 1869’dan itibaren kadın hekimler bakmaya başladı. 
Yine bulaşıcı hastalıklarda çocukların tecridi önerilirdi. Acupuncture te-
davisi ise Fransa’da 1934’de yapılmaya başlandı. Bu tedaviyi bu ülkeye 
sokan, 1901’de Çin’e giden ve kolera salgınları sırasında bu uygulamayı 
gören Fransız George Soulié de Morant’tı (1879-1955). Bu metotlarla 
özellikle kaşıntı kurdu, diabet, çiçek, dizanteri, kızamık ve kolera iyi ta-
nımlanırdı.2 

Bu arada Çin’de ilk pediatrist Ch’ien Chung Yang çiçek, kızamık vb. 
gibi bulaşıcı çocuk hastalıkları üzerinde çalıştı. Ayrıca çiçek hastalığı 
hakkında tanımlamalar yaparlardı. Tsin sülalesi döneminde (265-313) 
Çin’de yaşayan kimyacı Ko Hung (283-343), Prescriptions for Emer-
                                                           
1 Ayşegül Demirhan Erdemir, Tıbbi Deontoloji ve Genel Tıp Tarihi, Nobel Tıp Kitabevleri, İs-
tanbul 1996. 
2 Ayşegül Demirhan Erdemir, Kısa Tıp Tarihi, s. 1-170, Bursa 1982. 
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gencies adlı el kitabında bu hastalığın belirtilerinden söz eder. Bu has-
talığa Hun Pox adı verildi. Bu arada Çin’de M.Ö. 2. yüzyılda yaşamış 
olan ünlü hekim Chang Chung-King’e Çin Hipokratı denirdi. Bu yaza-
rın Hummalar hakkında yazdığı kitapta soğuk su kullanılması önerilir. 
Yine M.Ö. 2697’ye dayanan bazı Çin yazmaları beriberi hastalığının 
semptomlarından söz eder. Ch’ao Yuan-Fang’ın (550-630) General Tre-
atise on the Causes and Symptoms of Diseases (M.S. 610) adlı eserin-
de bu konuda bilgiler vardır. 12. yüzyılın ikinci yarısında Kuo Yung, ti-
füsü diğer hastalıklardan ayırdı. Onun Ju Men Shih Ch’in adlı eserinde 
tifüsün adı belirlendi ve hastalığın semptomları yazıldı. Hastalığa Pen 
Chen Shang Han adı verildi. Yazıda hastalığın belirtileri ateş, sertlik ve 
başağrısı ve sonra görülen erupsiyonlar olarak açıklandı. Bu arada 
Çin’in en büyük natüralistlerinden Li Shih-Shen (1518-1593), bulaşıcı 
hastalıklarda hasta elbiselerinin buharlanması, hasta odalarının tütsü-
lenmesi gibi uygulamalardan söz eder ve yüksek ateşte buz kullanımını 
önerir. 

Eski Amerika uygarlıklarından olan Aztekler’de ölümün birincil nede-
ni şiddetti. Buna rağmen İspanyollar muhteşem Aztek başkenti olan Te-
nochtitlan’da halk sağlığının korunmasına dair takip edilen karmaşık 
yöntemler karşısında da şaşkınlığa uğradılar. Atıkların uygun şekilde gi-
derilmesini sağlayan bir kanalizasyon sistemi ve her bir caddede kişi 
mahremiyetini sağlamak için umumi tuvaletler vardı.3 Atıklar dikkatli bir 
şekilde toplanır ve şehrin dışında bir yerde yakılırdı, caddelerin temizli-
ğinden her mahalle kendisi sorumluydu. Bu sayede, 16. yüzyılın başlan-
gıcına gelindiğinde Tenochtitlan sadece refah içinde olan bir şehir ol-
makla kalmayıp ayrıca sağlıklı bir şehir idi. Sayısız Aztek metinlerinin 
hiçbirinde salgın hastalıklar tanımlanmadı. Şehri mahveden ilk salgın, 
İspanyolların gelişinden sonra ortaya çıkan çiçek hastalığıdır. Frenginin, 
Yeni Dünya’dan Avrupa’ya dönen Kolomb denizcileri sayesinde mi taşın-
dığı yoksa hastalığın Avrupa ve Asya’da salgın hale gelmesinden önce za-
ten bu bölgede yöresel bir hastalık olarak var olup olmadığı tam bilinme-
mektedir. Kolomb öncesi Amerika kültürlerinin, ilkel topluluklarınkine 
oldukça benzer tıbbi uygulamaları vardı. 

Eski Yunan’da Hipokrat’ın (M.Ö. 460-377) Epidemic Diseases adlı 
kitabında Thasos adası halkının hastalıklarına değinilmekte ve bu arada 
kabakulaktan söz edilmektedir. Bu ünlü yazar, bu hastalık hakkında da 
yine amprik bilgiler verir.4 

“Thasos’ta sonbahar noktasında Pleiades (Süreyya Burcu) etkisinde, 

yağmurlar bol, sabit ve güneye doğru rüzgar yumuşaktır. Kış, güne-
                                                           
3 Ayşegül Demirhan Erdemir, Not: 2.de a.g.e., s. 22. 
4 F. Garrison, Introduction to the History of Medicine, Press of W.B. Saunders, s. 6-56, Lon-
don 1929. 
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ye doğru, rüzgârlar kuzeye doğru zayıflar, kuraklaşır; genellikle kış, 

sonbahar özelliğine sahiptir. Çoğu kısımlarda yazın bulutlu, yağmur-

suz mevsimlerin yapısı güneye doğru meyillendi ve sonbahardaki ku-

raklıklarla, hararetli ateşler, birkaç vakada görüldü. Bunlar çok hafif, 

nadiren hemoraji ile beraber olan ve asla öldürücü olmayan belirtiler-

di. Şişlikler, kulakların çevresinde görüldü. Sonraları bunlar kayboldu-

lar ve hiçbir zaman suppuration durumunda gelmediler. Bu şişlikler, 

gevşek, büyük, yaygın karakterde olup iltihapsız ve ağrısızdırlar. Her-

hangi bir kritik belirti olmaksızın kayboldular. Onlara, yetişkinler, ek-

zersiz yapanlar yakalanırlar ve nadir olarak kadınlara etki ederler. 

Birçokları kuru öksürük verirler ve boğuk ses çıkarttırırlar. Bazı vaka-

larda daha erken, diğerlerinde daha sonra olmak üzere testislerde ağ-

rılı iltihaplar olur. Bu vakaların bazıları ateşli, bazıları ateşsizdir.”5 

Hipokrat’ın eserlerinde tanımlanan gözlem, özellikle muayene ve pal-
pasyona dayanırdı. Bundan başka koku duyusunun kullanımı, kaba tip-
te bir oskültasyon çeşidi olan bir hastayı sarsma metotları da diğer mua-
yene özellikleri arasında idi. Hipokrat, kitaplarında özellikle pnömoni, 
lohusalık humması, şarbon, kabakulak, malarya gibi kolayca tanımla-
nan hastalıklardan söz eder. Hipokrat, tarif ettiği bazı vakalara tifüs 
adını verdi. Bu kelime Yunanca sisli, dumanlı anlamına gelmektedir. Hi-
pokrat hastalardaki bilinç bulanıklığını tifüs kelimesi ile belirtmiştir. 

Bilindiği gibi Ortaçağ tıp tarihini ilgilendiren önemli bir konu da epi-
demilerdir. Ortaçağ, iki büyük epidemi arasındaki zamanı kapsar. Bu 
epidemiler, Justinyen Vebası ve 14. yüzyıl vebasıdır. Bu salgınlar karan-
tina kavramının gelişmesini sağladılar. Ayrıca ortaçağda bazı ülkelerde 
besin kontrolü de yapıldı. Bu arada lepra salgınları, ergotism salgınları 
da görüldü. Bundan başka skorbüt epidemileri, psişik epidemiler vardı. 
1489’da İspanya Kralı Katolik Ferdinand’ın (1452-1516) ordularında on 
yedi bin askerin tifüsten öldüğü ve savaşta ölenlerin ise üç bin olduğu 
yazılıdır. Ciltte görülen lekeler yüzünden hastalığa tabardillo adı veril-
miştir. Bu terim günümüzde de İspanyolca’da tifüs için kullanılmakta-
dır.6 Bu arada tifüs lekeli tifo karşılığı olarak bilinir. 

16. yüzyılda klinik gözlem ve epidemiyolojide de ilerlemeler oldu. İlk 
kez İslam tıbbının metotlarını bir kenara bırakma yoluna gidildi. O yüz-
yılın birçok klinikçileri arasında en ünlüsü Fransız saray hekimi mate-
matikçisi Jean Fernel (1506-1588) idi. Eski humoral teorilere sadık kal-
masına rağmen kitaplarında, detaylı gözlemlere de yer verdi. Tüberküloz 
ve influenza üzerinde bazı gözlemleri vardır. Yazar, sifilisi, gonore hasta-
lığından farklı gördü. 
                                                           
5 F. Garrison, Not: 4.de a.g.e., s. 44. 
6 W. İnfection Schreiber, İnfectious, Discascs in the History, Editions Roche, S. 146, Schvit-
zerland 1987. 
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Ortaçağ İslam dünyasında ise Ebubekir Muhammed bin Zekeriya 
Razi (854-932) de bazı hastalıkların bulaşıcı özelliğine değindi ve çiçek 
ve kızamığın ayrımını yaparak bunların tanımını verdi. İlk kez çiçek has-
talığının bulaşıcı özelliğinden belirsiz bir şekilde bahsetti. 

16. yüzyılda ilk kez tanımlanan hastalıklar arasında İngiliz terletici 
humması, öldürücü malarya, dağ hastalığı, tifüs, sifilis, suçiçeği ve kızıl 
vardır. 

Verona’lı Girolamo Fracastoro (Fracastorius) 1546’da çok önemli 
buluşlar yaparak bulaşıcı hastalığın küçük mikroplarla oluştuğunu gös-
terdi. Böylece Fracastorius, çiçek, kızamık, hıyarcıklı veba, phytisis, lep-
ra, İngiliz terletici humması, sifilis, tifüs ve birçok deri hastalığını tanım-
ladı. Yine aynı hekim 1546 yılında basılan eserinde tifüs belirtilerini tam 
olarak tanımlanmış ve veba’dan ayırdı. Fracastorius hastalığın 4-7. 
günlerinde kollarda ve göğüste kırmızı lekeler görüldüğünü, lekelerin pi-
re ısırığından mercimek büyüklüğüne kadar olduğunu bildirerek hastalı-
ğın 14 gün sürdüğünü belirtti. Hastalığa helâk edici anlamına gelen feb-
ris pestillens adını verdi. Yine Fransızların 1528 yılındaki Napoli kuşat-
masında tifüs salgını çıkmıştır. Hastalığa 30.000 kurban veren Fransız-
lar geri çekilmek zorunda kaldılar. 1566 yılında Fransa, Almanya ve İtal-
ya’dan Osmanlılarla savaşmak için toplanan Haçlı ordusu, Macaristan’a 
geldiğinde tifüs salgınları oldu. Geriye dönen askerlerle hastalık tüm Av-
rupa’ya yayıldı ve Macaristan’da başladığı için hastalık febris hungari-
cus olarak adlandırdı. 1576-1577 Meksika salgınında ise iki milyon yer-
linin tifüsten öldüğü bildirilmektedir. 

Bu arada hastalıkların sınıflandırılması üzerinde ilk kez Felix Plater 
çalıştı. Felix Plater (1536-1614) bu konuda araştırmalar yaptı. Hem kli-
nik tıp alanında, hem de eczacılıkta büyük bir üne sahip olan Thomas 
Sydenham (1624-1689) ise İngiliz Hipokrat’ı olarak bilinir. Aslen 
Cromwell ordusunda yüzbaşı olan Sydenham, tıpta lisans diplomasını 
41 yaşında aldı. Çalışmalarında gözlem ve deneye yer verdi. Epidemik 
hastalıklar ve ateşler üzerinde çalışarak epidemik yapı teorisini kurdu. 
Hastalıkların sınıflamalarını tanımlayarak özel ilaçlarla tedavi etti. Ma-
laryal ateşler, dizanteri, kızamık, kızıl ve gout hastalığını inceledi. Hasta-
ların bazılarının psikosomatik hastalık denen hastalıktan etkilendiklerini 
belirterek histeri üzerinde bir kitap yazdı. Ayrıca 1630’larda Peru’dan ge-
tirilen kininin sıtma tedavisinde kullanılmasını sağladı. Ayrıca humma-
ları, serinletici usullerle, veremi açık hava ile, anemiyi demirle, sifilisi cı-
va pomadı ile tedavi etti. 

Almanya’da tifüs konusunda ilk eser Heinrich Skreta von Zavorzis 
(1637-1689) tarafından yazıldı. Yazar tifüs ya da lekeli tifo tedavisi için 
tiryak ve köpek dışkısı lapası önermektedir. Napolyon’un Rusya seferi 
sonrası 1813 ve 1814’de tifüs tüm Avrupa’ya yayıldı ve Balkan yarım-
adası ve Doğu Avrupa’da endemik olarak varlığını sürdürdü. 1853 Kırım 
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Harbi, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı, 1897 Türk-Yunan ve 1912 Bal-
kan Savaşı’nda I. ve II. Dünya savaşlarında tifüs salgınları oldu. 

Tifüsün bilinmeyen etkeninin kanda bulunduğunu Rus hekimi J. 
Matschutkowski (1845-1903) belirledi. 21 Eylül 1866’da Fransa’da Ro-
uen’de doğan ünlü bilgin Charles Jules Henry Nicolle (1866-1936) ise, 
Fransız bakteriyoloji bilgini olup tifüsün insandan insana vücut bitiyle 
(Pediculus humanus corporis) taşındığını bularak 1928 Nobel Fizyoloji 
veya Tıp Ödülü’nü aldı. Nicolle, 1906-1909 Tunus salgınındaki çalışma-
larında Lekeli Humma (lekeli tifo ya da tifüs olarak da bilinir) hastaların-
dan topladığı bitleri ezerek maymunlara enjekte etti ve bir süre sonra 
maymunlarda tifüs belirtileri gördü. Aynı deneyi tifüs bölgesi dışından 
getirttiği bitlerle yaptı, maymunlar lekeli hummaya tutulmadı. Ayrıca 
hastalığı geçiren maymunların tekrar tifüse yakalanmadıklarını saptadı. 
Tifüs geçiren maymun serumlarını, geçirmeyen maymunlara verdiğinde 
ise tifüs bulaşmadığını belirledi.7 

1913’de Stanislas J.M. Von Prowazek (1875-1915) ise tifüslülerden 
aldığı bitlerin bağırsak muhteviyatında küçük cisimcikler görerek bunla-
rın tifüs mikrobu olabileceğini bildirdi.8 Bu arada Brezilyalı patolog ve 
infentolog Henrique da Rocha-Lima (1879-1956) 1915’de tifüs hastala-
rından topladığı bitlerden yaptığı kesitlerde bunların bağırsak epitel hüc-
releri içinde kümeler halinde cisimcikler görerek tifüsün etkenini buldu-
ğunu yayınlandı ve ayrıca tifüs hastalığı üzerinde çalışırken ölen hekim-
ler Howard Taylor Ricketts (1871-1910) ve Stanislaw von Prowazek’in 
hatıralarına ithafen tifüs etkeninin adını rickettsia prowazekii olarak 
koydu. 1916 yılında Weil ve Felix, tifüslülerin kanından hastalığı teşhis 
etmeyi sağlayan bir usul buldular. Bu çalışmalar aynı yıl Türkiye’de Ce-
ride-i Tıbbiye-i Askeriye’nin 42. yıl, 15. sayısında yayınlandı. Ayrıca 
Dr. Server Kâmil (Tokgöz) (1881-1943) Weil-Felix yöntemi kullanarak 
yaptığı araştırmalarının sonuçlarını 1916 yılında basılan Kafkas Cephe-
i Harbinde Lekeli Humma adlı eserinde verdi. DDT ise bu hastalığa 
karşı kullanılan bir etkendi ve 2. Dünya Savaşı’nda salgınları önlemek 
için uygulandı. 1943 Napoli salgınında %10’luk DDT’li toz elbiselere püs-
kürtülerek bitler öldürüldü. 15 Aralık 1943’ten 31 Mayıs 1944’e kadar 
3.265.786 kişi ilaçlandı. 

Türkiye’de ise 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşında tifüs salgınları gö-
rüldü. Yine 1897 Türk-Yunan Savaşı’nda da Türk ordularında salgınlar 
çıktı. Ordu savaşta sağlık yönetmeliği olarak Alman harp sağlık yönet-
meliğinin çevirisini kullandı. Salgın hastalıklarla mücadelede 13 Nisan 
1914’de yayınlanan Emraz-ı Sariye ve İstilaiye Nizamnanesi’nin ku-
ralları uygulanıyordu. 1914 yılında yayınlanan “Lekeli Hummaya Karşı 
                                                           
7 M. Karatepe, “I. Dünya Savaşında Kafkas Cephesinde Tifüsle Mücadele”, Yeni Tıp Tarihi 
Araştırmaları, 8:107-162, (2002). 
8 M. Karatepe, Not: 7.de a.g.e., s. 123. 
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İttihaz Olunacak Tedabir-i Tahaffuziye ve Mania-i İstilaiye Üzerine 
Talimatname”de tifüse karşı alınacak tedbirler vardı. 1913 yılında çıka-
rılmış olan Vilayet İdare-i Sıhhiye Nizamnamesi’ne eklenen bir madde 
ile vilayet ve sancak belediyelerine tebhirhane (buğulama yeri) yapılması 
yazılıydı. Yine Lekeli Hummaya Karşı İttihaz Olunacak Tedabir-i Ta-
haffuziye ve Mania-i İstilaiye Üzerine Talimatnamesi’nin son bölü-
münde bir ilan vardı. Buna göre şunlar önerildi:9 

“Lekeli Humma veya Ordu Humması” 

Öldürücü ve girdiği yerlerde birçok canları yakıcı bir hastalıktır. Bu 

hastalık her tarafta salgın yapıp ev bark söndürmektedir. Lekeli 

hummayı bitler getirir, bitlenmemeye çalışınız ve bitlilerle düşüp kalk-

mayınız. Hastalarınızı bitten kurtarınız. Bitlenmemek için en iyi çare 

saçları, sakalı kısa kesmek, vücutta başka kıl bırakmamak ve daima 

elbise ve çamaşırlarda bit aramaktır.” 

Yine bu ilanda bitten korunmak için ceplerde naftalin bulundurulma-
sı, bitlerin vücuda girebileceği elbise kolları, pantolon paçaları, gömlek 
yakası gibi yerlere civa merhemi sürülmesi de önerilmekte idi. 

1914 yılında yayımlanan “Seferde Bulaşıcı Hastalıkların Teşhis Ko-
runma ve Tedavisi Hakkında Muhtıra” ile kıta tabiplerine salgınların 
önlenmesi ve eğer başlarsa söndürülmesi için yapılması gereken işler bil-
diriliyordu.10 Buna göre hekimler her ateşli hastanın kanını mikroskopla 
inceleyecekler ve sıtma veya dönek humma etkeni göremezlerse hastalığı 
tifo olarak kabul edip kan testleri yaptıracaklardı. Şüpheli bütün hasta-
lar her gün muayene edilip vücutlarında lekeler aranacaktı. Leke görü-
lenler hemen ayrı bir koğuşa alınıp bitler yok edilecekti. Bu hastaların 
birlik hekimleri uyarılarak, üst makamlara bildirilecekti. Lekeli humma-
lıların ise temiz, havadar bir odada ayrı tutulmaları, ağızlarının temiz ol-
ması ve bitlerinin öldürülmesi lazımdı. Bu verilen önerilerin sağlık açı-
sından uygun olduğu bilinmesine rağmen, mikroskop yetersizliği, ordu-
daki erlerin ve diğer görevlilerin hangi araçlarla bitlerden kurtarılacakla-
rı tam olarak bilinmediğinden salgınlar önlenememekte idi. Beslenme ye-
tersiz olup iklim koşulları da dondurucu soğuk nedeniyle olayı zorlaştırı-
yordu. 

Bu arada Abdülkâdir Lütfi Bey 3 Mart 1915’de Kandıra’da çıkan ti-
füs salgınını söndürmekle görevlendirildi. Ancak dezenfeksiyon araçları 
bulunmadığından Kandıra çarşısındaki fırınların yakınında kurdurduğu 
çadır hamamlarında askerleri yıkattı. Elbiselerini de fırında dezenfekte 
etti ve salgını önledi. Fırın yönteminde bir fırın içindekileri yakmayacak 
                                                           
9 Lekeli Hummaya Karşı İttihaz Olunacak Tedabir-i Tahufifuziye ve Mania-i İstilaiye Üzerine 
Talimatname, Matbaa-i Osmaniye, İstanbul 1330. 
10 Seferde Hizmet-i Sıhhiyye Hakkında Malumat-ı Umumiye ve Sari Hastalıklara Karşı Teda-
bir, Harbiye Nezareti Sıhhiye Dairesi, İstanbul. 
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şekilde ısıtıldıktan sonra, temizlenecek elbiseler fırına verilip yarım saat 
tutulmakta idi ve daha sonraları bir fırın projesi yapılıp, “Sıcak Hava Ce-
reyanıyla Tathir (Temizleme) Fırını” isimli bir broşür tüm orduya dağıtıl-
dı. Böylece 1915 Mayıs ayından itibaren hastaneler ve kışlalar temizlendi 
ve hastanelerde hamam ve dezenfeksiyon fırını içeren bölümler yapıldı. 
Karatepe, bir çalışmasında Erzurum’da altı, Hasankale, Bayburt, Trab-
zon, Erzincan hastanelerinde birer, seyyar hastanelerde üç tane olmak 
üzere toplam on üç bakteriyoloji laboratuvarının kurulduğunu belirtir. 

Türkiye’de tifüs aşısını bulanlar ise Reşat Rıza (Kor) (1877-1941) ve 
Mustafa Hilmi Beylerdir. Tifüs aşısı ilk defa Tevfik Salim Sağlam tara-
fından hazırlanarak 28 Mart 1915 günü Dr. İhsan Arif, Dr. Tevfik İs-
mail (Gökçe), Dr. Haydar Cemal, Dr. Selahattin ve Dr. Süleyman Ali 
Beyler’e uygulandı. Aşı hazırlamak için ateşli devredeki tifüs hastasın-
dan alman kan, boncuklu şişelerde çalkalanarak fibrininden ayrılıyor, 
60 derecelik sıcak su banyosunda bir saat bekletiliyordu. Böylece içinde-
ki tifüs etkeni zararsız hale getiriliyordu. Bu preparattan 5 santigram cilt 
altına enjekte edilerek sağlıklı kişiler tifüse karşı aşılanıyordu. 

Bu arada dezenfeksiyon araçları da geliştirildi. 1917’de Sivas Menzil 
Mıntıka Sertabibi Dr. Ahmet Fikri (Tüzer) yapımı, kullanımı ve taşın-
ması kolay bir dezenfeksiyon aracı geliştirdi.11 1916 yılında buluşunu or-
du sağlık başkanlığına bildirerek kıtalarda kullanılmasını önerdi. Buğu 
Sandığı adını verdiği bu cihaz, bir kazan ve bir sandıktan oluşuyordu. 
Ordu sağlık başkanlığı tarafından denenerek yararlı olduğu görülen bu-
ğu sandığı 1917 yılından itibaren yaygın olarak kullanıldı. Buğu sandık-
larının kullanıma girmesinden sonra orduyu bitten kurtarmak mümkün 
oldu.12 Buğu sandığı yapmak oldukça kolaydı. Kazanı içine alabilecek bir 
ocak yapılarak kazan, içine sağlamca oturtuluyordu. İki metre boyunda, 
bir metre eninde, bir metre yüksekliğinde hazırlanan sandık kazanın 
üzerine konduktan sonra sistem çalışmaya hazır hale gelmekteydi. Ka-
zanla sandık arasında buhar geçebilecek bir açıklık olması gerekliydi. 
Kullanılacağı zaman kazanın yarısından fazlasına su dolduruluyor, te-
mizlenecek elbiseler sandığa yerleştirilip ocak ateşlenirdi. Yarım saat su 
buharında kalan bitler ölüyordu. 

Ayrıca Tokat hastanesi Sertabibi Dr. Hüseyin Bey seyyar buğu fıçısı 
adım verdiği araba üzerine monte edilmiş buğu fıçısı denilen bir araç da 
yaptı. Bu araç hayvanların çektiği iki tekerlekli bir araba üstüne monte 
edilen bir ocak ve bir fıçıdan ibaretti. Ancak bu aracın yol bulunmayan 
yerlere taşınması güçtü.13 
                                                           
11 T.S. Sağlam, Harb-i Umumi’de 3. Ordu’da Lekeli Humma Aşısı Tatbikatı, Cer. Tıb. Ask. 
1919; (26) 48:724-733. 
12 T.S. Sağlam, Nasıl Okudum? Yay. Haz. Hüsrev Hatemi-Aykut Kazancıgil, İ.Ü. Cerrahpaşa 
Tıp Fakültesi, s. 55, İstanbul 1981. 
13 T.S. Sağlam, Not: 11.de a.g.e., s. 78. 
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Bu arada bulaşıcı hastalıklar hakkında Osmanlı Arşivi’nde de birçok 
belge vardır. 1894 tarihli bir belge o yıllarda kullanılan bir dezenfeksiyon 
aracından söz eder. Bu aletin adı electrodesinfector’dür. Belge bulaşıcı 
hastalıklara karşı kullanılmak üzere hava basıncına mahsus tebhir (bu-
ğu) makinesi hakkındadır. 1915 tarihli bir belge lekeli tifo hastalığının 
Osmanlı memleketlerine girmesinin engellenmesi hakkındadır. 1917 ta-
rihli bir belge ise İstanbul dahilinde 109 kişinin tifüse yakalandığı, 26 
şahsın vefat ettiği ve humma-yı tifoidi (karahumma)den de 15 kişinin 
hastalandığı ile ilgilidir. Aynı tarihli diğer bir belge, İstanbul’da tifüs ve 
humma hastalığından ne kadar vefat eden olduğunun bildirilmesi hak-
kında İstanbul Vali Vekili Bedri Bey’e tezkire hakkındadır. Bu tarihteki 
diğer bir belge ise İstanbul’daki tifüs salgınından ölenlerin ve hastala-
nanların durumlarının bildirilmesi konusundadır. 1920 tarihli bir belge, 
veba, kolera, çiçek ve tifüs hastalarının hastahanelere kabulünden 24 
saat sonra Sıhhiye Meclisi’ne malumat verilmesi için Sıhhiye Müdüriyet-i 
Umumiyesi’ne ihbaratta bulunulmasına dair hükümet-i askeriye ve mül-
kiyenin nezaretinde bulunan İstanbul’daki hastahanelere emir verilmesi 
üzerinedir. Bu arada 1921 tarihli bir belge ise tifüsün yayılmasına vasıta 
olan bit ve bit surfelerine karşı Doktor Avden ve diğer doktorlar tarafın-
dan tavsiye edilen sabun hakkında gerekli tafsilatı havi Londra’daki bir 
sabun şirketinden nezarete gönderilen mektubun leffen gönderildiği hak-
kındadır.14,15,16,17,18 

Bu arada 2. Dünya Savaşı yıllarında da Türkiye’de tifüs salgını görül-
dü. 1939-1942 yıllarında ortalama yıllık 759 olan tifüs vakası 1943’de 
artarak 4142 oldu. Tifüs ancak 1947 yılında savaş öncesi düzeyine geri-
ledi. Yapılan uğraşlar ve aşı uygulamaları bu salgınları en aza indirdi ve 
orduda bit artık görülmemeye başladı. Dezenfeksiyon işlerinde buğu 
sandıkları kullanmaya devam edildi ve DDT de orduda uygulandı. 

Bilindiği gibi halk dilinde lekeli humma olarak bilinen tifüs ya da le-
keli tifo, insana bitlerle bulaşan bir hastalıktır. Bu nedenle eskiden çok 
kalabalık toplumlarda ve savaş sırasında askerler arasında görülürdü. 
Kuluçka devresi 5-21 gündür. Belirtileri, sırt, kol, bacak ve baş ağrısı, 
titreme ve ateştir. Hastalıkta «dut döküntüsü» adı verilen deri döküntüsü 
görülür. Döküntü gövdeden kol ve bacaklara yayıldıktan sonra ikinci 
hafta içinde kaybolur. Ateş 40 derecenin üstüne çıkar, ikinci haftanın 
sonunda çok ani olarak düşer. Hastalık akut damar iltihabına neden 
olur. Hastalığa başka organlar da katılır. Damar iltihabı özellikle beyni, 
böbrekleri, deriyi ve kalp kasını etkiler. 
                                                           
14 Başbakanlık Osmanlı Arşivi Belgesi, DH.İ.UM.EK, Dosya: 28, Gömlek: 12, H. 1335. 
15 Başbakanlık Osmanlı Arşivi Belgesi, DH.İ.UM.EK, Dosya: 28, Gömlek: 119, H. 1335. 
16 Başbakanlık Osmanlı Arşivi Belgesi, DH.İ.UM.EK, Dosya: 29, Gömlek: 45, H. 1335. 
17 Başbakanlık Osmanlı Arşivi Belgesi, DH.İ.UM, Dosya: 19/09, Gömlek: I/99, H. 1338. 
18 Başbakanlık Osmanlı Arşivi Belgesi, DH.İ.UM, Dosya: 19/17, Gömlek: I/56, H. 1339. 
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Tüm ağır ve bulaşıcı hastalıklarda uygulanan tedavi aynı şekilde uy-
gulanır.19 Tam yatak dinlenmesi verilir. Yiyeceklerin sulu ve kalori yö-
nünden yüksek olmasına dikkat edilir. İlaçlara vitaminde eklenmelidir. 
Korunma: Bitle mücadele edilmelidir. Hastalar ayrılmalı ve bitlerden te-
mizlenmelidir. Bitin ısırdığı yer kaşınmamalı, alkolle temizlenmelidir. 
Aşılama yoluyla aktif bağışıklık sağlanması mümkündür. Tifüs aşısı bi-
rer hafta ara ile üç dozda yapılır ve her yıl uygulanan 1 ml.’lik dozla ba-
ğışıklık süresi uzatılır.20 

Tevfik Salim Sağlam ve Abdülkadir Noyan’ın eserlerinde lekeli tifo 
(tifüs veya lekeli humma) detaylı olarak incelenmektedir. 

Türk tıp tarihinin tanınmış hekimi Ord. Prof. Dr. Tevfik Salim Sağ-
lam, 27 Mayıs 1882 günü İstanbul’da dünyaya geldi. Babası Sadaret Şif-
re Kalemi Müdürü Mehmet Salim Bey, annesi Nevber Hanım’dı. İlköğ-
renimini Sultanahmet’teki Nakilbent Okulu’nda tamamladı. Soğuk Çeş-
me Askeri Rüştiyesi’ndeki eğitiminin ardından (1891-1895) Çengelköy-
deki Askeri Tıbbiye İdadisi’ne devam etti (1895-1898) ve Demirkapı’daki 
Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’den 1903 yılında Tabip Yüzbaşı rütbesiyle me-
zun oldu. Mezuniyetinin ardından 1904’de bir yıl Topkapı Sarayı içindeki 
Gülhane Tatbikat Hastanesi’nin İç Hastalıkları Kliniği’nde çalıştı. Süley-
man Numan Paşa’nın asistanı oldu. 1906’da Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane 
İç Hastalıkları öğretmen yardımcılığı sınavını kazandı ve Gülhane’den 
ayrıldı. Aynı yıl askeri ve sivil tıbbiyelerin birleştirilmesi ile oluşmuş 
Dar’ül Fünun Tıp Fakültesi’nin 3. İç Hastalıkları Kliniği’nde Süleyman 
Numan’ın yanında laboratuvar şefi oldu. İç Hastalıklarında Klinik Teşhis 
adlı kitabını ilk defa 1909 yılında yayınladı. 1912’de binbaşı oldu. 

1913’de Şark Orduları Sıhhiye Müfettişliği görevinde iken tifüse yaka-
landı ve tedavisi için Wiesbaden’e gönderildi. Aynı yıl Rusçuk’taki Türk 
esirlerin tedavileri görevi verilen Süleyman Numan’la çalışmaya başladı. 
1915’de İkinci Ordu Başhekimi oldu. Bir süre sonra 3. Ordu Sıhhiye Rei-
si oldu ve yarbaylığa yükseldi. Burada lekeli tifoya karşı hastadan aldığı 
kanı defibrine etti ve hazırlanan aşıyı er ve subaylara uyguladı. 1916’lar-
da kolera epidemisiyle uğraştı. 1917’de albay oldu. 1. Dünya Savaşı ye-
nilgisinden sonra İstanbul’a dönen Tevfik Salim Sağlam, 1918 Kası-
mında Gülhane Müdürü ve Başhekimi ve İç Hastalıkları Kliniği Profesö-
rü oldu. 

Daha sonra Anadolu’daki milli mücadele hareketine katılmak için 19 
Ekim 1921 günü İnebolu yoluyla Ankara’ya gitti ve 3 Ocak 1921’de Milli 
Savunma Bakanlığı Ordu Sağlık Daire Başkanlığı görevine atandı ise de 
ertesi yıl istifa etti. Önce Ankara Cebeci Hastanesi’ne ve 1923 Ocağında 
                                                           
19 A. Yücel, “Bitlerle Bulaşan Hastalıklar”, Bit ve İnsan, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Vakfı Ya-
yınları, 14, s. 29, İstanbul 1993. 
20 E.K. Unat, “Osmanlı İmparatorluğu’nda İnsanın Bulaşıcı Hastalıklarına Karşı Yapılan 
Koruyucu Aşılar”, Dirim Dergisi, 53 (11-12): 363-370, (1978). 
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İzmir Hastanesi Dahiliye Şefliğine atandı. Aynı yıl Gülhane Hastanesi’n-
de profesör ve başhekim olarak görevlendirildi. 1925 yılında I. Milli Türk 
Tıp Kongresi Düzenleme Kurulu’nda Kongre Sekreteri olarak görev yaptı, 
Türk Kodeksi Hazırlama Komisyonu’nda yer aldı. 1926 yılında Kızılay 
Hemşire Okulu’nun kurucularından biri oldu. Aynı yıl Tıp Fakültesi Da-
hiliye Kliniği Profesörü oldu. 1927 yılında ikinci kez Milli Savunma Ba-
kanlığı Ordular Sıhhiye Dairesi Başkanlığı görevine atanarak bu görevde 
General rütbesine yükseldi. 24 Ocak 1928’de kendi isteğiyle askeriyeden 
emekli oldu. 

Tevfik Salim Sağlam 1929’da İstanbul Etibba Odası Başkanı oldu. 
1931’de yeniden Tıp Fakültesi Dahiliye Kliniği Profesörü oldu ve Guraba 
Hastanesi Dahiliye Kliniği uzmanlığına atandı. 1933’de İstanbul Üniver-
sitesi Tıp Fakültesi 2. Dahiliye Kliniği Ordinaryüs Profesörlüğüne ve fa-
külte dekanlığına atandı. 1934’de üniversiteden ayrıldı. 1936’da Haydar-
paşa Numune Hastanesi Dahiliye Kliniği Şefi olan Sağlam, 1940’da Sağ-
lık Bakanlığı Yüksek Sağlık Şurası’na atandı. 1942’de Tıp Fakültesi 3. 
Dahiliye Kliniği Ordinaryüslüğüne yükseldi. 1942 yazında Üniversite 
Rektörlüğü’ne tayin oldu. 1943 yılında İstanbul Verem Savaş Derneği’-
nin başkanlığını üstlendi. 1946 yılında 49369 sayılı Üniversitelerin Muh-
tariyeti Kanunu’nun çıkarılmasını sağladı ve aynı yıl Rektörlükten ayrıl-
dı. 1952’de emekli oldu. Prof. Dr. Arın Namal onunla ilgili bir makale-
sinde, Kazım İsmail Gürkan’ın onun hakkında Paşa Hoca diye bahset-
tiğini yazar.21 

Tevfik Sağlam, Türkiye Verem Savaş Derneği’nin kuruculuğunu ve 
başkanlığını yaparak veremin Türkiye’den silinmesi için büyük başarılar 
sağladı. Bulaşıcı hastalıklarla mücadelesine Balkan Savaşı yıllarında 
binbaşı rütbesiyle orduda hekim iken başladı. Veremle mücadelesi ise 
1923 yılında Eyüp’te bir verem savaş dispanseri kurulmasına öncülük 
ederek başladı ve 1927’de, Dr. Tevfik İsmail Gökçe ile beraber İstanbul 
Verem Mücadelesi Cemiyeti adlı bir dernek kurarak devam etti. Kurul-
masını sağladığı sanatoryumlar, dispanserler ile İstanbul’da etkin bir 
mücadele başlattı ve ardından Anadolu’da şubeler kurdu. 

Veremden ölümler II. Dünya Savaşı yıllarında ve sonrasında tüm 
dünyada çok artmıştı.22 1948 yılında verem konulu bir konferans düzen-
lendi ve konferans sonucunda kurulan Türkiye Ulusal Verem Savaş Der-
neği’nin başkanlığına Tevfik Sağlam getirildi. 1963 yılına kadar derneğin 
başkanlığını yürüttü. Derneğin kurulduğu yıl, verem savaş derneklerine 
gelir sağlayıcı 2537 sayılı kanunun çıkarılmasını sağladı. Bu kanunla 
belediyelerin eğlence yerlerinden aldığı verginin %10’unun verem savaş 
derneklerine verilmesi kabul edildi. Türkiye’de veremle savaş alanında 
                                                           
21 A. Namal, Ş. Aras, G. Yürür, “İstanbul Üniversitesi Rektörlerinden Ord. Prof. Dr. Tevfik 
Salim Sağlam 1882-1963”, Nobel Medicus, Online Dergi. 
22 T.S. Sağlam, Not: 11.de a.g.e., s. 82. 
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yapılan başarılı çalışmalar nedeniyle Dünya Sağlık Teşkilatı, 1950’de Ya-
kın ve Orta Doğu Uluslararası Verem Savaşı Merkezi’ni Türkiye’de kur-
maya verdi ve merkezin başkanlığına Dr. Sağlam seçildi. Tevfik Sağlam, 
İstanbul Üniversitesi’ndeki görevinden emekli olduktan sonra UNICEF ve 
Türkiye Ulusal Verem Savaşı Derneği ile Türkiye’de yurt çapında başarılı 
olan veremle savaş kampanyalarını başlattı. 1959 yılında Uluslararası 
Verem Savaşı Birliği’ne başkan seçildi. XV. Uluslararası Verem Konfe-
ransı’nın İstanbul’da toplanmasını sağladı. Beyrut-Şam-Kahire’ye Verem 
Mücadele Merkezleri kurdu. 11 Temmuz 1963 günü 81 yaşında hayatını 
kaybeden bu değerli hekim, askeri törenle Edirnekapı Şehitliği’ne defne-
dildi. Doktorluğa ve bilime ait bütün eşya ve kütüphanesini 3. Dahiliye 
Kliniği’ne ve Verem Savaş Derneği’ne bıraktı. 

Tevfik Salim Sağlam, Verem Savaş Derneği’nden başka Türk Tıp 
Encümeni, Türk Tıp Cemiyet, Tüberküloz Cemiyeti, Türk Kodeksi 
Komisyonu, Alman İç Hastalıkları Cemiyeti, Alman Verem Savaş 
Enstitüsü, Amerikan Göğüs Hastalıkları Cemiyeti ve Uluslararası 
Gastroenteroloji Derneği gibi kuruluşlara da üye idi. 1972 yılında ölü-
münden 9 yıl geçmiş olmasına rağmen Tubitak Hizmet Ödüllerinden bi-
risi Tevfik Sağlam’a verildi. Ülkemizde tıp öğretiminin gelişmesine büyük 
emeği geçmesi nedeniyle Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kuru-
mu tarafından Tevfik Sağlam’a verilmesi uygun bulunan ödül, Cumhur-
başkanı tarafından İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı’na teslim edildi. 

Prof. Dr. Tevfik Salim Sağlam’ın Lekeli Tifo adlı konferansı 1911’de 
İstanbul’da Tıp Fakültesi’nde verilmiş olup lekeli humma (tifüs), tifo gibi 
hastalıkların önemine değinir ve bunların isimleri itibariyle karıştırılma-
sına ait açıklamalar ve Türkiye’de bu gibi bulaşıcı hastalıkların o yıllarda 
nasıl tedavi edildikleri ile ilgili bilgiler verir.23 

Dr. Sağlam bu çalışmasına Lekeli Humma başlığıyla başlar ve bir 
vak’a hakkında şöyle yazar: “Hastalık lekeli humma değil tifo imiş. Bunla-
rın dayandığı deliller: Teşrih-i Marazi tatbikatı - Laboratuvar muayeneleri, 
kan muayeneleri, aglütinasyon, kanda lökositler, hayvan tecrübeleri. Ve 
sonuçta hastalık lekeli hummadır.” Daha sonra Sağlam konferansına 
şöyle devam eder: 

“Bugünkü konferansımızın mevzuu bir müddetten beri Osmanlı ordu-

sunda salgın halinde hüküm süren bir hastalıktır lekeli humma. Bu 

hastalığın her lisanda birçok isimleri vardır. Bu isimler eski kitapları-

mızda tifüs tefrici, tifüs markesi gibi tabirlerle tercüme edilmiştir. 

Fransızlar tifüs kelimesinden lekeli hummayı anlarlar. Memleketimiz-

de tifo denince hummayı şebhi tifo anlaşılır, biz de tifo ismini halk 

arasında tamim etmiş manasıyla hummayı şebh-i tifo’ya hasrederek 
                                                           
23 T.S. Sağlam, Lekeli Tifo (18 Nisan’da Tıp Fakültesinde Verilen Konferans), Kader Matbaa-
sı, İstanbul 1329/1911. 
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tifo ile tifüs arasındaki iltibas (benzeme) fenalığını izale etmek için 

bahsedeceğimiz hastalığa Almanca Flocklieber’e mukabele olmak 

üzere lekeli humma veya lekeli tifo tabirini kabul ettim.” 

Burada Sağlam bütün bu hastalıkların adlandırılmaları üzerinde 
durmaktadır. 

Lekeli Humma’nın yayılması ve vak’a örneklerini de Sağlam şöyle verir: 

“Halihazırda tutulanların adedi birkaç yüze baliğ olan bu hastalık or-

duda nasıl başladı? İlk lekeli humma vak’asını kabul ve teşhis eden 

müessese Gülhane Seririyatı’dır. Bu vak’a Çırağan Sarayı Hastaha-

nesi’nde yatan bir askere ait olup hastalığın bütün özellikleri görül-

müş, ancak teşhiste ihtiyatlı davranılmıştır.” 

Görüldüğü gibi bu hastalıkla ilgili olarak Dr. Tevfik Salim Sağlam Pa-
şa teşhiste ihtiyatlı olunmasını önerir. Yazar hastalık hakkında örnekler 
vermeğe devam eder: 

“Muhakkak ikinci vak’a yine Gülhane Hastahanesi’ne ait olmak üze-

re bir doktor arkadaşımızdır. Sınıf arkadaşlarımdan doktor Hasan 

Hüsnü Bey. Hasan Bey’in ne suretle yakalandığına dair iyice malu-

mat alamadım. Yalnız Yassı Viran cihetlerinden geldiği muhakkak. 

Bu arada lekeli hummaya tutulmuş iki hastanın Gülhane’de yatmak-

ta olduğunu duymuştum. Arkadaşım Dr. Süreyya Ali ile birlikte Ka-

raburun’dan Yassı Viran Hastahanesi’ne tayin olduğumuz zaman 

orada en çalışkan refiklerimizden Doktor Şekib Bey’in hasta olduğu-

nu haber aldık ve kendisini Yassı Viran’da yatmakta olduğu hanede 

gördük. Bir iki günden beri hasta olduğunu, hastalığının birden bire 

başladığını, hummanın başladığından beri ateşin 39 ile 40.5 arasın-

da seyrettiğini söyledi. Muayenemizde kendisini cüz’i dalgınca, ma-

mafi sorulan suale cevap verecek iktidarda gördük. Yüzü kırmızıca 

idi, nabız 120-130, cildin muayenesinde gerek göğüs ve karında, ge-

rekse kollarda, ellerde ve ayaklarda sıkıca ve tazyik olunduğu za-

man zail olur tarzda lekeler gördük. Hastalığın başlangıcında lekeli 

humma teşhisi koyduksa da bu bizim müşahade ettiğimiz ilk vak’a 

olduğu için bir de şimdiye kadar lekeli hummaya tesadüf etmediği-

mizden teşhis için bir gün daha bekledik ve ertesi gün belirtiler daha 

aşikar olması üzerine bir rapor vererek bir tabip refakatinde Gülhane 

Seririyatına gönderdik. Orada teşhis tasdik edildi ve hasta şifa bul-

du. Doktor Süreyya Bey ile birlikte Yassı Viran Hastahanesi’ndeki 

hastaları her gün teftiş etmekte idik.” 

Bu arada bu ünlü hekim bu konferansında çok örnek vermekte ve bun-
ların bazılarının kaybedildiğini, bazılarının ise iyileştiğini belirtmektedir. 

Dr. Tevfik Salim Sağlam bu çalışmasında diğer başka ilginç örnekler 
de verir: 
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“14 Şubat tarihinde dördüncü koğuşta yatmakta olan Cephane Tabu-

ru’na ait Mustafa Muhammet isminde hamallık yapan bir hasta dik-

katimizi çekti. Hasta 7 Şubat’ta titremelerle hastalanmış ve Tabur 

Tabibi Hüseyin Bey arkadaşımız tarafından hastahaneye gönderil-

miş. Etrafında ağrılardan, öksürükten müşteki (şikayetçi), yüzü kır-

mızı, nabzı seri olduğu cihetle koğuş tabibi nezle teşhisini koymuş, 

hasta gayet düşkün, hezeyan içinde ve vücuduna baktığımız zaman 

göğüs ve karnında münteşir (yayılan) adesi (mercimeğe benzeyen) le-

keler suretinde bir görünüm vardı. Nabzın adedi 152, göğsünde hırıl-

tılar vardı. Süreyya Bey ile birlikte lekeli humma teşhisini koyduk ve 

o gün hastahane’de mevcut bütün hastaları teker teker muayene 

ederek diğer üç hastanın daha lekeli hummaya tutulduğunu anladık. 

Bu hastalardan biri cephane taburundan, ikisi hademeden idi. Cep-

hane taburundan gelen hastalardan biri iki gün sonra gelen şiddetli 

asabi araz ile vefat etti. Hastalar seyyar hastahane çadırında hemen 

tecrit edildi. Hastalık alelusul ordu ser tababetine, oradan da ordu 

sıhhiye müfettişliğine bildirildi. Ertesi gün ordu sıhhiye müfettişi Ab-

düsselam Paşa bizzat gelerek hastaları gördü ve lekeli humma ol-

duğunu tasdik etti. Ertesi gün celp edilen seyyar etüv makinesiyle 

hastahane dezenfekte edildi. Bu dört gün sürdü ve bu müddet zarfın-

da hastahane hademesi arasında altı vak’a daha vuku buldu. Bun-

lardan üçünün hastalanışı dikkate şayandı: Birincisi Ömer isminde 

bir hademe 19 Şubat’ta titreyerek hastalanır, derecesi 39’a çıkar. 20 

Şubat’ta sabahleyin 39.2, nabız 110. Hasta öksürükten, kırıklıktan 

şikayetçi. Bu esnada hummalı bütün hastaları tecrit etmek ve kendi-

sine bakmak üzere yanına Sabri Süleyman isminde Ürgüplü diğer bir 

hademeyi verdik. Ancak ertesi sabah vizitede Sabri kırıklıktan şika-

yet ederek yatmıştı. Derecesi 38.5 idi. Her ikisinin yanlarına Halil is-

minde Ürgüplü üçüncü bir asker verdim; bu da ertesi günü kırıklıktan 

şikayet ettiyse de derecesi yükselmemişti. Bu hâl dört gün devam et-

ti. 25 Şubat’ta birden bire hastalandı, derece 39.4’e, akşam 40’a çık-

tı. Bunlardan birincisinin 23 Şubat’ta, ikincisinin 24 Şubat’ta hastalı-

ğı belirginleşti. Hastahane tamamen temizleninceye kadar hastaların 

adedi 10’u buldu. Ondan sonra artık hariçten hasta kabul etmeyen 

ve hastalarını Hadımköy’e sevk etmeyen Yassı Viran Hastahanesin-

de başka vukuat olmadı. Bu esnada idi ki karargahı Yassı Viran’da 

bulunan birinci kolordu iki seyyar hastahanesini üçüncü kolorduya 

terk etti. Bir gün sonra bir, 3 gün sonra da onun yanında bulunan 

hastahanede dokuz lekeli humma vak’ası çıktı ve bunlardan biri ve-

fat etti. Bazı hususat için 3 günlüğüne İstanbul’a geldim.24 Bu esna-

da muhterem arkadaşlarım doktor Süreyya ve üçüncü kolordu serta-
                                                           
24 T.S. Sağlam, Not: 23.de a.g.e., s. 12. 
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bip müşaviri doktor Nedim Beyler kıtaatı teftişlerinde diğer beş vak’a 

daha buldular.” 

Görüldüğü gibi o yıllarda lekeli humma (lekeli tifo) vakaları askerler 
ve doktorlar arasında da vardı ve bu hastalıktan ölümler de oluyordu. 
Nitekim Ord. Prof. Dr. Tevfik Salim Sağlam Paşa da bu hastalığa yaka-
lananlar arasında idi. Sağlam aynı yazıda bu konuda şunları yazar: 

“Yassı Viran’a avdetimin ertesi günü vücudumda hafif bir kırıklık his-

settim ve arkadaşlarımla birlikte kıtaata gidemedim. Akşama doğru 

iyileştim, gece uykum iyi değildi ve sabaha kadar inlemişim. Harare-

tim 37 üstüne çıkmadı. Ertesi sabah vazifeme gidemedim. Öğleye 

doğru iyileştim. Geceyi yine rahatsız geçirdim. 3 Martta derece 37.5, 

akşam 37.2 oldu. Nabız, 110 ve dört defa kay ettim (kustum). Şiddet-

li baş ağrısı vardı. Ertesi gün derece 39.5, 5 Martta sabahleyin 38.2’-

ye kadar indiyse de akşam 39’u buldu. Ertesi gün tedavi olmak üze-

re İstanbul’a gönderilirken Süreyya Bey, eller, mide ve göğsümde 

hastalık belirtileri fark etti. Hastalık daimi bir humma ile seyretti ve 

tam 14. gün ateş 37 derece altına düştü. Yassı Viran’dan hareketimi-

zin ertesi günü evvelce Şekib Bey’i İstanbul’a götüren Yassı Viran 

Hastahane’si tabiplerinden arkadaşımız doktor Osman Bey de bir-

denbire hastalanarak Gülhane’ye nakledildi. Evde lekeli hummaya 

tutulan Osman Bey’in hastalığı benden şiddetli oldu.” 

Doktor Sağlam, Yassı Viran’dan İstanbul’a geldikten sonra orada olan 
vak’aları da arkadaşları olan üçüncü kolordu sertabib müşaviri Nedim 
ve Yassı Viran tabiplerinden Halil Nurettin Bey’lerin bilgileriyle anlat-
maktadır. Ayrıca bazı yerlerdeki diğer vak’aları da vererek bunlar hak-
kında bilgi verir: 

“Hastahane açılıp hasta kabulüne başladıktan sonra fazla derecede 

tifo vak’aları görüldü. Vak’a sayısı otuz iki idi. Yine bir eczacı ve has-

tahane imamı da bu hastalığa tutuldu. Yine hekimlerden Haili Nuret-

tin Bey de bu hastalığa yakalandı. Böylece o sıralarda vak’a sayısı 

37 oldu. Bu vak’alardan 4’ü tabip, biri eczacı idi ki bu da önemli bir 

durumdu.”25 

Tevfik Salim Sağlam, lekeli humma vak’alarının Gülhane Hastaha-
nesi, Yıldız Hastahanesi, Taş Kışla Hastahanesi, Ayastefanos Hastahane-
si gibi hastahanelerde tedavi edildiğini belirtir. Bu vak’alardan bazıları-
nın ölümle sonuçlandığını yazan Dr. Sağlam, Telkihhane asistanların-
dan doktor Şerafettin Bey’in 1 Mart’ta Hadımköy’de hastalandığını ve 11. 
gün vefat ettiğini bildirir. Bu arada Çatalca ordusunda olan salgının do-
ğası hakkında hekimlerin şüphesinin kalmadığı bir anda İstanbul’dan 
                                                           
25 T.S. Sağlam, Not: 23.de a.g.e., s. 17. 
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bazı hocalar, bu vakaların lekeli humma (lekeli tifo veya tifüs de denir.) 
olmadığı, humma-i şebhi tifo olduğunu belirtiyorlardı. Ancak Sağlam’a 
göre hastalık lekeli humma idi. Bu nedenle Sağlam Paşa konferansında 
lekeli hummaya ait klinik gözlemleri anlatmaktadır: 

“Bu hastalığa lekeli humma diyebilmek için hastalığın ne gibi delilleri 

vardır? 1) Lekeli humma izdiham olan yerlerde, sefalet içinde bulu-

nanlarda, özellikle hapishanelerde ve orduda çıkar. Orduda izdiham 

içinde sıhhi şartların az çok noksan olduğu bir yerde ortaya çıkar. 2) 

Lekeli humma hemen daima salgın yapar. Gördüğümüz hastalık şek-

li de salgın yapmıştır. Yassı Viran’daki vak’alar küçük olmakla bera-

ber tam bir salgın vasfındadır. Şu andaki vak’a sayısı 500 civarında-

dır. 3) Bu hastalığın seririyatını (Kliniğini) gösterecek müşahadeleri 

zikrettim. 4) Lekeli humma en çok hekimlere, hastabakıcılara bulaşır. 

Bir hastahanedeki sekiz hekimden dördü bu hastalığa tutuldu. Bü-

tün yakalanan hekim sayısı on birdir. Bunların hepsi ordu karargah-

larında bu hastalığa yakalandı. Hastahane hademelerinden on kişi 

birbiri arkasına bu hastalıktan yattı. 5) Hastalık birdenbire başlar. 

Yassı Viran Hastahanesinde müşahedesi alınan 20 vak’a’dan 11’in-

de hastalık birdenbire başladı. Diğer 9 vak’a’da ise hastalar iyice ce-

vap verememişlerdir. Ancak bende, Osman ve Şerafettin Beylerde 

hastalık birden başladı. Mamafi nihayete doğru ve bir iki gün kadar 

hafif kırıklık, kesiklik, ürperme gibi rahatsızlıklar olur ki bunu hasta-

lığın başlangıcı ile karıştırmamak lazımdır. 6) Lekeli hummanın ilk 

devrinde dizlerde ve sonra başta ağrı vardır. Hastaların cümlesi bu 

arazdan şikayetçiydiler. 7) Lekeli hummada yüz kırmızıdır. Gördüğü-

müz bütün hastalarda istisnasız yüz kırmızı, gözler çakmak çakmak-

tı. 8) Lekeli tifoda ise asabi arazlar yoğun ve şiddetlidir. Hastaların 

hepsinde çırpınma, hezeyan, dalgınlık görüldü. 9) Lekeli tifonun orta-

ya çıkışı erken olur (3-5-9. gün). Lekeler açık veya koyuca pembe 

renkte, sınırları belirsizdir. En ziyade karında ve sırtta görülür. Kol-

larda, ellerde, ayakların üstünde de olur. Yüz ve avuç içlerinde pek 

nadirdir. 10) Lekeli tifoda nabız daima yüksektir. 11) Lekeli tifo 12-

14 günde nihayetlenir, nadiren 20 güne varır. Hastalarımızdan baş-

langıç ve nihayetini iyice bildiğimiz 12 hastada hararet derecesi 12-

17. gün 37 altına inmiştir.” 

Tevfik Salim Sağlam bu klinik delillerini sıraladıktan sonra bu hasta-
lığa lekeli tifo denmesi gerektiğini bildirir. Yine yazara göre bu hastalığa 
tifo benzeri humma (hummai şebhi tifo) diyenlerin dayandıkları noktalar 
da şunlardır: Sirayetin az olması. Bu meseleyi tetkik için lekeli tifonun 
epidemiyolojisini tetkik edelim: Lekeli tifo, salgın yapan ve öldüren has-
talıkların en ileri gelenlerindendir. Eski harplerin hemen hepsinde bü-
yük salgınlar yapmıştır. Mesela 93 Osmanlı seferinde: 
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Rus-Tuna Ordusunda 

Tifo 25.088 vak’a % 28 vefeyat (Ölümler) 
Lekeli Humma 32.500 vak’a % 31 vefeyat 
Hummai Racia 39.000 vak’a % 12.5 vefeyat 

Kafkasya Ordusunda 

Tifo 24.500 vak’a % 26 vefeyat 
Lekeli Tifo 15.000 vak’a % 44 vefeyat 

   
Yine Aynı Harbde 12.000 kişide  

Lekeli Tifo 185 vak’a % 25 vefeyat 
Tifo 84 vak’a % 40 vefeyat 

1) Bu harplerde musapların (yakalananların) adedi çoktur. Bu defaki 
istilada ise azdır. Tahkik ettiğim vukuat 250 kadardır. Buna 250 kadar 
zam edelim. Çünkü birçok lekeli tifo vak’aları etıbbamızın nazarı dikka-
tinden kaçmış ve kaçmaktadır. Zaten hastahanelerimizde reçetecilik tea-
mülü devam ettikçe ve ısmarlama teşhisler yapıştırıldıkça 250 vak’anın 
değil, daha pek çoklarının nazardan kaçacağına iman etmek lazım gelir. 
Bu arada hummai racianın bu defa orduda mevcudiyeti muhakkaktır. 
Mikrobu kolayca bulunduğundan bugün en inanmayanlar bile kani ol-
muşlardır. Mamafi hummayı racia vak’aları da azdır; seririyatımızda ve 
orduda hemen lekeli humma derecesinde görüyoruz. Halbuki eski harp-
lerde pek çok hatta lekeli tifodan fazla musab vermiştir. Mesela Rus mu-
harebesinde Tuna Ordusu’nda lekeli tifo vak’alarının adedi 32.500 oldu-
ğu halde hummai racianın adedi 39.000 idi. Bu defaki salgın pek hafiftir 
diye mikrobunu gördüğümüz halde hummai racianın mevcudiyetini in-
kar mı edeceğiz? Binaenaleyh diğer salgın hastalıklarda olduğu gibi leke-
li tifoda da salgının hafif olması, hastalığın tabiatı hakkında hiçbir şey 
ifade etmez, bahusus ki bu hafifliği izah etmek pek kolaydır. Eski harb-
lerle hatta bundan 35 sene evvelki Osmanlı-Rus Harbiyle şimdiki harp 
arasında hususatı sıhhiye noktai nazarından pek büyük farklar mevcut-
tur: O zaman fennin haline bakılırsa bakteriyolojinin esasatı henüz mey-
dan almamış, hele her türlü terakkiyât memleketimizde hemen büsbü-
tün meçhul bir halde idi. Dezenfeksiyon terakki usulleri malum bile de-
ğildi. Bu arada şimdi her taburunda bir tabibe, ayrıca seyyar hastahane-
lerinde, sabit hastahanelerinde, hatta lüzumundan fazla etıbbaya malik 
olan Osmanlı Ordusu o zaman tabipçe pek fakir bulunuyordu. Hatta bir-
çok hüviyeti meçhul ecnebi tabiplerin celbine mecbur oluyordu. İşte se-
falet, açlık gibi şeraitin (şartların) mevcudiyetine rağmen bu gibi âmiller 
sayesindedir ki hastalığın büyük tevsiinin (yayılımının) önü alınabiliyor. 
Nitekim kolera ve vebada da böyledir. Bütün bu mutalaatdan sarfınazar 
edişe bile salgın yapan hastalıkların bazen şiddetli, bazen pek hafif sal-
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gın yaptıkları herkesçe malumdur. Birçok yerlerde beledi olarak hüküm 
sürecek kadar salgıncılıktan uzaklaşabilen lekeli tifo da niçin böyle ol-
masın? 

2) Tifo diyenlerin ikinci istinat ettikleri nokta da vefeyatın (ölümlerin) 
az olmasıdır. Zira henüz yüzde nispetiyle ifade edecek büyük istatistik 
cem’ edilememiş olmakla beraber takribi bir miktar koymak mümkün-
dür.26 Ayastefonas Hastahanesi’nde çalışan Abdülkadir Bey arkadaşımız 
150 hastada vefiyatın % 10 olduğunu yazıyor. Bizim bizzat müşahede et-
tiğimiz 14 vak’ada üç vefiyat vardır ki % 12.5 demektir. Bu rakamlar 
kat’i olmamakla beraber takribi bir miktar gösterir. 

3) Likeli tifo aleyhinde gösterdikleri delillerden biri de tifonun bazen 
lekeli tifoda olduğu gibi birden bire başlaması, az sürmesi ve indifaın le-
keli tifoya benzemeyebilmesidir. Bunları ayrı ayrı tetkik edelim: Evet tifo-
nun birden bire başlayabileceği her kitapta yazılıdır ve hatta bu yolda 
müşahedelerimiz de vardır; fakat tifoda bu hal pek nadirdir. Halbuki le-
keli tifo dediğimiz şekil altındaki hastaların hemen hepsinde hastalık 
birdenbire başlamıştır. Az sürme hakkındaki aynı mutalaat tamamen 
caridir. Bir de tifonun az süren şekli hafif şekildir. Bizim vak’alarımızda 
ise hastalık ağır seyreden ve tifo denilse uzun sürmesi icap eden vak’a-
larda da az müddette nihayetlenmişlerdir. İndifaata gelince adi tifoda ba-
zen lekeler fazlaca olabilir; fakat yine azdır; olsa olsa etrafın cezirlerine 
doğru ve tek tük görülür. Yoksa hiçbir zaman bu hastalarda görüldüğü 
tarzda çok ve bir yandan ellerin üstüne, diğer taraftan ayaklara kadar 
yayılmış bir halde bulunmaz. 

4) Lekeli tifolularda eski müelliflerin tarif ettikleri konunun bulunma-
ması, bunu zaten müelliflerin çoğu reddediyor ve hatta bazıları: “Eğer es-
ki müelliflerin dediği doğru ise yeni hekimlerin burunları eskiler kadar 
keskin değil demektir.” diye yazarlar. Şimdiye kadar söylediklerimizden 
anlaşılıyor ki seririyatça (klinik yönden tifüs demek için hemen bütün 
arazlar mevcut olduğu halde teşhisi reddettirecek deliller pek kıymetsizdir. 

Böylece Salim Sağlam, bu konferansında hastalıkla ilgili klinik bilgi-
lerin lekeli tifoyu gösterdiğini maddelerle belirtir. Bu ünlü hekim konfe-
ransında hastalığın klinik delilleri yanında patoloji ve laboratuvar sonuç-
larını da tartışmaktadır: 

“Şurasını önceden söyleyelim ki tifo, patoloji ve bakteriyoloji noktai 

nazarından tamamen muayyen bir hastalıktır. Seririyata ait getirdiği-

miz deliller ne kadar kuvvetli olursa olsun lekeli humma dediğimiz 

vak’alarda tifoya ait tağyirler, laboratuvar muayenelerinden de tifo 

dedirtecek kat’i neticeler elde edilecek olursa bugün gördüklerimize 

tifonun yeni bir şeklidir deyip işin içinden çıkmak mecburiyetindeyiz. 

Teşrihi Marazi (Patoloji) Mutalaatı-Lekeli tifo dediğimiz şu vak’a-
                                                           
26 T.S. Sağlam, Not: 23.de a.g.e., s. 22. 
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larda mes’eleyi tenvir edecek (aydınlatacak) kadar teşrihi marazi 

(patoloji) mutalaatı yapılmıştır. Bu konuda çalışan zatlar Hadım-

köy’ünde arkadaşımız Saim ve Hulusi, Gülhane’de Servet, Ayaste-

fanos’ta, fakültede yine Saim Bey’dir. Doktor Saim ve Hulusi 

Beyler, Hadımköy’ünde birçok otopsi yaptıklarını, büyük bir kısmın-

da tifoya mahsus araz gördüklerini, bir kısmında görmediklerini söy-

lüyorlar. Mamafi bu vak’aların seyri seririlerine ve hatta teşhisi seri-

rilerine vakıf olmadıklarını söyledikleri için mezkur fethi meyitlere is-

bat edici bir kıymet atfedilemez. Saim Bey, Ayastefanosda bir fethi 

meyitte (otopside) em’a’da (bağırsaklar) bir şey bulmamıştı. Gülhane 

Hastahanesinde Server Bey, Lekeli Tifo teşhisiyle gelen iki fethi me-

yit yapmış, ikisinde de em’a da tifoya benzer alametler görmemiştir.” 

Dr. Sağlam, otopsilerde yapılan incelemelerde bazı sonuçlara varıldı-
ğını yazar. Sağlam, bu konuda şunları belirtir: 

“Hadımköyü’ndeki fethi meyitler istisna edilirse şimdiye kadar yapı-

lan fethi meyitin adedi dokuzdur ve cümlesinde de em’ada tifoya ait 

tağyir yoktur. Artık bunların cümlesine afet yapmamış tifo septisemi-

si demek pek gülünç olur; bahusus ki bu vak’aların hiçbirinde kanda 

basil bulunmamıştı. Böylece teşrihi marazi, lekeli humma teşhisini te-

yit ve tifo fikrini tamamen ret eder.” 

Yine aynı yazar, laboratuvar muayeneleri sonuçlarından da söz eder: 

“Laboratuvar Muayeneleri: Meselede bunların da ehemmiyetleri pek 

büyüktür ve hatta gerek seririyat (klinik), gerekse teşrihi marazi mü-

talaaları ile ilgili lekeli tifo dediğimiz vak’aların kanlarından munta-

zaman tifo basili bulursak bu vak’alara her şeye rağmen tifodur de-

mek mecburiyetindeyiz. Lekeli tifoyu ret ve tifo teşhisini teyit etmek 

üzere yapılacak muayenelerden en mühimi kanda tifo basili bulmak-

tır. Kan Kültürü: Şimdiye kadar 9 hastada Gülhane’de bakteriyolog 

Mustafa Bey, 15 hastada, Haydarpaşa Hastahanesi bakteriyoloğu 

Arif Bey, 4 hastada birinci seririyatı dahiliyede (Birinci Dahiliye Kli-

niği), doktor Neş’et Ömer ve Server Beyler, 40 hastada, Ayastefa-

nos’da Abdülkadir Bey tarafından 1 hastada, Ayastefanos’da Ser-

ver Kamil Bey tarafından 5 vak’a’da üçüncü seririyatı dahiliyede 

kan kültürü yapıldı. Bu vak’alardan ancak birinde (Server Kamil 

Bey’in aldığı kanda) tifo basili vardı. Malumdur ki kan kültürü tifo-

nun en iyi ve en emin teşhis vasıtalarındandır. İlk haftada % 90, ikin-

ci haftada % 60, üçüncü haftada % 30 müsbet netice verir.”27 

Dr. Sağlam, bu vak’aların böylece biri dışında diğerlerinin lekeli tifo 
olduğunu belirterek konferansına şöyle devam eder: 
                                                           
27 T.S. Sağlam, Not: 23.de a.g.e., s. 25. 
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“Gördüğümüz hastalığın iki haftadan fazla sürmeyişine nazaran kan 

kültürünün cümlesinde ikinci haftada yapılmış farz etsek bile hiç ol-

mazsa vak’aların yarısında olması icap ederdi. Halbuki 64 vak’adan 

ancak bir vak’ada müspettir. Bu bir vak’a’ya da gelince, basili tama-

men tifo basili olmak üzere kabul ettiğimiz taktirde -müşahadesine 

vakıf olmadığımız cihetle- ya adi bir tifo vak’ası veyahut eğer tam le-

keli tifo arazı varsa lekeli tifo ile birlikte bir tifo intanının mevcudiyeti-

ni kabul etmek mecburiyetindeyiz, zira münferit bir vak’adır. 64 vak’a-

dan ancak birinin kanında bulunan tifo basilinden başka diğerlerin-

de tifo basili elde etmek mümkün olamamıştır.” 

Sağlam ayrıca yine aglütinasyon hususunda da bilgi verir ve çoğu 
hastanın tifo değil, lekeli tifo olduğunu şöyle belirtir: 

“Aglutinasyon. Gülhane Hastahanesinde Mustafa Bey, 9 vak’adan 

yalnız birinde 1/50 nispetinde tifo basiliyle müspet teamül bulmuş. 

Bakteriyolog Arif Bey ekseri hastalarda müspet olduğunu beyan edi-

yorsa da maatteessüf kaç hastada hastalıklarının kaçıncı gününde 

müsbet verdiğini ve bir de bu hastaların evvelce tifo aşısıyla aşılanıp 

aşılanmadıkları hakkında sarih bir malumat veremiyorum. Server 

Kamil ve Neş’et Ömer Beyler de bütün hastalarında müsbet oldu-

ğunu söylüyorlar. Biz beş vak’amızda da Vidal teamülünü tamamen 

menfi bulduk. Bunlardan birisi doktor Neş’et Ömer Bey’in servisinde 

ve kendi müsaadesiyle taharriyat (arama) yaptığımız bir hastada idi. 

Tablosunda müsbet yazılı iken biz menfi bulduk.” 

Doktor Abdülkadir Bey bu hususta bize gayet kıymettar malumat 
veriyor: 

“Ayatefanos’da kırk vak’ada yapmış, 12’sinde müspet, bunun 9’u ti-

fo aşısıyla aşılanmış, 3’ü de tifo geçirmiş. Aşılananlarda kuvvetli, tifo 

geçirenlerde hafif müspet. Aglutinasyonun tifo teşhisinde mühim bir 

kıymeti var mıdır? Malumdur ki yakın zamanlara kadar Vidal teamü-

lü o hastalığın tifo olduğunu değil, hastanın bir tifo intanı geçirmekte 

veyahut evvelce geçirmiş olduğunu ispat eder diyorduk. Şimdi buna 

bir şey daha ilave edeceğiz ve “evvelce tifo intanı geçirmiş veyahut 

şimdi geçirmekte olduğuna veyahut yakında tifo aşısı yapılmış oldu-

ğuna” delalet eder diyeceğiz. Binaenaleyh bize gelen ve vidali müs-

pet olan bir hastanın eğer aşılı değilse biraz evvel bir tifo intanı geçir-

mediğini kim temin edebilir? Binaenaleyh Vidal’in müsbet olduğuna 

bakarak hastalığa lekeli humma değil, tifodur demek doğru olamaz.” 

Tevfik Salim Sağlam ayrıca kanda lökositlerin miktarı hakkında da 
şöyle yazar: 

“Kitapların ekserisi hummada lökositlerin cüz’i artmış olduğunu yazı-

yor. Gerek diğer refiklerimizin ve gerekse burada bulduğumuz mik-
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tarlar 3-13 bindir. Son zamanlarda Fernando Karas isminde bir İs-

panyol doktor Madrit istilasında 29 hastanın kanında lökositleri say-

mış ve lökosit formülünü tetkik etmiştir; neticede 9-10. güne kadar 

her vak’ada lökopeni olduğunu ve ondan sonra tezyid başladığını ve 

bazen 20-25 bine kadar çıktığını, ölümle neticelenen vak’a’larda bu 

tezayidin (artmalar) olmadığını zikrediyor. Lökositoz görülmeyen le-

keli humma salgını yalnız burada değil, Madrit’te de görülmüştür. Bi-

naenaleyh bu delil de büyük bir kıymeti haiz değildir.” 

Yine laboratuvar incelemeleri hakkında konferansın son kısmında 
şunlar yazılıdır: 

“Laboratuvar tetkikatından sonuncusu olmak üzere hayvan tecrübesi 

kalıyor. Lekeli hummalıların kanı maymunlara ve kobaya aşılanır. 

Hastaların kanı virüsiyeti haizdir. Burada kobaya tecrübe yapılama-

dı. Fakat Server Bey arkadaşımız iki makak’a (macaque, maymun) 

çok miktarda kan şırınga ettiği halde tutmadığını bildiriyor ve kendisi 

buna kat’i bir ehemmiyet atfediyordu. Maymunlara ne nispette tuttu-

ğunu sordum, yüzde yüz dedi. Bu mesele zihnimde bir muamma gibi 

kalmakta iken bu hususta fevkalade iştigal eden Pastör Enstitüsü 

Müdürü Nicolle’un bir makalesi meseleyi tamamen tenvir etti. Arka-

daşımın kullandığı cins maymun makak olduğu içindir ki hastalık 

aşılanamadı. Her şey hem seriri arazın mevcudiyeti, hem de teşrihi 

marazi ve laboratuvar muayenesinde elde edilen menfi neticeler, 

hastalığın lekeli humma olduğunda şüphe bırakmadığı halde tifo de-

dirtecek hatta tifo şüphesini uyandıracak ne seririyat, ne teşrihi ma-

razi ve ne de laboratuvar muayenelerince hiçbir delil yoktur. Binae-

naleyh fikrimce bu vak’aların cümlesi lekeli hummadır ve artık pek 

mevsimsiz ve esassız çıkarılan tifo velvelesi ebediyen def’ edilmelidir.” 

Dr. Tevfik Salim Sağlam, lekeli humma ile ilgili vak’aları bu şekilde 
delilleri ile açıkladıktan sonra şu cümlelerle konferansını bitirmektedir: 

“Lekeli humma hakkındaki tetkikatı seririyatımız devam edecektir. Bi-

naenaleyh bu konferans yalnız lekeli humma mı münakaşasını kaldır-

mak için yapılmış iptidai bir tebliğdir. Lekeli humma hakkındaki daha 

amik (derin) tetkikatımızı inşallah ileride tebliğ ve neşredeceğiz. Musa-

habemi (konuşmamı) bitirmezden evvel şurasını arz edeyim ki konfe-

ransım sırf kendi tetkikatımın mahsulü değildir. Şu sözleri söylemek 

için birçok refikimin lütuflarından istifade ettim. Gülhane Hastahanesi 

Bakteriyoloğu Mustafa, kimyageri Süreyya, teşrihi marazi muallimi 

Servet, doktor Saim ve Hulusi Beyler ile Arif, Neş’et Ömer ve 

Server Beylere, Abdülkadir Bey’e lazım gelen malumatı vermek lüt-

funda bulunduklarından dolayı bilhassa teşekkür ederim. Henüz ne-

kahatimi bitirmezden evvel kendi hastalığımızda yapılan taharriyatta 

73



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 22

(araştırmalarda) pek büyük muavenetlerini (yardımlarını) gördüğüm 

muhterem arkadaşım doktor Süreyya Bey’le talebesinden Fatih, 

Ali Rıza ve Nuri Efendilere teşekkür ederim. Zaten bu kendi mesaile-

ri demektir. Sözümü muhterem hazıra takdim-i teşekkürle erdiriyorum.” 

Görülüyor ki Sağlam Paşa çalışma arkadaşı olan birçok hekime lekeli 
humma-tifo hastalığının tanısında yardımcı olmalarından dolayı teşek-
kür ederek konferansını bitirmektedir. 

Bu konuda yazılarıyla yorumlarda bulunan diğer ünlü hekimimiz 
olan Ord. Prof. Dr. Abdülkadir Noyan (1886-1977) ise Kuleli Askeri Li-
sesi’ni, Tıbbiye İdadisi’ni, Askeri Tıbbiye Mektebi’ni bitirdi. Tabip yüzbaşı 
iken stajını tamamladı. Gülhane Askeri Tıp Akademisi Dahiliye Kliniği’n-
de asistan (1911), baş asistan ve intaniye uzmanı oldu (1913). Çanakka-
le’de kolordu hıfzıssıhha müşaviri, I. Dünya Savaşı yıllarında Irak’ta 6. 
Ordu baştabibi, ordu sağlık başkanı olarak savaş sonrasına değin kıta 
hizmetinde çalıştı. 1919’da Gülhane’deki öğretim görevine döndü. Milli 
mücadele başlayınca Anadolu’ya geçti (1921), Sakarya Savaşı’na katıldı. 
1922’de yeniden Gülhane’deki görevine döndü. Profesör Doktor Tevfik 
Sağlam’ın ordu sağlık başkanlığına atanması üzerine açılan iç hastalık-
ları kliniğine profesör olarak atandı (1927). 1939’da I. Ordu Sağlık Baş-
kanlığı’na getirildi. 1941’de tuğgeneral, 1943’te tümgeneral ve Milli Sa-
vunma Bakanlığı Sağlık Dairesi Başkanı oldu. 1945’te askerlikten ayrıla-
rak, Ankara Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Kürsüsü’ne ordinaryüs profesör 
olarak atandı. 1952’de emekli oldu. Çok sayıda bilimsel makalesi ve 20’-
ye yakın kitabı bulunmaktadır. 

Ord. Prof. Dr. Abdülkadir Noyan da 1940 tarihli Lekeli Tifo ve Hüm-
mayı Racia adlı yazısında lekeli tifodan uzun uzun söz eder ve şöyle 
başlar: 

“Bundan evvelki yazımda kolera, tifo ve dizanteri salgınlarından 

bahsetmiştim. Bu def’a lekeli tifo ve hümmayı racia salgınlarını ele 

alıyorum. Balkan harbinde ve genel savaşta orduda bulunanlar bu 

iki zalim hastalığa ne kadar çok kurban verdiğimizi bilirler. Son harp-

lerde ecnebi orduları lekeli tifo ve hümmayı racia musab ve vefatları 

neşir olunmuş, sebepleri, mücadele tarzları ilan edilmiştir. Lekeli 

hümma ve hümmayı racia’nın yaptığımız harplerde orduya hangi yol-

dan girdiğini, yayıldığını ne kadar telefat verdiğini, şahsi görgü ve 

bilgilerime, muhterem arkadaşlarımın bu husustaki malumat ve neş-

riyatına dayanarak izaha çalışacağım. Lekeli Humma hakkında son 

senelerde tıp sahasına çıkan yeni tecrübe malumatı toplayarak mes-

lektaşlarıma mücadele için faydalı olabilecek bir hülasa çıkarmaya 

gayret edeceğim.”28 
                                                           
28 T.S. Sağlam, Not: 23.de a.g.e., s. 28-29. 
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Yazar bu girişten sonra lekeli tifonun ülkeye Balkan Savaşları ve 1. 
Dünya Savaşı’nda nereden geldiğini bildirir. 

Balkan harbinde ve umumi savaşta lekeli tifo intanı ordumuza 
nereden geldi? 

Balkan harbinin ilk devresinde ordumuz Çatalca hattına çekildikten 
ve kolera, dizanteri salgınını atlattıktan sonra 1328 senesi nihayetine 
doğru lekeli tifo ve hümmayi racia vak’aları görülmeye başladı. 

O sırada Yeşilköy İntaniye Hastanesi’nde çalışıyordum. Gelen hasta-
larda yaptığım tetkiklerle lekeli tifo intanının Erzurum ve Trabzon taraf-
larından sevk olunan askerlerle İstanbul ve Çatalca’ya girdiğini anlamış 
ve evvelce neşrettiğim çok kuvvetli delillerle buna kani olmuştum. İstan-
bul’da ilk vak’a Çırağan Sarayı Hastanesi’nden naklen gelen bir askerde 
1328 senesi son aylarında Gülhane Seririyatı’nda teşhis edilmişti. On-
dan sonra Yassı Virandan Gülhane’ye hummalı hasta olarak nakledilen 
askerlerde ve tabiplerde lekeli humma teşhisi konulmuştu. Bu sıralarda 
Prof. Tevfik Sağlam, Yassı Viran hastahanesinde gördüğü hastaların le-
keli tifo olduklarını seriri arazlarla tespit ediyordu. Yeşilköy hastanesin-
de Çatalca’dan veyahut İstanbul sevkiyatından gelen hastalarla lekeli ti-
fo adedi kırkı geçiyordu. Bu hastaların hepsinin klinik laboratuvar tet-
kiklerini halen Gülhane’de asabiye profesörü olan arkadaşım Nazım Şa-
kir’le beraber yaparak kani oluyordum ki hastalık lekeli tifodur. O sırada 
İstanbul Tıp Fakültesi Profesörlerinden bir kısmı hastalığın tifo olduğu-
nu iddia ediyorlardı. Bu meselenin halli için İstanbul’da, Harbiye nezare-
tinde Sahra Sıhhiye Müfettişi Hacı Emin Paşa’nın riyasetinde Sıhhat 
Şurası toplandı. 

Fakülte Dahiliye Kliniği Profesörü merhum Fevzi Paşa, Gülhane Mü-
dürü merhum Wieting Paşa, Bahriye hastanesinden halen emekli bahri-
ye amirali, bakteriyolog Ömer Fuat Paşa, fakülteden Profesör Neşet 
Ömer, Saim Ali, Server Kamil Beyler ve en çok tifüs vak’ası sahibi ola-
rak Yeşilköy İntaniye Hastanesinden ben bulunuyorum. Neticede hasta-
lığın lekeli tifo olduğunu söyleyenlerin delilleri makbul görüldü. Ve ordu-
da lekeli tifo olduğu kabul edildi. Profesör Tevfik Sağlam 18 Nisan 
1329’da fakültede bir konferans verip, Yassı Viranda gördüğü hastalarla 
diğer asker hastanelerinde tetkik edilen hastaların klinik ve laboratuvar 
arazlarını tahlil ederek tifo iddiasında bulunan zatların yanlış esas ve 
kanaatlere istinad ettiklerini (dayandıklarını) izah eylemişti. Balkan har-
binden evvel son 30-40 sene içinde İstanbul’da, civarında ve Anadolu’-
nun orta, cenup ve garp mıntıkalarında lekeli tifo vak’ası görülmemişti. 
Fakat Anadolu’nun şimal ve şark mıntıkaları için böyle bir iddiaya giril-
mezdi. 

Tıbbiyenin teşrih sınıfında idim. 1321 senesi son baharında Karakö-
se’de redif taburu kumandanı olan pederimin yanına sılaya gitmiştim. 
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Kış mevsimini orada geçirdim. Karaköse’deki asker arasında hummalı 
bir hastalık salgını olmuş. İstanbul’dan tetkik için üç asker tabibinden 
bir heyet gelmişti. Tıbbiyeliliğin verdiği merakla ben de hastaları görmeye 
gitmiştim. Kırmızı yüzlü, hummalı olan hastalardan bir çoğu asabi araz-
lar gösteriyorlar ve sayıklıyorlardı. Tabipler bu hastalığa tifo dediler. Bu 
karar yalnız klinik tetkike istinat ediyordu (dayanıyordu). Bugün o za-
manı düşünüyorum. Karaköse’de kışın şehre içme suyu veren ırmaklar 
donar, sular buzdan billur borular içinde kirlenmek bilmeyen ve kirlen-
mesi ihtimali olmayan bir tarzda akar. Esasen kış mevsimi soğuk mem-
leketlerde tifo salgını mutad değildir. Çünkü intan (bulaşma) yolları ka-
palıdır. Bu sebeple asker arasındaki bu salgının lekeli tifo olması ihtima-
lini çok kuvvetli buluyorum. Balkan harbine lekeli tifonun o civar asker-
leri ile gelmesi de bu fikri kuvvetlendiriyor. 

Umumi harpte Almanların yaptıkları tetkiklerde Alman ordusuna ve 
Almanya’ya lekeli tifonun Şarkdan ve Ruslardan girmesi ve Rus harple-
rinde ordumuzun ve Kırım harbinde diğer müttefik ordularının da lekeli 
tifoya o mıntıkada tutulması da gösteriyordu ki bizim ordu ve Avrupa or-
duları için lekeli tifonun asıl menbaı (kaynağı) ve sönmeden tüten ocağı 
Rusya’dır. 

Balkan harbinde Çatalca ordusunda çıkan tifüs hastalığı büyük bir 
salgın halini almadı. 1329 senesi ilkbahar ve yazında musap adedi azal-
dı. Harp sonuna kadar musap mecmuunun (toplamının) beş yüzü geç-
mediğini zannediyorum. Harbin hitamından sonra orduda ve ordunun 
bulunduğu mıntıkalarda önü alınamayan münferit (tek) vak’alar, 1329 
kış mevsimi nihayetine doğru muhtelif yerlerde küçük, büyük salgınlara 
kapı açtı. Bu salgınlardan en büyüğü Edirne kolordusunda olmuştu. 
1329 Şubat ayında başlayan salgın 1330 Mart ayında tehlikeli bir vazi-
yet almıştı. Gülhane’den üç asistan arkadaşla Edirne’ye salgının müca-
delesine memur edilmiştim. Vaziyet çok felaketli idi. Günde 25-30 lekeli 
tifo ve yarısı kadar hummayı racia ve aynı zamanda tek tük kolera vardı. 
Kumandanların ve arkadaşlarımın yardımıyla girişilen mücadele muvaf-
fakiyetle neticelendi. 1 Mart 1330’da başlayan mücadele 20 Nisan’a ka-
dar devam etti. Kışlalarda yapılan mücadelede sirayet vasıtası olan bitler 
tamamen imha olunmuştu. Bu kolorduda müteakip aylarda ve senelerde 
hiç vak’a çıkmadı. 

Harp sonu salgınları arasında mühim olanlardan biri de 1928 senesi 
Kanunusani aylarında Van taraflarında baş göstermişti. O vakit tabip 
kaymakam olan muhterem meb’us Dr. İbrahim Tali ve Gülhane’den 
Prof. Mehmet Lütfi Beyler mücadeleye me’mur edilmişlerdi. Prof. Lütfi 
Bey’in verdiği malumata göre günde 20-30 musap (vak’a) vermekte iken 
salgına el atılmış ve çetin bir mücadele ile 30-40 günde salgının söndü-
rülmesine çalışılmıştı, musap adedi 500’den fazla olmamıştı. 
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1331 senesi umumi savaşa girdiğimizi zaman vaziyet büsbütün başka 
ve nazik idi. Balkan harbi sebebiyle memleketin her tarafına yayılan 
münferit tifüs vak’alarının şurada burada yaptığı küçük, büyük mihrak-
lar tamamen sönmemişti. Memleketteki harp sarsıntısı sebebiyle münfe-
rit vak’aları imha edecek kadar zaman ve fırsat bulunamamıştı.29 

Yalnız ordunun kumandanları ve sıhhi amirleri Balkan harbinden al-
dıkları acı tecrübelerin uyandırdığı kuvvet ve basiretle mücehhez bulu-
nuyorlardı. Seferberlik ilanı ile harp başlangıcı arasına oldukça uzun bir 
hazırlık devresi de girmişti. Bu sebeple toplanan askerlerin sıhhi ihtiyaç-
larıyla uğraşmak imkanı hasıl oldu. Bu görgü, bilgi ve hazırlığa rağmen 
yine her tarafta tifüs baş gösterdi. Harbin başlangıcında Birinci Ordu 
Hıfzıssıhha Müşaviri olarak mücadelesine uğraştığım başlıca lekeli hum-
ma salgını mihraklarını zikretmekle hastalığın nerelerde başladığını da 
göstermiş olacağım. 

Yeşilköy’de Halep’den gelen Altıncı Kolordu kıt’alarında, Konya’da si-
vil halk, mahpuslar ve askerler arasında, Kandıra’da amele taburlarında 
tifüs salgını çıkmıştı. Bu malumatla anlaşılıyor ki genel savaşta lekeli ti-
fo intanı Balkan harbinde olduğu gibi orduya şimal ve Şark tarafların-
dan gelmemiştir. Konya gibi Orta Anadolu’da, Halep gibi nispeten sıcak 
bir mıntıkada ve Kandıra gibi İstanbul’a çok yakın bir kasabada esasen 
mevcut lekeli tifo mihrakları ateşlenmeye başlamıştı. 

Harp devamınca hemen her orduda az çok lekeli tifo vukuatı olmuş-
tur. Sıhhi işlerle meşgul olduğum altıncı ordu Bağdat, Musul ve civarın-
da yani nispeten sıcak memleketlerde bulunduğu halde yine lekeli hum-
ma salgınından azade kalmamıştır. 18 birincil Teşrin 1331 de Altıncı Or-
du Sıhhiye Reisi Muavinliğine ve Hıfzıssıhha Müşavirliğine tayin edilerek 
sonbahar aylarında Bağdat’a hareket etmiştim. Yolda kıt’a ve hastahane-
lerini tetkik ederek gidiyordum. Musul’da asker hastanesinde lekeli tifo 
vak’aları görmüştüm. 

Bağdad’a muvasalatımdan birkaç gün sonra humma ve baş ağrısı ile 
hastalandım. Mühim işler arasında beş gün yatmaya muvaffak olama-
dım. Altıncı günü ekzantemleri gören arkadaşlarım beni Merkez hasta-
nesine yatırdılar. İntanı Musul’da almış olmaklığım büyük bir ihtimal 
dahilinde idi. Oldukça şiddetli bir lekeli humma geçirdim. 20 gün yattım. 
Kalktığım zaman Bağdat’ta da lekeli tifonun (lekeli hummanın) çoğaldığı-
nı gördüm. Bağdat’a intan Erzurum, Van, Bitlis, Diyarbakır’da bulunan 
ve İran içlerinden dolaşarak gelen kıt’alarla giriyordu. Harp günlerinin 
mecburi meşgalelerine her vakit bit mücadelesi imkanı bulunamıyordu. 
Ufak salgınlar çıkıyordu. Harp senelerine göre Altıncı Ordu’nun musap 
ve vefat adedi aşağıdadır: 
                                                           
29 A. Noyan, Son Harplerde Salgın Hastalıklarda Savaşlarım, Ankara Tıp Fak. Yayınları, No: 
54, s. 16, Ankara 1956. 
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Sene Musap (vak’a) Vefat 
1331 1153 272 
1332 1868 552 
1333 1885 421 
1334 267 66 

Mecmu 5173 1311 

Diğer orduların vak’alarını ayrı ayrı yazmak için halen elimde vesika yok-
tur. En çok lekeli tifo vukuatının Erzurum cephesindeki üçüncü orduda oldu-
ğu muhakkaktır. General Prof. Tevfik Sağlam’ın sıhhi harp tarihinden top-
layarak Ankara’da Askeri Tıp Mecmuası’nda neşrettiği rakamlar aşağıdadır: 

Sene Musap Vefat 
1331 16971 6359 
1332 28234 9624 
1333 27259 7097 
1334 21472 3282 

Mecmu 93936 26362 

Bu istatistiğe bakılırsa umumi savaşta ordumuz dizanteriden sonra 
en çok lekeli tifodan vefat vermiştir. 

Umumi harp sırasında memlekette ahali arasında da ötede beride 
ufak, tefek lekeli humma (lekeli tifo veya tifüs) salgınları olmuştu. Harp 
hitam olunca hayatta kalanların bir kısmı lekeli tifoya yakalanmış ve 
muafiyet kazanmış bulunuyordu. Harp sonunda dikkati çekecek kadar 
büyük salgınlar olmadı. Lekeli humma tohumları memleketin hemen her 
tarafına yayılmış olduğu halde ancak münferit vak’alar görülüyordu. 

Yine Abdülkadir Noyan aynı yazıda Kurtuluş Savaşı’nda salgınlara 
karşı alınan önlemlerden de söz eder: 

“Sakarya harbini müteakip Ankara’daki geri kıt’alar arasında ufak 

bir salgın baş gösterdi. Menzil Sertabibi olarak hastanelerle meşgul 

olduğum sırada, mahrukat (yakacak) noksanı yemek pişirilmesini bi-

le güçleştirdiği halde Ankara’da hamam önünde, Sarıkışla’da ve Şi-

mendifer istasyonundaki tathir (temizlik) istasyonlarımız durmadan 

işliyordu. Halen Gazi çiftliğinin bulunduğu mahaldeki sazlıklardan 

kesilen kamışların keskin alevleriyle buğu sandıkları buhar savuru-

yor ve mücadeleyi zafere doğru ilerletiyordu.” 

İstiklal mücadelesindeki lekeli tifo vukuatı: 

Sene Musap Vefat 
1336 32 6 
1337 474 78 
1338 2387 402 
1339 532 66 

Mecmu 3425 552 
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Memleketimiz İstiklal Harbi’nden sonra bugüne kadar sulh içinde ya-
şadı. O vakitten beri ordumuzda lekeli tifo salgını görülmedi. Orduya ye-
ni asker alma zamanlarında tek tük lekeli tifo vak’aları görülüyor. Halen 
memleketin muhtelif yerlerinde bilhassa kış mevsiminde İstanbul’da bile 
münferit lekeli tifo vak’alarına tesadüf ediliyordu. 

Bizim de iştirak ettiğimiz eski harplerde ve son savaşlarda Avrupa or-
dularının lekeli tifodan vermiş oldukları musap adedinin ordu mevcudu-
na nazaran binde nispeti şu tarzda hülasa edilmiştir: 

Sene Milletler Binde Musap Nispeti 
Kırım Harbi 
1854-1856 

Fransa’nın Kırım 
Ordusu 

111 

Türk-Rus harbi 
1877-1878 

Rus Tuna Ordusu 
Rus Kafkas Ordusu 

46 
29 

  
 Sene Milletler Binde Musap  

Nispeti 
  

İngiliz 
Mısır ve Filistin 

Irak 
0.34 
0.58 

Umumi harp  
Alman 

Şark cephesi 
Balkan cephesi 
Türk cephesi 

0.7 
1.0 
10.2 

 Almanya’da 
harp esirleri 

Ruslar 
Fransızlar 
İngilizler 

14.8 
3.9 
1.7 

Dr. Abdülkadir Noyan lekeli tifo’nun savaşlardaki yayılımını verdikten 
sonra bulaşması konusunda da yapılan bilimsel çalışmalardan söz eder. 

Lekeli tifo sirayet vasıtası: 

Balkan harbinde lekeli hummanın klinik ve laboratuvar arazlarını iyi-
ce tanımış ve hastalığın bit ile sirayet ve intikal ettiğini Charles Nicol-
le’ün tecrübeleri ve 1910 senesi neşriyatı ile öğrenmiştik. Hastalığın bit-
ten başka bir şeyle geçmediğine kaniydik. Fakat Balkan harbinden evvel 
ve sonra lekeli tifoya benzeyen ve başka vasıtalarla sirayet eden diğer ek-
zantemli hummalar meydana çıktı. 1910’da Conor tarafından Tunus’ta 
ve sonraları Olmer tarafından Marsilya’da tetkik edilerek Fiévre bouton-
neuse ve Fiévre de Marseille denilen bir hastalık bulundu. Bu hastalığın 
nakil vasıtası köpek genesi (Ripicephalus sanguineus)dır. Ara hayvanı 
köpektir. Amerika’da görülen rocky-mountain-spotted-fever de lekeli tifo-
ya benzer ve nakil vasıtası Dermacentor Andersoni ismindeki kenedir. 
Virüsü taşıyan ara hayvanı kadımalardır. Japonya’da görülen Tsutsuga-
mushi hastalığı da lekeli tifoya benzer. Nakil vasıtası Acare sınıfından 
Trombicula akamushidir. Virüsü taşıyan hayvanı tarla fareleridir. 
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Şimali Amerika’da görülen ve hafif bir lekeli tifo gibi seyreden Brill ve 
Meksika’da tesadüf olunan Tabardillo hastalıklarının fare piresi (Xenop-
sylla Ghenopis) ile sirayet ettiği ve virüsü taşıyan ara hayvanının fare ol-
duğu bulundu. Bu tifüse fare tifüsü (Typhusmurin) denir. İstanbul’da fa-
re tifüsü mevcut olduğu bilinir. Hindistan’da görülen tropikal tifüs de 
hafif seyreden bir lekeli tifodur. Ne ile sirayet ettiği kat’i olarak malum 
değildir. Cenubi Amerika’da Sao Paulo humması da hafif seyreden eg-
zantemli hummalardandır. Ambliyoma cayenneus denilen kenelerle sira-
yet eder. Ara hayvanı farelerdir. 

Muhtelif memleketlerde ve iklimlerde görülen ve ekzantemli humma 
vasfını taşıyan bu hastalarda acaba maraz amili aynı mıdır? 

Lekeli tifonun maraz amili nedir? 

Saydığım bu egzantemli hummaların hemen hepsinin amili Rickettsia’-
dır. Lekeli hümmalı hastaları, hastalık esnasında ısıran Arthropode gru-
buna mensup haşerelerin hazım kanalında bulunur. Evsafı ve hüviyeti 
Henrique da Rocha Lima tarafından tetkik ve tavsif edilmiştir. İlk def’a 
olarak Ricketts, Meksika’da bu mikroorganizmi hastaların kanında gör-
müş ve kendi de lekeli hummadan ölmüş olduğu için lekeli hümma ami-
line bu isim verilmiştir. Bitin ve bu nevi haşerelerin mide andotelleri 
içinde, nüve etrafında nemalanır, çoğalır, hücreyi yırtarak hazım kanalı-
na dökülür. 

Pfeifer melitensis mikropları gibi pek küçüktür. Yuvarlak yahut beyzi 
şekilde ve bazen halter manzarasındadır. Malum olan vasatların hiçbi-
rinde üremez. Rocha-Lima bu mikrobu ne bakteri, ne de protozoer sınıfı-
na sokamamıştır. Rickettsia ismiyle ayrı bir grupta kalmıştır. Rickettsia 
Balkan harbinden sonra İstanbul’a gelip (1913’te) Haydarpaşa Hastane-
si’nde lekeli hümma amili tetkik ile meşgul olan ve 1915 senesi lekeli ti-
fodan ölen Prowazeki’nin de ismini taşır ve Rickettsia Prowazekii na-
mile de yad olunur. 

Lekeli hümmaların tasnifi: 

Charle Nicolle, lekeli hümmaları üç sınıfa ayırıyor: 
1- Bit ile intikal edenler: Burada virüs hamili insandır. Bitler insan-

dan insana kolay geçtiği için bit lekeli hümması fazla sari ve epidemiktir. 
Harplerimizde ve Avrupa, Rusya harplerinde görülen büyük salgınları 
yapan asıl lekeli humma budur. Bunun amili daha ziyade neurotrope te-
lakki edilir. Hastalar fazla asabi araz gösterirler. Hastalık çok defa ağır 
seyreder. % 10-30 hatta daha fazla vefiyat verir. 

2- Fare pireleriyle sirayet eden lekeli hummalar: Burada virüs ha-
mili farelerdir. İntikal vasıtası fare pireleridir. Virüs farelerin itlafını mu-
cib olmaz. Fareler sağlam iken de fare pireleri insana kolayca geçmez. 
Bu sebeple hastalık salgın yapmaz, endemik ve münferit vak’alar halinde 
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kalır. Limanlarda, nehir ve şimendifer yollarında ve daha ziyade sonba-
harda görülür. İstanbul’da ve sahil şehirlerimizde bit ile alakası olama-
yan fare tifüsü vardır. İstanbul’da şahsen tesadüf ettim. Bu tifüs şekli 
kahil insanlarda daha çok görülür. Seyri insanlar için hafiftir. Asabi 
arazlar vermez. Virüs dermotrope telakki edilir. Hastalardan alınıp defib-
rine edilerek kobayların peritonuna zerkedilen kan, kobaylarda 5-7 gün 
sonra umumi hararet, husyede fazla şişlik yapar ve husye zarı boşluğun-
da eksüda hasıl olur. İçinde mononükleer hücreler ve hücrelerde fazla 
miktarda Rickettsia bulunur. Asıl lekeli tifoda bu teamül olmaz. Yahut 
pek hafif olur. 

3- Tique acare’larla intikal eden lekeli tifo: Burada virüs hamili 
kadımalardır. Nakil vasıtası muhtelif kenelerdir. Bu nevine memleketi-
mizde fazla tesadüf edilmiyor. Yalnız 7-8 sene evvel Dr. Osman Said Kur-
şuncu ile beraber Yeşilköy’de bir çiftlik sahibinde Olmer, Conor’un tarif 
ettiği şekilde Fiévre boutonneuse vak’ası gördüm. Hastada genenin ısır-
dığı mahal tefrik ediliyordu. Çiftlikte köpek vardı ve hasta köpekle meş-
gul olmuştu. Hastayı takip ve neşretmek imkanı hasıl olmadı.30 

Son zamanların tehlikeleri arasında mühim bir mesele daha var. Çin’-
de hem bit, hem de fare tifüsü vasıfları gösteren dördüncü tip bir lekeli 
humma daha bulunmuştur. (Gajdos ve Tchang ismindeki iki müdekkik) 

Çin tipi lekeli hümma: Bu müellifler bu tipe complete type of typhus 
diyorlar. Diğer nevileri bu tipin azmanı addediyorlar. Amerika’da Zinsser, 
fare tifüsünü insan ve bit pasajı ile fare tipine kalp edebilmiştir. Bu se-
beple şimdiki bit tifüsünün evvelce fare tifüsü halinde olduğunu harpler-
deki sefaletle ve bitle insanlar arasındaki müteaddit pasajlarla insan ti-
füsü şekline girdiğini düşünenler vardır. 

Prof. Dr. Kemal Hüseyin son senelerde Gülhane’de tetkik ettiği 24 
tifüs vak’asından yalnız üçünde Neil-Mooser teamülünü müspet bul-
muştur. Farelerin şiddetli dimağ arazıyla ölmesi Prof. Kemal Hüseyin 
Bey’e bizdeki bu tipinde Çin’de görülen nev’inden olduğu fikrini vermiştir. 

Tiplerini tarif ve hülasa ettiğim tekmil lekeli tifoların müşterek nokta-
larından biri hemen hepsinde maraz amil olarak Rickettsia bulunması 
idi. Mühim ve müşterek vasıflardan diğeri de ekzantemli hummalardan 
büyük bir kısmın Weil Felix teamülü vermesidir. Yani hastaların kan se-
rumu ve proteus’ün X19 yahut X2 tipi ile yapılan aglütinasyonların 
müspet oluşudur. Proteus mikrobu lekeli tifoların maraz amili değildir. 
Hastaların idrarından tecrid edilmiş bir mikroptur. Fakat lekeli tifo tiple-
rinin mühim bir kısmından kanlarında bu mikrobu aglütine edecek anti-
kor hasıl oluyor. Bu sebeple coagglutination vukua geliyor. 

Lekeli tifo arazları: Hastalık çok def’a birden bire yüksek hararetle, 
titremekle, şiddetli baş ağrısı ile başlar. Bunlara kol, bacak ve bel ağrıla-
                                                           
30 A. Noyan, “Lekeli Tifo ve Hummayı Racia, Harp Salgınları”, Gülhane Klinik Dersleri, No. 2, 
C. 3, İstanbul 1940. 
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rı da intizam eder. Umumi hal düşkündür. Hasta çok def’a asabi, heye-
canlı, dil fazla paslı, titrek, eller ve baş titrektir. Hastalığın 4-6.ıncı günü 
ciltte ekzantem çıkar. Göğüs, batın, küreklere ve bele doğru serpilmiştir. 
Bazen kol ve bacaklarda da görülür. Ekzantem koyu kırmızıdır. Hemen 
hep birden çıkar, hastalığın nihayetine doğru hep birden solar. Çok def’a 
yüzde, el ve ayaklarda ekzantem görülmez. Bazen ekzantem çok ve sık 
olur. Balkan harbinde ve umumi savaşta ekzantemi çok sık ve fazla vak’a-
lara tesadüf ettik. Hastalığın humması 12-16 gün sürer. Hararet düştük-
ten sonra cilt parmakla uğuşturulursa hafif kepeklenme hasıl olur. 

Epidemiyoloji: 

Salgın yapan bit lekeli tifosu 1910 tarihinde Charles Nicolle tarafın-
dan gösterildiği veçhile elbise biti-pediculis vestimenti ile geçer. Bitlerin 
intana tutulması için lekeli tifoya musab hararetli bir insandan kan em-
miş olması lazımdır. Hasta insan kanındaki Rickettsia’lar daha ziyade 
kanda lökositler içindedir. Bitlerin mide ve em’asına geçince Rickettsia’-
lar burada hücreler içinde çoğalır. 4-7 gün sonra bu bitin ısırmasıyla ya-
hut ısırık yerinde ezilerek Rickettsia ihtiva eden bit gaitasının bulaşma-
sıyla hastalık yeni bir şahsa sirayet eder. Rickettsia insanlarda hastalık 
haricinde bulunmaz. Yani hararetsiz insan Rickettsia için hamil olamaz. 
Yalnız çocuklarda ve bazı insanlarda hastalık bazen çok hafif geçer. Kısa 
devam eder. Bunların kanında amil vardır. Balkan harbinden sonra İs-
tanbul’da tesadüf ettiğim bazı vak’alarda olduğu gibi intan menbaı bazen 
gizli kalır. Buralarda intan (bulaşma) şu tarzda izah olunur. Hastadan 
intanı alan bit evvelce hastalık geçirmiş ve lekeli tifoya muaf bir insan 
üstünde başka mahallerce, memleketlere, mıntıkalara giderek orada 
hastalık çekmemiş insanlara geçer ve onları hasta edebilir. Bu veçhile 
intan menbaı meçhul kalır. 

Hastalığı geçiren insanlarda Rickettsia uzun müddet yaşamaz. Lekeli 
tifodan ölen insanlarda Rickettsia 48 saatten fazla yaşayamaz. Buna 
mukabil hücre paraziti olan Rickettsia bitlerde uzun zaman yaşayabilir 
ve hatta hümmayı racia spiroketi nakili olan keneler gibi hastalık amilini 
nesillerine nakletmeleri ihtimali de vardır. Lekeli tifo geçiren insanlar 
kuvvetli muafiyet kazanmışlardır. İntanın tekerrürü çok nadirdir. Irak’ta 
bir vak’aya tesadüf etmiştim. Erzurum’da birinci tifüsü şiddetli, Irak’ta 
ikinciyi hafif geçirmişti. Fare tifüsü geçirenlerde hakiki lekeli hümmaya 
karşı da muafiyet hasıl olur. 

Ord. Prof. Dr. Noyan tifüs aşısı ve diğer korunma yöntemleri hakkın-
da da bilgiler vermektedir: 

Tunus’ta Charles Nicolle tarafından son zamanlarda nispeten hafif 
bir virüsü olan, fare lekeli tifüsü hamili Rickettsia’larla vaki aşı hazırlan-
mış ve tecrübeler bu aşının müessir olduğunu göstermiştir. Aşının istih-
sali pek kolay değildir. Hükümetimiz bu aşıyı öğrenmek ve yapmak üzere 
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Fransa ve Tunus’a mütehassıs göndermiştir. Bizde de bu aşı yapılırsa 
profilaksi için büyük bir kuvvet temin edilmiş olur. 

Polonya’da Prof. Dr. R. Weigi tarafından Rickettsia’lar bit bağırsağına 
zerk edilerek kültür haline getiriliyor ve bitlerin bağırsağındaki kültür 
asit fenik mahlûlü ile öldürülerek aşı yapılıyor (Weigi usulü). Bu aşının 
da müessir olduğu anlaşılıyor. 

Umumi harpte Prof. Hamdi Suad ve Tevfik Sağlam tarafından bir 
nevi tifüs aşısı yapılmıştı. Hastalığın virüsü kan içinde olduğu düşünüle-
rek, hararetli devirde alınan hasta kanı 58 derecede bir saat hamamı 
mari’de ısıtılarak virüsü öldürülüyor ve bu kandan cilt altına zerk etmek 
suretiyle muafiyet te’min ediliyordu. Irak’ta şahsen yaparak tatbik etti-
ğim bu aşıdan vikaye için çok istifade edildiğine kaniim. Fakat aşı ancak 
hararetli hasta kanından yapılabileceği için her vakit ve epidemi haricin-
de virüslü kan bulmak kabil değildir. 

Lekeli tifo çocuklarda, gençlerde ve kahillerde çok salgın yapar. Yaşlı-
lara da sirayet eder. Lekeli tifo salgınları daha ziyade kışın ilkbahara 
doğru çoğalır. Bu mevsim bitlerin ve kirliliğin de fazlalaşması zamanıdır. 
Lekeli tifo fakir halk arasında, izdihamlı hayat yaşayan amele ve mah-
puslarda öngörülür. Ordularda hazar vakti lekeli tifo salgını mutad de-
ğildir. Çünkü askerler disiplin altında ve temiz yaşarlar. Muharebe za-
manlarında izdiham, yorgunluk, temizliğin mecburi olarak geri kalması, 
gıda noksanı gibi bu hastalığın sevdiği şartlar birleşirse ve herhangi bir 
taraftan intan da dahil olursa salgınlar baş gösterir. 

Elbise bitleri kahil hale gelince günde 12 adedine kadar yumurta bı-
rakırlar. Yumurtalar daha ziyade koltuk altı ve tenasül nahiyesi kılları 
içine, gömlek ve elbisenin kıvrımları arasına bırakılır. Bu yumurtalar bir-
kaç gün zarfında sürfe (yavşak) devrine geçer, kan emmeye başlar ve üç 
def’a gömlek değiştirir ve üç hafta zarfında yumurtlayarak kahil haline 
gelir. Bir insanda kahil bit bulunması, ancak bir sürfenin üç hafta insan 
üstünde yaşamak fırsatını bulması yahut başka insanlarda bu devri ge-
çirip kahil olarak diğer insana geçmesi ile kabildir.31 

Lekeli tifo mücadelesi: 

Bit lekeli tifosu daha ziyade vücut biti ile geçtiği için lekeli tifo müca-
delesi bit mücadelesi ile kabil olur. Bit mücadeleleri ahali, asker, şehir 
ve kışlalarda kolay değildir, bitli muhitlerde hakiki bitsizliğin te’mini ve 
muhafazası güçtür. Yatacak yerler, yatak takımı, eşya, elbise, çamaşır ve 
insan vücudu hep birden temizlenirse bit yumurtası, sürfesi hep birden 
telef olur, kahil bitin nesli kesilir ve lekeli hummalı hasta mevcut olsa bi-
le nakil olmadığı için hastalık diğerlerine intikal edemez. Bu mükemmel 
tathiri (temizleme) yapmak için disiplin, vasıta ve vakit lazımdır. Her şey 
                                                           
31 A. Noyan, Not: 30.da a.g.e., s. 2-4. 
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temizlenir, fakat para çantası, arka çantası, ayakkabı, çizme unutulursa 
bitin önü alınamaz, kürkleri temizleyecek vasıta bulunmazsa mücadele 
yine tam olmaz. 

Tathir (temizleme) vasıtaları: 

Çamaşır nev’inden eşya için kaynar su, el ütüsü, kaba eşya, yatak ta-
kımı, elbise için buhar harareti yahut kuru hararet kullanılır. Meşin ve 
kürk gibi yüksek hararete dayanamayacak eşya hafif hararetli formalin 
cihazları, oda, vagon, hane, kışla gibi ikamet yerleri için sabunlu krezil 
mahlûlü, kükürt yahut siyanhidrik asit gazı kullanılır. Kaynatmak ve el 
ütüleriyle elbise ve çamaşırlarda bit öldürmek usulü herkesçe malum-
dur. Tafsilata geçmiyorum. 

Kuru hararet usulü: 

Umumi savaşın başlangıcında, Kandıra’daki amele taburlarının lekeli 
tifo mücadelesine memur edilmiştim. Elimde ve Kandıra kasabasında 
tathir için lüzumlu cihazlardan hiçbiri yoktu. Ekmek fırınlarından istifa-
de usulünü düşündüm ve tatbik ettim. 

Fırın usulü: 

Bu usulde beyaz kağıdı sarartacak kadar hararet (150-160 derecelik 
kuru hararet) 20-25 dakika zarfında, yatak eşyası, elbise ve çamaşırların 
bitini tamamıyla imha ediyordu. Bu usul Sahra Sıhhiye Müfettişliği’nce 
muvafık görülerek orduya tamim edildi. Erzurum’da, Çanakkale’de, 
Irak’ta cephelerde çok iş gördü. Ve birçok salgınlar söndürdü. 

Buğu sandığı usulü: 

(Ahmed Fikri-Hüseyin usulü): Umumi savaşın sonunda çıkan daha 
kolay ve pratik olan bu usul harbin nihayetine kadar çok işimize yaradı. 
Her tarafta ele geçen, sandık, fıçı ve bidonlardan istifade edildi. 

Seyyar ve sabit etüv cihazları: 

Halen ordumuzda, seyyar ve sabit tathir cihazları vardır. Bunların 
hepsinden istifade ediliyor. Yalnız bu cihazlar içine eşyanın sıkı ve birbiri 
içine bohça gibi sarılarak konulmamasına dikkat edilmelidir. Tazyiksiz 
buharlı cihazlarda eşyayı yarım saat 80-90 derecede tutmak kafidir. 

Meşin aksamı ve kürk temizliği:  

Bunlar için 60 dereceden yukarı olmayan hararet ve formalin buharı 
ile işleyen cihazlar vardır. Bunların bulunmadığı yerde meşin aksamını 
da % 10 formalin yahut % 4- 5 sabunlu krezil mahlulü ile yıkamak, bir 
kap içinde mahlule daldırılarak 15- 20 dakika bırakmak muvafıkdır. 60 
derecelik cihazlar yoksa koyun derisinden olan kıymetsiz kürkleri de 
kükürt gazı ile temizlemek kabildir. 

84



AYŞEGÜL ERDEMİR / LEKELİ TİFO YAZILARININ TÜRK TIP TARİHİ AÇISINDAN ÖNEMİ 33

Bina ve ikamet yerlerinin tathiri: 

Oda, vagon ve sair ikamet mahallerinin delik, deşiği iyice kağıt ve bez-
lerle tıkanarak usulü veçhile kükürt gazı ile tathir edilir. (Her metre küp 
için 30 gr. kükürt). 

Vücut temizliği: 

En müşkülü vücut temizliğidir. Bit yumurtaları kıllara yapışıktır. Vü-
cudun kıllı nahiyeleri tıraş edilir. Vücut hamamda iyice sabun ve sıcak 
su ile yıkanır. Bit yumurtası fazla ise kıllı nahiyeleri ayrıca cıva merhemi 
yahut petrol ile ovuşturmak lazımdır. 

Orduda lekeli humma profilaksisi: 

1- Lekeli hummalı mıntıkalardan gelen insanları ve eşyaları ordu ve 
asker içine sokmadan evvel bitlerden temizlemek. 

2- Lekeli hummalı yerlerden gelenleri ayrıca bir hafta tecrit etmek. 
3- Lekeli humma mevsiminde askeri şüpheli köy, kasaba ve şehirler-

de ahali ile temasa getirmemek. 
4- Mülkiye sıhhi makamlarıyla daima temasta bulunarak, ahalide le-

keli hummalı ve şüpheli vak’aları vaktinde haber almak. 
5- Şehirde, mıntıkada, garnizonda, lekeli humma ve yahut lekeli 

humma şüpheli bir hasta çıkmış ise, kıt’alarda görülecek yüksek hum-
malı hastaları derhal tecrit etmek, müşahede altına almak. 

6- Tahakkuk eden vak’alarda hastalığın nereden alındığını ve hasta-
nın 20 gün evvel nerede bulunduğunu araştırarak intan menbaı hakkın-
da fikir kazanmak. 

7- Hastanelerde, lekeli humma şüpheli ve lekeli hummalı hasta görü-
lünce vakit geçirmeden, resmi makamlara bildirme. 

8- Hastaneden böyle zamanlarda taburcu çıkan hastaları tam temiz-
leyerek kıt’asına göndermek. Kıt’alara hastanelerden avdet eden hastala-
rı, ayrıca bit muayenesine tabi tutarak kabul etmek. 

9- Kıt’alarda çamaşır yıkama, hamamlanma ve bit yoklamasını disip-
lin altında yaptırmak gibi tedbirlerde hiç müsamaha etmemek lazımdır.32 
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32 A. Noyan, Not: 30.da a.g.e., s. 5-6. 

85



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 34

Başbakanlık Osmanlı Arşivi Belgesi, DH.İ.UM, Dosya: 19/09, Göm-
lek: I/99, H. 1338. 

Başbakanlık Osmanlı Arşivi Belgesi, DH.İ.UM, Dosya: 19/17, Göm-
lek: I/56, H. 1339. 

Demirhan, A.E., Tıbbi Deontoloji ve Genel Tıp Tarihi, Nobel Tıp Kitab-
evleri, İstanbul 1996. 

Demirhan, A.E., Kısa Tıp Tarihi, s. 1-170, Bursa 1982. 
Garrison, F., Introduction to the History of Medicine, Press of W.B. Sa-

unders, London 1929. 
Karatepe, M., “I. Dünya Savaşında Kafkas Cephesinde Tifüsle Müca-

dele”, Yeni Tıp Tarihi Araştırmaları, 8:107-162, (2002). 
Lekeli Hummaya Karşı İttihaz Olunacak Tedabir-i Tahufifuziye ve Ma-

nia-i İstilaiye Üzerine Talimatname, Matbaa-i Osmaniye, İstanbul 1330. 
Namal, A. - Aras, Ş. - Yürür, G., “İstanbul Üniversitesi Rektörlerinden 

Ord. Prof. Dr. Tevfik Salim Sağlam 1882-1963”, Nobel Medicus, Online 
Dergi. 

Noyan, A., “Lekeli Tifo ve Hummayı Racia, Harp Salgınları”, Gülhane 
Klinik Dersleri, No. 2, Cilt: 3, İstanbul 1940. 

Noyan, A., Son Harplerde Salgın Hastalıklarda Savaşlarım, Ankara Tıp 
Fakültesi Yayınları, No: 54, s. 16, Ankara 1956. 

Sağlam, T.S., Lekeli Tifo (18 Nisan’da Tıp Fakültesinde Verilen Konfe-
rans), Kader Matbaası, İstanbul 1329/1911. 

Sağlam, T.S., Harb-i Umumi’de 3. Ordu’da Lekeli Humma Aşısı Tatbi-
katı, Cer. Tıb. Ask. 1919; (26) 48:724-733. 

Sağlam, T.S., Nasıl Okudum?, Yay. Haz. Hüsrev Hatemi-Aykut Kazan-
cıgil, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul 1981. 

Schrciber, W. İnfectio, İnfectious, Discases in the History, Editions 
Roche, S. 146, Schvitzerland 1987. 

Seferde Hizmet-i Sıhhiyye Hakkında Malumat-ı Umumiye ve Sari Has-
talıklara Karşı Tedabir, Harbiye Nezareti Sıhhiye Dairesi, İstanbul. 

Server, Kamil, Kafkas Cephe-i Harbinde Lekeli Humma, Matbaa-ı Vi-
layet, s. 56-85, Sivas 1332. 

Server, Kamil, “Bulaşıcı Hastalıklar Hakkında Tedabir-i Tahaffuziye”, 
Ceride-i Tıbbiye-i Askeriye, Kırk Üçüncü Sene, No. 13, s. 399-402, Şubat 
1334. 

Unat, E.K., “Osmanlı İmparatorluğunda İnsanın Bulaşıcı Hastalıklarına 
Karşı Yapılan Koruyucu Aşılar”, Dirim Dergisi, 53 (11-12): 363-370 (1978). 

Wallnöfer, H., Azteklerin Unutulmuş Tedavi Yöntemleri, Eski Meksika 
Tıbbının Gizemleri, (Çeviren: Alev Kırım), Okyanus Yayıncılık ve Yapımcı-
lık Ltd Şti., s. 23-123, İstanbul 1998. 

Yücel, A., “Bitlerle Bulaşan Hastalıklar”, Bit ve İnsan, Cerrrahpaşa 
Tıp Fakültesi Vakfı Yayınları, Sayı: 14, s. 29, İstanbul 1993. 

86



 

Türk Dünyası Araştırmaları 

 

 Sayı: 207                Aralık 2013 

 
 
 
 
 
 
 

MAHRECİ BALKAN BOZGUNU’NDAN 
MİRACI MİLLÎ MÜCADELEYE 

TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİNE MİSALLER 

Yrd. Doç. Dr. Bülent ATALAY* 

Öz 

Tarihte, sosyal, siyasî ve askerî hadiselerin sürekliliği dikkate alındı-

ğında Balkan Harpleri ile Türk Millî Mücadelesi arasında doğrudan bir 

bağ olduğu kolayca anlaşılacaktır. Bu bağ bugünkü Türkiye Cumhuriyeti 

açısından da oldukça önemlidir. Zira jeopolitik ve jeostratejik önemi ve 

konumu gereği sürekli olarak bir şeylerin içine çekilmek istenmesine rağ-

men Türk Milleti hâlâ bir bütün hâlinde varlığını devam ettirebiliyorsa bu-

nu Türk Milliyetçiğine borçludur. Türk Milliyetçiliği de modern manada 

kimliğini tarihî geçmişi itibariyle Balkan Harpleri sırasında kazanmaya 

başladı. Bu başlangıç I. Dünya Harbi ile tekâmül basamaklarını tırmandı 

ve Türk Millî Mücadelesi sürecinde en mütekâmil noktasına geldi. 
Bu noktaya gelinmesinde en büyük pay Balkan Harpleri sürecidir. 

Çünkü Türk Milleti’nin yaşadığı acılar asli unsuru olduğu Osmanlı Devle-

ti’nin son zamanlarında kurtarılabilmesi için iyi niyetle ileri sürülen Os-

manlıcılık ve İslâmcılık fikirlerinin çare olamayacağı açıkça I. Balkan Har-

bi sırasında yaşanan hezimet ve mecbur bırakılan göç neticesinde idrak 

edilmeye başlandı. Bu durum, I. Dünya Harbi sırasında da devam etti. 

Bütün olumsuzluklara rağmen I. Balkan Harbi’nden, Türk Millî Mücadele-

si’nin sonuna kadar “Türk Milleti” milliyetçilik ruhu ile ayakta kalabilmiş 

ve emperyalizme karşı mücadelesini vererek aynı zamanda milletleşme 

sürecini de birlikte yaşayarak bugünlere gelebilmiştir. Bu çalışmamızda 

bu süreci ve sürecin kıymetinin bilinerek ve yaşananlardan ibretler alına-

rak “Milliyetçilik” çerçevesi içerisinde misallerle izah etmeye çalışacağız. 

Anahtar kelimeler: Sultan II. Abdülhamid, I. Balkan Harbi, I. Dünya 

Savaşı, Türk Millî Mücadelesi, Millî Şair Mehmed Akif Ersoy. 
                                                           
* Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, batalay65@hotmail.com 
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Abstract 

The Epitomes to Turkish Nationalism From The Emergence Of 

Balkan Debacle to The Highest Top Level Of National Struggle 

It is easily understood to a direct connection between Balkan Wars 

and Turkish National Struggle when considering the continuity of social, 

political and military events in history. This connection is very important 

in terms of the current Republic of Turkey too. Although constantly promp-

ted to retreat into something due to its geopolitical and geostrategic impor-

tance and location, Turkish Nation still continues its existence as a whole; 

it owes this to the Turkish nationalism. The Turkish nationalism gained 

too its identity in the modern manner during the Balkan Wars as of its 

historical past. This genesis climbed the evolution steps and reached the 

most advanced point in the process of Turkish national struggle. 

The largest share in coming to this point is the process of the Balkan 

Wars because the ideologies of Ottomanism and Islamism did not help 

the Ottoman state to save last periods of state. This was clearly begun to 

cognize in the result of the forced migration and defeat during first Bal-

kan War. This situation continued during First World War as well. Despi-

te all troubles, the spirit of “Turkish Nation” nationalism survived from 

first Balkan War to the end of Turkish National Struggle has be enable to 

come today by standing against imperialism and at the same time experi-

encing the process of nationalism too. In this study, it will be tried to elu-

cidate this process by appreciating and holding up as examples from the 

events in the framework nationalism with epitomes. 

Key words: Sultan Abdul Hamid II, First Balkan War, First World 

War, Turkish National Struggle, National Poet Mehmet Akif Ersoy. 

Başlığa bakıldığında ilk anda zihinlerde Balkan Harpleri ile Türk Millî 
Mücadelesi arasında nasıl bir bağ olabilir şeklinde soru akla gelebilir. 
Fakat tarihte, sosyal, siyasî ve askerî olayların sürekliliği dikkate alındı-
ğında bunun sıradan bir bağ değil, bir kördüğümün, öyle bir kördüğüm 
ki; çözüldükçe düğümlenen ve düğümlendikçe çözülen ve çözüldükçe 
özüne dönen bir özelliğe sahip. İşte bu kördüğüm, “kör dövüşüne” çok 
müsait bir “ruh haline” yakınken dahi, “ruh bütünlüğü” günümüzde de 
“hayat-memat” noktasında kendisini açık bir şekilde hissettirmektedir. 
Bugün ve geçmişte bütün olumsuzluklara rağmen “Türkiye’nin/Türk va-
tanın” bütünlüğü ve Türk Milleti’nin beraberliği hususunda tabii olarak 
gösterilen hassasiyetin ve “Hz. Eyüp Sabrı’nın” mayasında milliyetçilik, 
daha doğrusu “Türk milliyetçiliği” vardır. Kısaca ifade etmek gerekirse; 
bu düğümü çözüldükçe anlaşılır hale getiren ve anlaşıldıkça düğümleye-
rek sağlamlaştıran, “kuru kavga ve kör dövüşü” olmaktan çıkaran Türk 
milliyetçiliğidir. Çünkü Türk milliyetçilerinin malumlarıdır ki; “mezarlık 
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herkes için aynı mesafede” olduğu kadar; “ölümden öte yol, mezardan öte 
sal gitmez.” 

Balkan Harbi hakkında doğrudan veya dolaylı olarak bilgi veren 
Türkçe eserlerin birçoğunda tabii olarak ilk göze çarpan ve akla gelen I. 
Balkan Harbi’dir. II. Balkan Harbi, Türkler ve dolayısı ile Türkiye’ye “şi-
ir gibi bir şehri”, Edirne’yi kazandırdığı halde I. Balkan Harbi’ndeki he-
zimetin haziresinde, hüzün ve hicranın hazin gölgesinde kalır. Hatta II. 
Balkan Harbi’nde Edirne’ye ilk girenin ya da girenlerin kim veya kimin 
komutası altındakiler olduğuna dair ihtilafın1 merkezinde yer alan En-
ver ve Mustafa Kemal Paşaların her hâlükârda içtihat farklılıkları bile 
her ikisinin de “milliyetçi” oldukları hususunu tartışılır bir noktaya ta-
şıyamaz. İşte tartışılmaya dahi gerek duyulamayacak olan milliyetçili-
ğin somut bir şekilde kendisini hissettirmeye başladığı ve neşvünema 
bulduğu tasavvurun tarihî temeli Balkan harpleri, bilhassa I. Balkan 
Harbi’dir.2 

Son Haçlı seferlerinden kabul edilen Balkan Harbi’ni izah için sadece 
“harp” kelime ya da kavramı etkisiz, yetkisiz ve yetersiz kaldığından; 
“Acı, Bozgun, Dalalet, Facia, Felâket, Gaflet, Harp, Hezimet, İhanet, Kâ-
bus, Kaçkın, Katliam, Mağlubiyet, Mezalim, Muhaceret, Sürgün, Tükeniş, 
Zulüm vs.” gibi adlarla anılmakta olup, bunlar daha da çoğaltılabilir. 
Çünkü benzer birçok kelime bu dönemde Türklere yaşatılan şerlerin şa-
hidi olurken, birçok kavram da kavgayı tek başına kavramaktan acizdi. 
Ancak daha sonra da bahsedileceği gibi; yukarıda ifade edilenlerin hep-
sinin zıtları ile kaim oldukları dikkate alındığında Balkan Harbi, Türkler 
için zahirde bir “ufûl/batış”3 gibi algılanırken, hakikatte bir “tulû/doğuş” 
olduğu olgusuna dair husus gözden kaçmaktadır. 

Balkan Harbi’nin (1912-13) Osmanlı İmparatorluğu’nun “en kısa yüz-
yılının, en kasvetli, en kahredici, en kritik, en korkunç, en dramatik ve en 
travmatik” mağlubiyeti olduğu muhakkaktır.4 Bu “en”lerden dolayı Ana-
dolu coğrafyası yine en büyük, en meşakkatli, en acı dolu göç dalgaların-
dan birine şahit olurken, göçmemek için Türk Milleti, idarecilerinin en 
tedbirsiz döneminde en büyük tevekkül süreçlerinden birini göstererek 
                                                           
1 I. Balkan Harbi’nde Osmanlı İmparatorluğu’ndan kopardıkları toprakları, Türk milletine 
hissettirdikleri hezimetin hazzı ile kendi aralarında paylaşamayan Balkan Devletleri birbirle-
riyle mücadeleye başladılar. Bunun üzerine Türkler, Bulgaristan’ın müşkül vaziyetinden is-
tifade ederek Edirne’yi kurtarmak istediklerinden Mustafa Kemal Bey’in Kurmay Başkanlı-
ğı’nı yaptığı Bolayır Birliklerinin de iştirak ettikleri Çatalca Ordusu ile yapılan taarruz neti-
cesinde 23 Temmuz 1913’de Edirne’ye girdiler. İlk giren kuvvetler Bolayır Birliğine mensup 
olmalarına rağmen Enver Bey [Paşa] olduğu ilân edildi (Osman Bircan, Belge ve Fotoğraflar-
la Atatürk’ün Hayatı, s. 31, İstanbul 1993). 
2 Françoıs Georgeon, “Osmanlı Devleti’nde Türk Milliyetçiliğinin Yükselişi”, Osmanlı-Türk 
Modernleşmesi, (Çev: Ali Berktay), s. 27, İstanbul 2006. 
3 Raif Necdet, Ufûl/Batış, Balkan Harbi Günlüğü, (Haz: Esra Keskinkılıç), İstanbul 2002. 
4 Mehmet Beşikçi, “Balkan Harbi’nde Osmanlı Seferberliği ve Redif Teşkilatının İflası”, Türki-
ye Günlüğü, Sayı: 110, s. 27, (Bahar 2012), Ankara 2012. 
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dindaş ve karındaşlarıyla yarım lokmasını bölüşerek yerken, Anadolu 
nüfusunun önemli bir kısmı muhacirlerden müteşekkil olmaya başladı.5 
Balkan harpleri imparatorluk telakkisinin ve tefekkürünün değişiminde 
devasa bir etki yaratırken, Türk milliyetçiliğinin gelişiminde de önemli 
kilometre taşı oldu.6 Balkanlar’dan gelen göç dalgası ve yaşanan acılar 
“Türklük” şuurunun yükselmesinde etkili olurken, “Türkçülük” fikri de 
dönemin en tesirli fikri haline geldi.7 

Acizliğin hâkim olduğu bu yaşanan ya da yaşanması kaçınılmaz olan 
sürecin farklı faktörlerden hareket etmiş olsalar da iki somut aktörü; Sul-
tan II. Abdülhamid ve İttihat ve Terakki’dir. Üzerinde durulmaya çalışılan 
“Balkanlar ve Milliyetçilik” söz konusu olduğunda Sultan II. Abdülhamid 
ile İttihat ve Terakki muhalif olsalar dahi birbirlerinden ayrı ele alınmaları 
pek doğru olmayacağı gibi, “Balkan Harbi, Balkan İttifakı ve Kilise İhtilafı”-
nı birbirinden ayrı değerlendirmek de aynı sonucu doğuracaktır.8 

“Yaşanan zillet ve zulmetin faturası kime ya da kimlere kesilmeli?” gibi 
bir sorunun en kolay ve genel-geçer cevabı İttihat ve Terakki’dir. Fakat 
tabii olarak İttihat ve Terakki’yi tek başına ele almak, mevzunun tam 
olarak vuzuha kavuşturulmasına kâfi gelmeyeceğinden Sultan II. Abdül-
hamid’i de bütünün bir parçası olarak değerlendirmek zaruridir. Zira ha-
diselere sadece hamaset penceresinden bakılırsa hamakat perdesi inece-
ğinden hakikati görmek mümkün olmayabilir. Tarihî hakikat için bu iki 
özneyi; hem Sultan II. Abdülhamid’i, hem de İttihat ve Terakki’yi ve vuku 
bulan hadiseleri çok itina ile tetkik ve idrak etmek istikbale matuf alına-
cak dersler ve tedbirler açısından gereklidir. Böyle bir dönemde önemli 
bir özne olarak İttihat ve Terakki’nin kasıttan uzak kusurunu ve bu ku-
surlarının kaynağı olarak ithama maruz kaldıkları milliyetçiliklerinden 
mülhem başta heyecanları ve sonra hırsları tarihî bir hakikattir. Lâkin I. 
Balkan Harbi’nin başlangıcından neredeyse sonuna kadar İttihat ve Te-
                                                           
5 Mehmet Beşikçi, “a.g.m.”, s. 43. 
6 M. Şükrü Hanioğlu, “Ma’azallah İran Oluruz”, Derin Tarih, Sayı: 7, s. 88-90, İstanbul, 
Ekim 2012. 
7 Alper Bakacak, “XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti”, Başlangıcından Günümüze Türki-
ye Cumhuriyeti Tarihi, (Ed. Temuçin Faik Ertan), s. 61, Ankara 2001. 
8 İttifakı oluşturacak devletlerarasındaki anlaşmazlığın sebeplerinden biri kabul edilen “Kili-
se İhtilâfı”nın, İttihatçılar tarafından Temmuz 1910’da çıkartılan “Kilise ve Mektepler Kanu-
nu” ile güya çözüme kavuşturulduğu ve bunların Osmanlı İmparatorluğu aleyhine bir araya 
gelmelerini kolaylaştırmış olduğuna dair yaygın bir kanaat vardır. Lâkin Balkan İttifakının 
temelini teşkil eden Sırbistan ve Bulgaristan’ın birbirlerine yaklaşmalarında (Fahir Armaoğ-
lu, 19. Yüzyıl Siyasî Tarihi 1789-1914, s. 656, Ankara 1999) ve adı geçen kanunun tam an-
lamıyla uygulanabilme imkânı pek bulamamasında Trablusgarp Harbi’nin etkisi vardır. Ay-
rıca yine aynı kanunun, aslında ilgili devletlerin anlaşmazlıklarını daha da arttırdığı (Kemal 
Beydilli, “Osmanlı İmparatorluğu’nun Çöküşü”, İmparatorluktan Ulus Devlete Türk İnkılâp 
Tarihi, (Ed. Cemil Öztürk), s. 91, Ankara 2005) ve Avrupa Devletlerinin baskısına bağlı ola-
rak Osmanlı Devleti’nin içişlerine müdahalelerini bertaraf etmek için çıkarıldığı muhakkak-
tır (Bülent Atalay, “I. Balkan Harbi’nin Bazı Sebep ve Sonuçları Hakkında Mutat ve Malû-
mun Dışında Hamaset ve Hakikat Arası Bir Değerlendirme”, 21. Yüzyıl Sosyal Bilimler Dergi-
si, Sayı: 4, s. 125-127, Ankara 2013). 
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rakki iktidarda değil, muhalefette9 olduğundan mesuliyeti de salahiyeti 
nispetindedir. Böyle olmakla birlikte her ne pahasına olursa olsun ikti-
darı ele geçiren İttihat ve Terakki’nin, yine her ne pahasına olursa olsun 
iktidarını muhafaza etmek istediğinden siyasetin uzlaşma değil, çatışma 
şıkkını tercih ederek meseleleri daha meşakkatli hale getirdiği de bir ger-
çektir.  

Bütün bunlara rağmen İttihat ve Terakki mensupları için söylenebile-
cek söz; vatana hizmet hislerinde samimi oldukları hâlde yetersizliklerin-
den10, ehliyet ve liyakat eksikliklerinin11 farkında olamadıklarından dola-
yı ihtiraslarının esiri olarak devletlerine istemeden zarar vermekle birlik-
te, Türk Milleti’nin önünü milliyetçilik noktasında açarlarken önde ge-
lenlerinden bazıları da maalesef masum milliyetçiliklerinin bedelini can-
larıyla ödediler.12 

Şüphe yoktur ki; Osmanlı İmparatorluğu’nun son demlerinde “Os-
manlıcılık ve İslâmcılık”tan ümidin tamamen kesildiği dönemde Türkiye’-
nin siyasî hayatında uygulamaya gayret ettiği Türk milliyetçiliği politika-
sı ile İttihat ve Terakki’nin tavrı ve gayreti gayet açıktır. Sultan II. Abdül-
hamid’in ise benzer mefhum ve mefkûreden uzak durduğu kısmen ifade 
edilebilse de tamamen uzak olduğu hususuna ihtiyatla yaklaşılmalıdır. 
Zira Sultan II. Abdülhamid’in uzak durmak istediği kabul edilse dahi 
                                                           
9 İttihat ve Terakki, Sultan Mehmed Reşad’ın saltanatının ilk üç yılı ve 1912 yılının ikinci 
yarısında Gazi Ahmet Muhtar Paşa ve Kâmil Paşa hükümetleri döneminde tamamen tesir-
sizdi (İbnülemin Mahmut Kemal İnal, Bütün Eserleri-Son Sadrazamlar, IV, s. 1713, İstanbul 
1982; Tafsilatlı bilgi için bkz: İsmail Hami Danişment, İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, IV, s. 
387-406, İstanbul 1972). Enver Bey’in liderliğinde 23 Ocak 1913 Bâbıâli Baskını ile iktidar 
sürecine giren İttihat ve Terakki, 11 Haziran 1913’de Sadrazam ve Harbiye Nazırı Mahmut 
Şevket Paşa’nın suikastından sonra muktedir iktidar olurken (Mete Tunçay, “Siyasal Tarih 
(1908-1918)”, Türkiye Tarihi 4- Çağdaş Türkiye Tarihi (1908-1980), (Yay. Yön. Sina Akşin), s. 
32-33, İstanbul 1995; Yılmaz Öztuna, “Balkan Savaşları’nın Kısa Tarihi”, Türkiye Günlüğü, 
Sayı: 110 (Bahar), s. 14, Ankara 2012), parti statüsüne geçti ve böylece liderler sultası da 
başladı (Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, s. 397, 400, İstanbul, tarihsiz). Birçok ikti-
dar sahibi gibi; muktedir olabilmek için makul ve mutedil olanı değil, ifrat ve tefriti tercih 
ederek zaman zaman iktidardan uzaklaştırılmanın ve itilmişliğin intikamını da almak ister-
cesine otoriterliği de aşıp diktatörlüğe doğru meylederek meseleleri halledebileceği hatasına 
düştü. Tecrübesizliklerinden dolayı bir müddet daha Sultan II. Abdülhamit dönemi üst dü-
zey kadroları ile çalışmak mecburiyetinde ve onların gölgesinde kalan İttihat ve Terakki, var-
lığını hissettirmek için baskı yoluyla hâkimiyet kurmaya çalıştı (M. Ali Ünal, “Balkan Bozgu-
nundan Ders Alındı mı?”, Türk Yurdu (100. Yılında Balkan Harbi Balkanlarda Müslüman-
Türk Katliamı), XXXII, Sayı: 303 (Kasım), s. 21, İstanbul 2012). Fakat umduğunu bulamadı-
ğından müstebit olmakla itham ettiği II. Abdülhamit’e, rahmet okuturcasına tam bir zorba-
lık tesis ederek muhalefeti susturmak için hemen hemen pek çok şeyi mubah saydı (Aynı 
makale, s. 22). 
10 Mustafa Balcıoğlu, “20. Yüzyıl Başlarında Dünya”, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, II, s. 67, 
Ankara 2006. 
11 Tarih IV-Türkiye Cumhuriyeti, (T.T.T. Cemiyeti Yayını), s. 21, İstanbul 1934. 
12 Enver Paşa; 4 Ağustos 1922’de bayram günü yapılan bir baskına karşı gerçekleştirilen 
harekât sırasında ön safta savaşırken öldürüldü (Şevket Süreyya Aydemir, Makedonya’dan 
Orta Asya’ya Enver Paşa 1914-1922, III, s. 648-649, İstanbul 2005). Talat Paşa; 15 Mart 
1921’de bir Ermeni tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü. Hasan Babacan, Mehmed 
Talat Paşa 1874-1921, s. 229, Ankara 2005). Cemal Paşa; 21 Temmuz 1922’de öldürüldü 
(M. Şükrü Hanioğlu, “Cemal Paşa”, TDV İslâm Ansiklopedisi, VII, s. 307, İstanbul 1993). 

91



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 6

eğitim alanında yaptığı reformlar muhteviyatta ahlâkî manada İslâmileş-
tirme ile birlikte milliyetçiliğin ve dolayısı ile Türkçülüğün önünü açtı.13 
Ayrıca milletler açısından dilin ne büyük bir stratejik varlık olduğunun 
farkında olan Sultan II. Abdülhamid, bilhassa Türkçe ile ilgili olarak 
başta Kanun-ı Esasi’de resmiyet kazandırmasından,14 eğitimde önem ve-
rerek öne çıkarmasına kadar bütün gayretleri dikkate alındığında Türk-
çülüğü tartışılsa da Türkçeciliği15 kesinlikle tartışılamaz. Türkçeciliği 
tartışılamayan tarihî bir şahsiyetin Türklük ve Türkçülükten tamamen 
uzak olduğunu söylemek de ne kadar doğru olabilir? 

Hâlbuki hakikatte birbirlerinin muhalifi olarak bilinen İttihat ve Te-
rakki ile Sultan II. Abdülhamid’in tarihî şartlar itibariyle “Osmanlıcılıktan 
İslâmcılığa16, İslâmcılıktan Türk Milliyetçiliğine”17 doğru yöneldikleri gö-
rülmektedir. Ancak bu yönelmede İttihat ve Terakki’nin cemiyet/parti ol-
ması hasebiyle konumu ve durumu gereği mesuliyeti daha az olduğun-
dan dolayı bunu “cahil cesareti” veya tecrübesizliği ile izah etmek müm-
kün olmakla birlikte “Türk ve Türkçülüğü”nü daha aleni bir şekilde orta-
ya koymaktan çekinmedi. Bilhassa Balkan Harbi’nde yalnızlığa mahkûm 
                                                           
13 Tafsilatlı bilgi için bkz: Benjamin C. Fortna, Mekteb-i Hümayun Osmanlı İmparatorluğu’-
nun Son Döneminde İslâm, Devlet ve Eğitim, (Çev. Pelin Siral), İstanbul 2005. Bilhassa yük-
seköğretimde Türkçülük açıkça ağır basmaktaydı (Abdülkadir Özcan, “II. Abdülhamit İle İl-
gili Mülâkat”, Osmanoğulları ve Aydınların Anlatımıyla İmparatorluğun Yüzük Taşı II. Abdül-
hamit, (Yay. Haz. Mehmet Tosun), s. 3, İstanbul 2009). 
14 Tafsilatlı bilgi için bkz: Suna Kili, Türk Anayasaları, s. 11, 16, 18, İstanbul 1982. 
15 Nihad Sami Banarlı, “Sultan Hamid’in Türkçeciliği”, Hayat Tarih Mecmuası, Sayı: 11, s. 
5-9, İstanbul, Aralık 1967; Sultan II. Abdülhamit’in Türkçe ile ilgili hassasiyetinin derecesi 
1900 yılında İran Azerbaycan’ında Türkçe öğretimi yasağının kaldırılmasına dair Şah’ın İs-
tanbul ziyaretinden sonra durumun düzelmesinden de anlaşılmaktadır (David Kushner, 
Türk Milliyetçiğinin Doğuşu (1876-1908), (Çev: Ş.S. Türet - R. Tekin - Fahri Erdem), s. 72-73, 
İstanbul 1979). Bundan başka “Türk Anadolu”, oluşturulması fikri de aynı Sultan dönemin-
de zuhur etmekle kalmayarak, saltanatının sonunda “Anadolu”, “Türk Vatanı” mefhumu ile 
mücehhez oldu ve ayrıca tebaanın memuriyete girmesinde Türkçe bilme şartı aranmaya 
başlandı (Suna Kili, a.g.e., s. 11; David Kushner, a.g.e., s. 79, 33, 145; Stanford J. Shaw-
Ezel K. Shaw, Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye, II, (Çev: Mehmet Harmancı), s. 319, 
İstanbul 1983). 
16 Abdülhamit tahta çıktığında uygulamaya hassasiyet gösterdiği; hiçbir milleti gücendir-
meme siyasetinden de anlaşılacağı gibi; “Osmanlıcılık” doğrultusunda ilerleme gayretine rağ-
men daha sonra şartlar “İslâmcılığı” öne çıkarmıştır (Şerif Mardin, Jön Türklerin Siyasî Fikir-
leri 1895-1908, s. 59-60, İstanbul 1983). Lâkin Sultan II. Abdülhamit, İngiltere, Fransa ve 
Rusya’nın çok sayıda Müslüman tebaaya sahip olmasından dolayı Panislâmizm’e benzer fi-
kirler geliştirerek onlar üzerinde bir çeşit denetim ve tehdit imkânı elde etmek gayesiyle; İs-
lâmcılığı, dış siyaset hilesi olarak kullanmaya gayret etti (Mete Tuncay, “II. Abdülhamit İle İl-
gili Mülâkat”, Osmanoğulları ve Aydınların Anlatımıyla İmparatorluğun Yüzük Taşı II. Abdül-
hamit, (Yay. Haz. Mehmet Tosun), s. 277, İstanbul 2009). 
17 Osmanlı İmparatorluğu kemalden zevale doğru giderken; Osmanlı tebaası Türk olmayan 
bütün unsurlar istiklâllerini kazanmak istediklerinden artık hiçbir üst kimlik denemesi on-
ları Türkler ile aynı devletin çatısı altında bir arada tutmaya kâfi gelmeyecekti. Nitekim ne 
“İttihad-ı Anasır/Osmanlıcılık” ve ne de “İttihad-ı İslâm/İslâmcılık” fikirleri fayda sağlamaya-
cağından, Osmanlı Devleti’nin ancak ve yalnız Türkler eliyle ayakta durabileceği çok acı tec-
rübelerle ve zor belâ öğrenildiğinde adı geçen devlet açısından iş işten geçmişti (Durmuş Ho-
caoğlu, “II. Abdülhamit İle İlgili Mülâkat”, Osmanoğulları ve Aydınların Anlatımıyla İmpara-
torluğun Yüzük Taşı II. Abdülhamit, (Yay. Haz: Mehmet Tosun), s. 91, İstanbul 2009). 
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edilen Osmanlı İmparatorluğu ve Türk Milleti, İttihat ve Terakki’nin gay-
retleriyle milletle devlet bütünleştirilmeye çalışıldı. Devletin devamı için 
her alanda millî siyaset takip edilmeye itina gösterildi ve bu siyasetin so-
mut ispatına sadece bir örnek olarak 31 Ocak 1913’de Müdafaa-i Milliye 
Cemiyeti’nin tesisi gösterilebilir.18 

İttihat ve Terakki kadar olmasa da Abdülhamid’in gönlünde yatan da 
Türk milliyetçiliğiydi.19 Zira Sultan II. Abdülhamid, Osmanlı kültürünün 
Türk töresini-geleneğini genelleştirerek ve dünya Türkleri arasındaki bir-
lik duygusunu vurgulayarak uyandırmaya yönelik Türkçülük20 fikrini 
savunmakla kalmayarak imkânlar dâhilinde uygulamaya gayret etti. Fa-
kat siyasetin “bir aşk işi ve ilişkisi değil, akıl işi ve ilişkisi” şeklinde değer-
lendirilmesi gerektiğini bilen Sultan II. Abdülhamid’in ise, padişah ola-
rak; “Allah’ın Yeryüzünde Gölgesi/Padişah-ı zi’llullâh-ı fi’l-arz”, Yeryüzü-
nün Halifesi/Halife-i rûy-i zemin” ve Müslümanlardaki Hilâfet müessesini 
salahiyetle temsil eden son kişi olarak21 “Müslümanların Halifesi/Halife-i 
Müslim’in” gibi vasıflarından kaynaklanan mesuliyetinin farkındaydı. 
Bundan dolayı daha tedbirli, temkinli, hafi ve hassas22 hareket etmek 
                                                           
18 Cemiyet hakkında tafsilatlı bilgi için bkz. Nâzım Hikmet Polat, Müdafaa-i Milliye Cemiyeti, 
s. 17, Ankara 1991. 
19 Türk milliyetçiliği veya Türkçülüğü tarihî şartları itibariyle çok iyi irdelemek ve incelemek 
gerekir. Şöyle ki; “Osmanlı Devleti’nin azameti fikri karşısında, o zaman birçok kimseler için 
milliyet duygusu bir kabile ihtilafına yol açan farklılık duygusundan başka bir şey değildi. Fa-
kat Osmanlıcılığa samimi olarak inanan birisi için Türkler, imparatorluğun kurucuları olmaları 
dolayısıyla özel bir öneme haizdiler. Osmanlı’nın Türkçülüğünü böyle makul bir çerçeve içinde 
değerlendirmek gerekir.” (Şerif Mardin, Jön Türklerin Siyasî Fikirleri 1895-1908, s. 113, İs-
tanbul 1983). Muhakkak ki mantıkî olarak Türk milliyetçiliği Osmanlıcılık ve İslâmcılığa 
ters düşmekteydi. Osmanlı İmparatorluğu millî bir Türk devleti olacaksa ülkede Türk olma-
yan, Müslümanlar da dâhil bütün unsurlar yer bulamayacaklardı. Bundan dolayı Sultan II. 
Abdülhamit duygularını pek çok bakımdan paylaşmasına rağmen Türk milliyetçi akımını 
baskı altına aldı. Bununla birlikte aynı dönemde Türklük duyguları gazete ve dergilerde sık-
lıkla ve gururla kullanılmaya başlanırken, dinî toplulukları belirten millet kavramı da mo-
dern anlamına kavuştu (Stanford J. Shaw-Ezel K. Shaw, a.g.e., s. 318-319). Ayrıca Türkçü-
lük akımının şekillenmesinde tesiri olanlar arasında yer alan Cemalettin Efganî 1892’de 
Sultan II. Abdülhamit tarafından Türkiye’ye davet edilmişti (Şerif Mardin, Jön Türklerin Siya-
sî Fikirleri 1895-1908, s. 55, İstanbul 1983). Sultan II. Abdülhamit, Türklüğünün şuurunda 
olup, Doğu Türklerine çok inandığından dolayı kendisinin hazırladığı insanlar Türkistan 
coğrafyasında tetkikler yaptılar (Namık Kemal Zeybek, “II. Abdülhamit İle İlgili Mülâkat”, Os-
manoğulları ve Aydınların Anlatımıyla İmparatorluğun Yüzük Taşı II. Abdülhamit, (Yay. Haz. 
Mehmet Tosun), s. 320, İstanbul 2009). 
20 Stanford J. Shaw-Ezel K. Shaw, Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye, II, (Çev: Meh-
met Harmancı), s. 314, İstanbul 1983. 
21 İlber Ortaylı, “II. Abdülhamit İle İlgili Mülâkat”, Osmanoğulları ve Aydınların Anlatımıyla 
İmparatorluğun Yüzük Taşı II. Abdülhamit, (Yay. Haz. Mehmet Tosun), s. 179, İstanbul 2009. 
22 Sultan II. Abdülhamit’in kelime ve kavramlara dair hassasiyetine bir misal vermek gere-
kirse; Fener Patrikhanesi, Osmanlı İmparatorluğu’nun hükmî şahsiyetine halel verebilecek 
her türlü fırsatı değerlendirme gayretinde olduğundan; Osmanlı tebaasından Madam Fotiya-
di adında bir kadının vasiyetnamesine yapılan itiraz, adı geçen kurum tarafından tetkik edi-
lerek “Bizans Kanunu” olarak adlandırdıkları bir kanun çerçevesinde meselenin halledildiği 
belirtildi. Bunun üzerine harekete geçen Sultan II. Abdülhamit, resmî olarak ne manaya gel-
diği malum olmayan mefhuma dair yaptırdığı tetkik neticesinde teamüllerin yer aldığı bir 
mecmuada bulunan ibarenin Patrikhane Nizamnamesinde yer almamasından dolayı geçerli-
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mecburiyeti olduğu hâlde kendisini tutamadığı anların da olduğu bilin-
mektedir. Nitekim Sultan II. Abdülhamid’in; saray müstahdemlerinin 
birbirlerini aşağılamak için kullandıkları “Koca Türk”, tabiri üzerine da-
yanamayarak tabii bir tavır ile belki de ilk defa bir padişah olarak “ben 
de Türk’üm”23 demekten kendisini alamayarak tepki göstermesinin aynı 
dönemde tezahürü tesadüfî değildir. Akabinde padişahın sarf ettiği keli-
meler üzerine “Türk’ten Padişah mı olur?” ifadelerinin sadır olmasıyla ka-
lınmayarak, “al turpu vur Türk’e, yazık olur bu turpa”, “Etrâk-ı bî-id-
rak/idraksiz Türkler” gibi sözlerin yanı sıra “Türk” kavramının aşağılayı-
cı24 manada sarf edilerek ortalıkta savrulduğu ortamda Türk milliyetçiği 
bir mecburiyet olarak tabii mecrasında tekâmül etti. Bundan dolayıdır 
ki; Türk milliyetçiliği aslında öncelikle bir devlet kurmaya yönelik olmak-
tan da öte mevcut devleti mecburen kurtarmaya yönelik millî bir hareke-
tin millî bir mahsulüdür.25 

Kavramlar kadar kıssalara da önem veren Sultan II. Abdülhamid, 
Balkanlar’daki karışıklıkları bir hikâyeden yola çıkarak ilginç bir benzet-
me ile izah eder; Bir bahçede Elma ağacı, Armut ağacı, Erik ağacı, Çam 
ağacı ve Meşe ağacı yakın ve birbirleri ile iç içe bir şekilde yaşamaktadır-
lar. Meşe, diğerlerine hâkim bir vaziyette bulunduğundan alt yaprakları 
diğer ağaçların etkisiyle güneş göremediğinden ve hava alamadığından 
kuruyup dökülmeye başlar. Nihayet biraz güneş ve hava için ağaçlar bir-
birleriyle mücadele ettiklerinden kavga büyür sonunda semadan İlâhî bir 
nida gelir; “hepinizin yaşamaya hakkı var, hiç biriniz diğerlerinizden da-
ha üstün değilsiniz.” II. Abdülhamid’e göre bu hikâyedeki Elma ağacı Ro-
manya, Erik ağacı Sırbistan, Çam ağacı Yunanistan, Armut ağacı Bulga-
ristan, alt yaprakları kurumuş Meşe ağacı da Osmanlı İmparatorluğu’-
dur. Dökülen yapraklardan dolayı ağacın gövdesine hiçbir zarar gelme-
yecektir. Çünkü asıl o bozulmuş yapraklar ağaç için büyük tehlike teşkil 
etmektedir.26 İşte bozulan yapraklar dökülecek, milliyetçilik rüzgârı ile 
savrularak ağacın dalları, budakları ve kökünün çevresi temizleneceğin-
den kalacak olanın imparatorluğun temelini teşkil eden “pir ü pak asıl ve 
                                                                                                                                        
liğinin olmadığı tespit edildi (BOA, Y.A.HUS, nr. 473/42, 10 Mayıs 1320/22 Mayıs 1904). 
Bundan dolayı Osmanlı ülkesinde, devletin kanunlarından başka herhangi bir şeyin hük-
münün olmayacağından bu tür uygulamalara bir daha fırsat verilmemesi hususunda itina 
gösterilmesine dair, Patrikhane sert bir dille ikaz edildi (BOA, İrade HUS, nr. 13, 9 Mayıs 
1320/21 Mayıs 1904). Ayrıca yönetim anlayışı ve hassasiyeti ile ilgili olarak bkz: Ali Akyıl-
dız, “II. Abdülhamit’in Yönetim Anlayışı”, Sultan II. Abdülhamit ve Dönemi, (Ed. Coşkun Yıl-
maz), s. 61-73, İstanbul 2012). 
23 Abdurrahman Küçük, “Ben de Türk’üm”, Kutlu Sesleniş, Sayı: 70, s. 17 vd., Ankara 
2009; Ayrıca Sultan II. Abdülhamit muhtelif vesilelerle kendisinin Türk olduğunu ifade et-
mekten çekinmediği gibi döneminde de gazete ve dergilerde “Türk” kavramının yoğun ve yay-
gın olarak kullanıldı (David Kushner, a.g.e., s. 31). 
24 Aynı eser, s. 29-30. 
25 Durmuş Hocaoğlu, “a.g.m.”, s. 97. 
26 Vahdettin Engin, II. Abdülhamid ve Dış Politika, s. 35-36, İstanbul 2005. 
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aslî” unsurun Türk olduğunu Sultan II. Abdülhamid gibi siyasî bir deha-
nın dikkate almadan yukarıdaki hikâyeyi anlatması çok düşük bir ihti-
maldir. Ayrıca bir imparatorluğun başında bulunan padişahın “Türk Mil-
liyetçiliği” hislerini bundan daha bariz bir şekilde dillendirmesi de bekle-
nemez. 

Balkan Harbi’ne kadar “kendi adını/Türklüğü”nü bırakınız padişahı-
nı, ne avamı, ne de aydınları arasında pek dillendirmeyen Türk Milleti, 
bu harp ve buna bağlı yaşadıklarından dolayı benliğini ve “mensubiyeti-
ni/Türklüğü”nü idrak etti. Yukarıda dile getirilen hikâyenin bir benzeri 
bu idrakin paha biçilemeyecek şekilde pahalıya mâl olduğunu ortaya 
koymaktadır. Şöyle ki; insafsız bir adam eline aldığı balta ile ormana gi-
rer önüne gelen ağaçları kesmeye başlar. Ağaçlar bir bir devrilerek yere 
serilirlerken, ümitsizce ve üzgün bir vaziyette sıralarını beklemektedirler. 
Ormanda hâkim olan sükût havasını feryat ve figanı ile Meşe bozunca 
yakınındaki Çınar dayanamaz; “ne feryat-figan ediyorsun? Kurtuluşumuz 
yok, hepimize sıra gelecek, biraz önce, biraz sonra ne fark eder, senin ca-
nın herkesten tatlı mı?” diye serzenişte bulunması üzerine Meşe’nin ceva-
bı oldukça manidardır; “Canımın tatlılığından değil, hepimizin mukadde-
ratı aynı olacak biliyorum. Kaderden kaçılmaz, lâkin benim içimi acıtan 
kendimi tutamamama sebep olan, baltanın sapı benden” der. Evet, Meşe’-
yi üzen baltanın sapının kendisinden olmasıdır. Balkanları fethettikleri 
andan itibaren adalet terazisinin şirazesini mümkün olduğunca bulun-
ması gereken noktada tutan Türkler asaletlerinden dolayı, hüküm sür-
dükleri bütün coğrafyayı vatan ve burada yaşayanları cami, havra ve ki-
lise haricinde farklılıklarını fark etmek istemediklerini27 en buhranlı ve 
bunalımlı dönemlerinde Sultanlarının ağzından dile getirdiklerindendir 
ki; bir ve beraber bildikleri bütün unsurların ihanetini gördüklerinde hi-
kâyedeki Meşe’nin hissine kapıldılar ve “Türk milliyetçiliğine”28 sarılmaya 
mazeretsiz mecbur ve mahkûm bırakıldılar. 

Diğer harplerden farklı olarak I. Balkan Harbi sürecinde tek bir keli-
me veya kavramın Türk Milleti’nin yaşadıklarından da öte hissettiklerini 
ifade edememesinin tabii ki, sebepleri var. Bunun başında Osmanlı İm-
paratorluğu açısından daha dün denilebilecek bir zaman diliminde hem 
mekân, hem nüfus, hem de nüfuz olarak neredeyse birer vilayeti mesa-
besinde olan Bulgaristan, Karadağ, Sırbistan ve Yunanistan’ın tâbi ol-
dukları devlete karşı devleşerek, onu devirmeye kalkışmalarının izahı 
nispeten mümkün olabilir. Fakat yüzyıllardır birlikte yaşadıkları Müslü-
                                                           
27 Ejder Okumuş, “II. Mahmud Dönemi Yenileşme Çabaları”, Türkler, XIV, (Ed. H.C. Güzel, 
K. Çiçek, S. Koca), s. 650 vd., Ankara 2002. 
28 Pan-İslâmcılığa sebep olan unsurların pek çoğu henüz başlangıç hâlinde olan bir Türk 
milliyetçiğinin doğmasına yol açtı. Osmanlılık/Osmanlıcılık, Osmanlı hanedanına sadık bir 
anavatan fikrinin benimsenmesini öngörmekteyse de Türk olmayan tebaanın milliyetçi gaye-
leri Türk kimliği şuurunun doğmasının önünü açarak Türk milliyetçiliğinin neredeyse zorla 
yeşermesini sağladı (Stanford J. Shaw-Ezel K. Shaw, a.g.e., s. 316). 
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man ve bilhassa Türklere karşı kavgaya, kıyıma, kırıma kalkmaları ve 
bunu yaparken de kalleşçe ve kanlı bir şekilde hareket etmeleri Türk 
Milleti’ni çok derinden yaraladı ve sarstı. Ayrıca Türkler, Balkan Harbi 
sürecinde kelimenin tam anlamıyla bırakınız idare edilmeyi çok kötü yö-
netildiler. Bunu anlamak için adı geçen sürecin öncesine ve sonrasına 
bakmak yeterlidir. Öncesi 1911’de İtalya ile yapılan Trablusgarp Harbi’-
dir. Bu harpte aralarında başta Enver ve Mustafa Kemal [paşaların] Bey-
lerin de bulunduğu bir avuç vatansever, yerli Arap halkını teşkilatlandı-
rarak fevkalade bir başarı elde etmişlerdi ki; İtalya’yı mağlubiyetten söz 
konusu olan Balkan Harbi kurtarabilmişti. Trablusgarp’ta boyları rütbe-
lerinden büyük olmayan Türk subaylarına biraz da müstehzi bir tarzda; 
“bunlar mı bizi mücadeleye sevk ve müdafaa edecek” diyen Arapları dahi 
başarıları karşısında hayrete düşürenlere29 ne olmuştu da; uzak vatan 
toprağını müdafaadaki mukavemet, metanet, cesaret ve basireti, İstan-
bul’a bu kadar yakın olan Balkanlar’da gösteremediler? Balkanlar’da 
Türk’ün boyu ile boy ölçüşemeyecek olanlara boyun büküldü ve yüz bin-
lerce Türk ya boynu bükük bırakıldı ya da boyunları bükülerek ve ko-
partılarak katledilmelerine mâni olunamadı? Zulümden kurtulabilenler 
mahvolmamak için mecburen muhacir olurlarken, bu da tabii ki, çok 
meşakkatli gerçekleşti. Bunu anlamak için mücadelenin ve meşakkatin 
ferdî olarak mülayim, millî olarak en celalli denilebilecek şairi Mehmed 
Akif’in, tarihî derinlik ve coğrafî genişliğe sığdırılamayacak mısraları ile 
Balkan Harbi’ne30 bağlı olarak da duygularını dile getirdiği gibi; 

“Ya Râb bu uğursuz gecenin yok mu sabâhı? 
 Mahşerde mi biçarelerin, yoksa felâhı! 
 Nur istiyoruz… Sen bize yangın veriyorsun! 
 <<Yandık!>> diyoruz… Boğmaya kan gönderiyorsun! 
 … 
 Yetmez mi musâb olduğumuz bunca devâhî 
 Ağzım kurusun… Yok musun ey adl-i İlâhî!”31 

diyerek infialinin sitemi aşarak isyana meylettiğini fark eden Mehmed 
Akif’in, pişmanlığını da dile getirdiği görülmektedir. Türk Milleti’nin ma-
sumiyetine rağmen mazlum duruma düşürüldüğü bir ortamda, İslâm’-
dan değil, İslâmcılıktan ümidin kesilmesi ve ümmetçiliğin müflis hâle 
gelmesi, başka bir ifade ile “değerler dizisinin/paradigmanın iflası” üzeri-
                                                           
29 Stéphan Lauzanne, Uçurumun Kenarındaki Türkiye I. Balkan Savaşı ve Çekilen Acılar, 
(Çev: Teoman Tunçdoğan), s. 10-11, İstanbul 2005. 
30 Mehmed Akif’in, Balkan Harbi ile ilgili duygu ve düşüncelerini Safahat’ın “Fatih Kürsü-
sünde” bölümünde dile getirmektedir. Tafsilatlı bilgi için bkz. Mehmed Akif Ersoy, Safahat, 
s. 290-296, İstanbul 1982; Mustafa Keskin, “Mehmed Akif’e Göre Osmanlı Cemiyetini Oluş-
turan İnsan Tipleri ve Bunların Balkan Savaşı’nın Sonuçlarına Bakışı”, Erciyes Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 9, s. 167-170, Kayseri 2000. 
31 Mehmed Akif Ersoy, a.g.e., s. 213. 
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ne Mehmed Akif, şairce dizelerde dile gelirken bunların ilham kaynağı en 
az dinî inancı kadar milliyetçilik hissiydi. 

Balkan Harbi, Türk Milleti’nin dar alanda çok yoğun olarak yaşadığı 
büyük bir hezimetti. Türk tarihindeki diğer mağlubiyetlerle kıyaslamak 
kabil değildir. Çünkü Türk Devlet telakkisi bağlamında düşman dünkü 
emanetlerdi. Balkan Harbi dönemine gelindiğinde Türk Milleti’nden ve 
Türk imparatorluğundan koparak önce kafa tutmuş, sonra da Türk mil-
letinin kafasını koparmak için “kafa kafaya” vermişlerdi. İşte Türk mille-
tine acı ve ıstırap veren buydu. Fakat “alma mazlum ahını çıkar aheste 
aheste” sözlerinde olduğu gibi; II. Balkan Harbi’nde, ittifakı oluşturanlar 
“kafa kafaya” geldiler. Bu karmaşa ortamında Türkler, “Bursa’nın evla-
dı, İstanbul’un atası ve kapısı Edirne”yi kurtarabildiler. Edirne geri alına-
rak İstanbul’un kapısı tutuldu ve aynı zamanda bir süre için bütün Türk 
ve İslâm âleminin emniyeti tesis edildi. Bu süre daha sonra Çanakkale’-
de emperyalistlere geçit verilmeyerek biraz daha uzatıldı. Gerçi “1915’de 
geçilmedi de ne değişti? 1918’de geçildi” gibi cümlelerle 1915’de bilhassa 
içinde Mustafa Kemal Paşa’nın da bulunduğu kazanılan kanlı ve büyük 
zafer geçiştirilerek gölgede bırakılma ve sıradanlaştırılma gayretleri, Türk 
İstiklâl Harbi’ndeki başarıda Çanakkale zaferine bağlı olarak kazanılan 
zaman ve dolayısıyla milliyetçilik ruhunu gölgede bırakmamalıdır.32 

Her ne kadar nehir denildiğinde Türk’ün aklına Tuna gelse de, Bal-
kan Harbi telaffuz edildiğinde de çekilen acı ve ıstırap karşısında ruhunu 
kaybeden Tunca Nehri, tunçlaştı ve sürekli olarak maziyi fısıldadığın-
dan33, bu durum daha sonra Mustafa Kemal Paşa’nın ağzından; “Taş kı-
rılır, tunç erir, fakat Türklük ebedidir” vecizesine dönüştü. Çünkü bu dö-
nemde Türklük yok edilmek istendiği hâlde yaşadıkları “Türkleri vatanla-
rını yâd ellere yar etmemek için titretti ve kendilerine döndürdü.” Meriç 
Nehri felç olduğunu bile fark edemediğinden olsa gerek hâlâ masum, 
mahzun ve melül melül sessizliğe ve sonsuzluğa doğru akarak geçmişi 
günümüze taşımakla meşguldür. Arda Nehri, gördüğü kan karşısında 
“iki arada bir derede” kalırken; 

“Arda boylarında kırmızı erik, 
 Halime’nin ardında onyedi belik, 
 Ah anneciğim, ah anneciğim yaktın ya beni, 
 Bu genç yaşta denizlere attın ya beni.” 

Yanık Rumeli türküsünün sözlerinde yer alan kırmızı eriğin renginin 
akan kanla alakası yok mu? demekten insan kendisini alamıyor. Bugün 
Edirne’de yukarıda zikredilen nehirlerin adları birçok tüten ocakta ya ad; 
                                                           
32 Çanakkale Savaşı’nın sonuçları hakkında tafsilatlı bilgi için bkz. Hasan Mert, “Çanakkale 
Savaşı’nın Sonuçları”, Çanakkale Tarihi, V, s. 2971-2985, İstanbul 2008. 
33 Raif Necdet, a.g.e., s. 32. 
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“kızlara Meriç, oğullara da Tunca ve Arda” ya da sülalelerde soyadı olarak 
verilmektedir. İstatistikî bir bilgi olmamakla birlikte öyle görünüyor ki; 
Türkiye’nin başka bir ilinde bünyesinde barındırdığı nehir adlarını bu ka-
dar çok, çocuklarına ad, sülalelerine soyadı olarak veren il olmasa gerek. 
Bu tutum ve davranışlarıyla Edirneliler, bir taraftan Balkan bozgununda 
yanan bağırlarındaki yangını söndürmek, ocaklarını söndürmemek ve tüt-
türmek, diğer taraftan da tapunun “Türk”e ait olduğunu tarihe tescil etti-
rirlerken, tabii bir milliyetçilik örneği sergilemektedirler. 

Balkan Harbi’nde Balkanlar’da, Balkan dağı talan, Balkan bağı yâd 
ellerce bozulan ve nice ocakları söndürüldüğünden tarumar olan Türk-
ler, Anadolu’da “en son ocak” tüttükçe her hâlükârda Balkanları unut-
mayacaklardır. Zira yaşananlar yalan değil yanlış, lâkin hakikatti. Bal-
kan Harbi ile birlikte “Evlâd-ı Fatihan”, kitleler hâlinde “Evlâd-ı Felâket” 
olarak “asrî vatanları olan Rumeli’den, aslî vatanları Anadolu”ya mecburî 
muhaceret ettiler. Bedel ağırdı. Ne, neyi, kim, kimi kaybetti tespit etmek 
öyle kolay değildi. Avrupa, Asya’sını, Rumeli, Anadolu’sunu, insanlık İs-
lâm’ını kaybederken, asıl fatura hiç de hak etmediği halde Türk’e kesildi; 
Türk Avrupa’daki Asya’sını, Rumeli’deki Anadolu’sunu, yüzyıllardır bay-
raktarlığını yaptığı ve insanlığın özü olan İslam’ın kökleri Anadolulu/As-
yalı, Avrupa’daki temsilcisi Müslümanları34 ve dolayısıyla Balkanlar’daki 
insanını kaybetti. Türklerin buna isyan etmemeleri mümkün müdür? Bu 
durum asla inanca ve itikada değil, yüzyılın yüzsüzlüğüne “kutsal ve mil-
lî bir isyan” olan Millî Mücadele’de tezahür etti. Zahiren hâl bu olduğu 
hâlde hakikat dikkatli bakıldığı zaman görülebilecektir ki biraz farklıdır. 
Daha öncede ifade edildiği gibi; Balkan Harbi’nin bir “ufûl/batış” olduğu 
hususunda şüphe olmamakla birlikte “karanlığın en yoğun olduğu dö-
nem, aydınlığa en yakın olunan dönem” olduğu hakikatinden hareketle 
Balkan Harbi’nin aynı zamanda bir “tulû/doğuş” olduğu da unutulma-
malıdır. Böylece Türk Milleti, Balkan Harbi sürecinde yaşadıkları ile “gu-
ruptan şafağa”, “hayalden hakikate”, “idealden gerçeğe”, “Osmanlıcılık ve 
İslâmcılıktan Milliyetçiliğe” evrilirken asrın asaletsizliğini ve adaletsizliğini 
fark ederken, devrilen Osmanlı çınarından oluşan boşluğa ve atalete 
karşı ki;“Çınarların kökleri derinlerde, başları göklerdedir”, “Türkiye Cum-
huriyeti filizi”ni fışkırttı. Türk Milleti bünyesindeki iltihapları zamanında 
temizleyemediği için sağlam uzuvlarını alarak uzlet içerisinde yaşamak 
istercesine Rumeli’den, Anadolu’ya çekilmek mecburiyetinde kalırken; 
“göçü destan, destanı zaten göç” olanlar aynı zamanda “mecburî muhacir, 
gönüllü ensar” olma hususunda hiç tereddüt etmediler. 

Avrupa Devletleri’nin önce Balkan şişesinden cinin çıkmasına, mâni 
olamadıkları bir harp gibi algılansa da çıktıktan sonra da şeytanlaşan ci-
                                                           
34 Erhan Türbedar, “Avrupa’daki Müslüman Nüfus Nasıl %62 Oranında Azaldı?”, Derin Ta-
rih, Sayı: 7, s. 62-66, (Ekim), İstanbul 2012. 
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nin imparatorluğu çarpmaktan öte çarmıha germeye çalıştığı ve girift se-
beplerin sarmaş dolaş olduğu Balkan Harbi, buhran ve bunalım35 oluş-
turdu. Bu buhran ve bunalımın Türk Milleti’ni bunaltacağı ve bunataca-
ğı beklentisi hâkim olmakla birlikte, adı geçen millet tökezledi ama düş-
medi. Dünyanın düşleyemediği Millî Mücadele döneminde dirildi, dimdik 
ayağa kalktı ve kendisine diz çöktürmek isteyen emperyalizmi dize getir-
di. Hizaya soktu ve zulüm ile abat olunamayacağını göstererek mazlum 
milletlere mihmandarlık etti. 

Balkan Harbi sürecinde “ordu-siyaset” münasebeti askerler arasında 
fırkacılık noktasına ulaştığından birbirlerine tahammül edemeyen üst 
düzey askerler nefret etmeye başladıklarından cephede muharebeler es-
nasında İttihatçı ve İtilafçı diğer bir ifade ile genelleştirmek belki pek 
doğru olamayabilir, ancak “milliyetçi” ve “mukaddesatçı” subaylar birbir-
lerine silah çekecek kadar “gemi azıya” almışlardı.36 Bununla beraber 
Balkan Harbi, emperyalistlerin menfur emellerine erişmelerini engelleyen 
Millî Mücadele’nin askerî alt yapısının fikrî zemininde ordudaki milliyetçi 
damarın kabarmasına sebep oldu. 

Osmanlı devlet ve toplumunda “milliyetçilik” kavramı ile en son irti-
batlandırılabilecek millet, aslî ve hâkim unsur olmalarına rağmen Türk-
lerdir. Vatanlarının asıl ve asil sahibi olmak dünya ve ahret için onlar 
açısından kâfi gelmekteydi. 1789 Fransız İhtilali ile başlayan milliyetçilik 
hareketlerinin Osmanlı tebaasından ve ülkesinden kopuşları beraberin-
de getirdiğini gören Türkler, sabırla büyük kopuşlara rağmen “Türklüğü 
ve Türkçülüğü” öne çıkarmamak için gayret ettiler. Osmanlı İmparatorlu-
ğu’nun son zamanlarında İttihat ve Terakki dahi mümkün olduğu kadar 
durumu muhafaza etmeye çalışmışsa da; önce hiçbir fark gözetmeksizin 
bütün tebaanın devleti kurtarması gerektiğine inanılarak “Osmanlıcılık/ 
İttihad-ı Osmanî” fikrine hayat verilmeye çalışıldı. Fakat umulan buluna-
madığından dolayı gayrimüslimlerden ümit kesilince ufuk çizgisi biraz 
daha aşağıya çekilerek sadece Müslümanların, Halifenin imparatorluğu-
nu kurtarabilecekleri fikri ile “İslâmcılık/İttihad-ı İslâm”a sarılındı. Bilin-
diği gibi bilhassa I. Dünya Harbi esnasında “Cihad-ı Mukaddese’nin/Kut-
sal Cihad”ın iflası görüldü ve İslâmcılık ile imparatorluğun iflah olmaya-
cağının farkına varıldı; Mehmed Akif’e [Ersoy], Çanakkale cephesi ile ilgi-
li kâh Arabistan çöllerinde; 

“Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş asker! 
 Gökten ecdad inerek öpse o pak alnı değer. 
 Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi…” 

                                                           
35 Niyazi Berkes, a.g.e., s. 413. 
36 Güngör Göçer, “Balkan Harbi Sonrası Bir Özeleştiri Örneği Olarak ‘Kırmızı ve Siyah Kitap 
1328 Faciası”, TYB Akademi Dil Edebiyat ve Sosyal Bilimler Dergisi (Balkan Savaşları’nın 100. 
Yılında Büyük Göç ve Muhaceret Edebiyatı), Yıl: 2, Sayı: 6, s. 74-75, Ankara 2013; Fevzi Çak-
mak, Batı Rumeli’yi Nasıl Kaybettik?, (Yay. Haz: Ahmet Tetik), s. XVI, İstanbul 2012. 
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Kâh Berlin’de; 

“…Evet, gözüm seçiyor şimdi bir bir efradı 
 Muazzam ordumuzun en muazzam evlâdı!”37 

mısralarını gönlünden koparıp kaderde ve kederde kendisini mensubu 
bildiği Türk Milleti ile paylaştıranın milliyetçilik olduğu muhakkaktır. Bu 
matem, bütün kutsalların mahremiyetini muhafaza edeceği yer olan va-
tan müdafaası gayesiyle millî bir ibadete dönüştürüldü. Bu ibadette şey-
tan araya girmesin diye sıklaştırılan saflarda, saf saf duranlar arasında 
safiyetlerini ve masumiyetlerini muhafaza için gelen Balkan muhacirleri 
de mevcuttu ve modern Türkiye’nin temellerini38 Anadolulular ile birlikte 
attılar. Bunlar arasında hem de bütün safların en önünde; “sözünü du-
daktan, gözünü budaktan esirgemeyen” mazide Balkanları fetheden 
“Akıncılar” misali mazi itibariyle Anadolulu, hâl itibariyle yine bir Bal-
kanlı olan Mustafa Kemal Paşa vardı. Mustafa Kemal Paşa, bir diğer 
Mustafa, Fevzi [Çakmak] gibi Balkan Harbi’ni Türk milletinin ak alnında 
bir leke olarak görmekteydi.39 Mustafa Kemal Paşa, bu millî lekeyi ilikle-
rinde hissetmekte ve temizlenmesi için her türlü ferdî fedakârlığa katla-
nılması gerektiğine inanmaktaydı. Zaten Mustafa Kemal Paşa I. Dünya 
Harbi’nde Çanakkale’de, bir başka Mustafa, Hz. Muhammed’in şehitlik 
ve gazilik” gibi İslâmi mefhumlarından aldığı ilhamla millî menzile erişe-
bilmek gayesiyle ferdî olarak kendisi ölümü göze aldı. Akabinde aynı il-
hamdan aldığı cesaretle hiç tereddüt etmeden Mehmetçiklere de ölmeyi40 
emredebilen bir komutan olarak tarihin seyrinin değişmesinde etkili ol-
du ve böylece tamamen olmasa da kısmen lekeyi temizleyebildi. Bu za-
ferle Mustafa Kemal Paşa’nın, Mustafa Kemal Paşa’nın başarısı ile de 
Balkan Harbi arasında tecrübe ve milliyetçilik duygu ve ruhu bakımın-
dan sıkı bir bağ vardır.41 
                                                           
37 Mehmed Akif Ersoy, a.g.e., s. XLI. 
38 H. Yıldırım Ağanoğlu, “Modern Türkiye’nin Temellerini Balkan Muhacirleri Attı”, Derin Ta-
rih, Sayı: 7, s. 76-79, (Ekim) İstanbul 2012. 
39 Fevzi Çakmak, a.g.e., s. IX-X. 
40 Mustafa Balcıoğlu, “Büyük Hesaplaşma Birinci Dünya Savaşı”, (Sek. Cemal Avcı), Türkiye 
Cumhuriyeti Tarihi I, s. 92, Ankara 2006; Lord Kinross, ATATÜRK Bir Milletin Yeniden Doğu-
şu, (Çev: Necdet Sander), s. 102, İstanbul 1994. 
41 Bazen iyi ya da kötü niyetle Balkan Harbi sırasında Mustafa Kemal Paşa neredeydi? gibi 
sorular sarf edilir. Aynı dönemde Mustafa Kemal Paşa, Bolayır’daydı. Trablusgarp’tan, Tür-
kiye’ye döndüğünde hemen 20 Kasım 1912’de Genel Karargâh emrine verildi. Daha sonra 
25 Kasım 1912’de Gelibolu’da bulunan Bahr-i Sefid Kuvvâ-yı Mürettebesi Komutanlığı Hare-
kât Şubesi Müdürlüğü’ne görevlendirildi. Bu birim Bolayır Kolordusu olarak adlandırıldık-
tan sonra Kurmay Başkanlığı’na getirilen Binbaşı Mustafa Kemal Bey [Paşa], Sofya’ya Askerî 
Ataşe olarak gönderildiği 27 Ekim 1913 tarihine kadar burada görev yaptı (Osman Bircan, 
a.g.e., s. 31). Bu süre zarfında Bolayır ve çevresini karış karış tetkik etme imkânını o zaman 
bulabildi. Trablusgarp Harbi’nde Mustafa Kemal Paşa, devletin atalete ve dalalete düştüğü 
ortamda millet teşkilatlandırıldığında nelere kadir olunabileceğini görmüştü. Balkan Harbi 
esnasında Bolayır’daki tetkikleriyle de jeopolitik ve jeostratejinin önemine bir kez daha vâkıf 
oldu. Bu tecrübeler Millî Mücadele safhasında en mühim meyvelerini verecekti. 
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I. Dünya Harbi sonunda 30 Ekim 1918’de Mondros Mütarekesi ile 
Osmanlı İmparatorluğu nezdinde Türk Milleti tarihten silinmek istenince 
Mustafa Kemal Paşa’nın önderliğinde ortaya konan tepki akabinde Türk 
Millî Mücadelesi başladı. Bu mücadelenin en önemli safhalarından biri 
de Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi’dir. Türk İstik-
lâl Harbi’nin fikrî ve fiili omurgası ve ruhu elbette “Türk Milliyetçiliği” idi. 
Bu öyle bir milliyetçilik ki; kendi ağzından Arnavut42 olduğunu haykıran 
Mehmed Akif’e, Millî Mücadele sürecinde kazanılan ilk zaferden sonra 
“İstiklâl Marşı”nı ihtiyacı olmasına rağmen para ödülünü yarışma şartla-
rından çıkarttırarak kaleme aldırttı. Mehmed Akif, mukaddes bir vazife 
addederek aynı dönemde vaazları ile “Türk Millî Mücadelesini/Türk Millî 
Mücahedesini” açıkça destekledi. Gerçi malumun ilamına gerek yok, 
ama aslolan Mehmed Akif’i bu duruma iten ya da çeken nedir? Sorusu-
na verilecek cevaptır. Bu ruh halini ve buna bağlı hareketleri dinî inanç-
tan uzak izah etmek mümkün olamayacağı gibi, sadece din kavramın-
dan hareketle izahı da imkânsızdır. İnanç ve imanın yanında en az onlar 
kadar önemli olan milliyetçilik ruhu idi. Mehmed Akif, aynı dönemde 
“Edirne’nin atası Bursa”nın işgali üzerine bir derbeder misali insanların 
kendini anlamadığı veya kendisini anlatamadığı kanaati ile bülbül ile La-
fonten vâri sohbet eder; 

“-Eşin var, aşiyanın var, baharın var ki, beklerdin; 
 Kıyametler koparmak neydi, ey bülbül, nedir derdin? 
 …Neden öyle matemlerle eyyamın perişandır? 
 Niçin bir damlacık göğsünde bir umman huruşandır? 
 …Dolaşsın, sonra, İslâm’ın harem-gâhında nâ-mahrem… 
 Benim hakkım, sus ey bülbül, senin hakkın değil matem!”43 

Mondros Mütarekesi akabinde “bir ucunda esaret, diğer ucunda hürri-
yet” olan bir süreçte; imkânsızlıklar içerisinde inancının kesinlikle red-
dettiği ümitsizliği Türk Milleti’nin lügatinden çıkarmak ve istiklâli için 
harekete geçirmek gayesiyle Mustafa Kemal Paşa’ya, arkadaşları ile bir-
likte çıkarttığı gazeteye şuurlu olarak “Minber”44 adını verdirerek müm-
kün olanı gerçekleştirmek gayretiyle imkânları zorlayan ruh milliyetçilik-
ten başka bir şey değildi. İstiklâl Harbi sürecinde; Milletin Millî Kâbesi 
TBMM ordusunun kazandığı ilk harp olan I. İnönü Zaferi’nden sonra 
Meclis’te yaşanan coşku üzerine Mustafa Kemal Paşa’ya kürsüye fırlaya-
                                                           
42 Mehmed Âkif Ersoy, a.g.e., s. 206. 
43 Aynı eser, s. 473-474. 
44 Fethi Tevetoğlu, “Atatürk’le Okyar’ın Çıkardıkları Gazete: Minber”, Atatürk Araştırma Mer-
kezi Dergisi, V, Sayı: 13 (Kasım), s. 183-193, Ankara 1989; Minber: Camilerde Cuma ve Bay-
ram namazlarında hatibin üzerine çıkarak hutbe okuduğu yer (Nebi Bozkurt, “Minber”, TDV 
İslâm Ansiklopedisi, XXX, s. 101, İstanbul 2005). Hutbe, Türk-İslâm devlet geleneğinde ba-
ğımsızlık alâmetlerindendir. 
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rak, Osmanlıcılık ve kısmen İslâmcılık fikrine bel bağlandığı ve galibiyete 
hasret kalındığı dönemlerde Namık Kemal’in; 

“Vatanın bağrına düşman dayamış hançerini, 
 Yok mudur kurtaracak bahtı kara maderini”  

diye feryat ettiği mısralarını, 

“Vatanın bağrına düşman dayasın hançerini,  
 Bulunur elbet kurtaracak bahtı kara maderini.” 

şeklinde uyarlatan şevk ve heyecan45 farklı değildi. Mustafa Kemal Paşa’da 
aynı şevk ve heyecan, Kütahya-Eskişehir mağlubiyetinden sonra Mecliste, 
Meclisin başka yere taşınması tartışmaları sırasında endişeye dönüştü-
ğünde; Ankara’da “yola devam” edilmesi için meclisin iknası hususunda 
gayretiyle büyük pay sahibi olan Dersim Mebusu Kürt Diyab Ağa’nın 23 
Temmuz 1921’de; “Efendiler, biz buraya kaçmaya mı geldik, yoksa kavga 
ederek ölmeye mi geldik?”46 şeklinde özetlenebilecek feveran ve feryadı, ay-
nı fayda ve aynı payda da kaderin “çilenin çocukları” olarak buluşturduğu 
aynı millî ruh bütünlüğünün parçasıdır. 

Parçalanmakta olan Türk vatanının Sakarya Meydan Muharebesi es-
nasında “Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır, O satıh bütün va-
tandır”47 düsturu ile bütünlük içerisinde savunulması zaruretine dikkat 
çekilirken de Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nde de “Ordular İlk He-
definiz Akdeniz’dir ileri!”48 dedirten şevk, heyecan ve ruh Türk Milliyetçi-
liğidir. 

Sonuç 

Balkan bozgunu Türklere kıyım ve yıkımın ne demek olduğunu bedeli 
çok ağır olsa da öğretmiş olmalı. Türk Milleti, Müslümanlık ve milliyetçi-
lik mukayesesinin bir “dinsizlik” değil, “densizlik” olduğunu ortaya ko-
yarken, kesinlikle “etnik” değil, fakat “millî” olmaktan başka çıkar yolun 
olmadığı ve bunun haricinde zaten yol olamayacağını, anlamış olmalı. 
Ayrıca geleceğe doğru yürürken de koşarken de Balkan Harbi sürecinde 
olduğu gibi tökezlenince de toparlanmanın ancak ve ancak millî olanla 
gerçekleşebileceği gerçeğini öğrenmiş olmalı. Var olabilmek için, var olan 
varlığın devamı ve içine düşülen bütün darlıklardan çıkabilmek için mil-
liyetçilikten başka çıkışın bulunmadığı bilinmeli. Balkan tecrübesi Türk 
Milleti’ne maddî ve manevî olarak hesabı yapılamayacak kadar ağır be-
deller ödeterek, pahalıya mâl olurken semeresi bereketli oldu ve öze, mil-
liyetçiliğe dönüldü. Balkan coğrafyasında milliyetçilik noktasında hare-
                                                           
45 Sabahattin Selek, Anadolu İhtilâli, s. 511, İstanbul 1987. 
46 Damar Arıkoğlu, Hatıralarım, s. 235-236, İstanbul 1961. 
47 Tarih IV, s. 99. 
48 Aynı eser, s. 119. 
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kete geçen en son unsur Türklerdir.49 Tabii olarak Türk milliyetçiliği de-
ğil, ama milliyetçilik Osmanlı İmparatorluğu’nun sonunu getirmekle be-
raber, Türkiye Cumhuriyeti’nin hem önünü açtı, hem de temelini teşkil 
etti. 

Mahlûkatın idrakte zorlanacağı millî bir matem50 olarak da adlandırı-
lan Balkan Harbi, hamakat ve hamaset arası hatalardan husule geldi-
ğinden dolayı sonrası için hakikatlerle dolu ibretler alınmasına zemin 
teşkil etti. Balkan Harbi’ne bağlı yaşanan acılar Türk Milleti’nde; “Devlet-
i Ebed-Müddet’ten, İlelebet Payidar Cumhuriyet’e” uzanan süreçte etnik 
bir açmaza ve karanlık bir çıkmaza sapmadan emperyalizme karşı mü-
cadele ederek hep birlikte Türkiye coğrafyasında uğradıkları haksızlık ve 
hakarete karşı harekete geçen unsurların milletleşmesini sağladı. Bu 
millet imparatorluğu ile ilgili olarak sonsuzluk sendromundan ve tüken-
mişlik paranoyasından kurtularak muazzam bir mucize ile Türk Millî 
Mücadelesini, “Millî Mücahede/cihad” aşkıyla gerçekleştirdi. Tuttuğu 
bayrağa, yaşadığı vatana, ölünce yatacağı toprağa ve değerlerine sahip 
çıkmak olan Türk milliyetçiliğinin, İslâmlıkla, insanlıkla ve yerelden, [yö-
resel, bölgesel, ulusal/millî] evrensele çağdaşlaşma ile mezcedilme gayre-
ti Türkiye Cumhuriyeti’nin ideologu Ziya Gökalp’ta açıkça; “Türkleşmek, 
İslâmlaşmak ve Muasırlaşmak”51 örneğinde olduğu gibi görülür. 

Son Türk imparatorluğunun parçalanmasında ve Türklerin hassaten 
Balkanlar’da hüsrana uğrayıp kemalin zevale savrulduğu ve sersefil elve-
da demek mecburiyetinde kalmalarının temel sebeplerinin başında gelen 
milliyetçilik aynı zamanda anavatanlarını ellerinde tutabilmelerinin esa-
sını da oluşturan yegâne unsur oldu. Türk Milleti’ne dayatılan küresel 
rüzgârın karışıklık, keşmekeşlik ve krizden başka bir şey getirmediği or-
tadayken, ideal olmasına rağmen; “dünyanın her yerinin vatan, herkesin 
kardeş” olamayacağı gerçeğinden uzak ve bunun bir tuzak olduğunu id-
rak edemeyenlerden bazıları için; “seccadelerini serip secde”, bazıları için 
de “piste fırlayarak dans edebildikleri” mekânların mevcudiyetini sağla-
yabilen her zeminin, her zaman vatanları olabileceği fikri, hakikaten ha-
kikatten çok uzaktır. Ayı ile Hz. Allah’ı, yıldızı ile Hz. Muhammed’i sim-
geleyen52 Ay Yıldızlı Türk bayrağının indiği an Türkiye, Türkler için “va-
tan” olmaktan çıkar, sıradan bir coğrafyaya dönüşür ve işte o zaman 
ezan da diner. Yani “bayrak inerse, ezan da diner”, bunun hiç kuşkusuz 
                                                           
49 Cezmi Bayram, “Bir Başka Açıdan Balkan Faciası”, Türk Yurdu (100. Yılında Balkan Har-
bi Balkanlarda Müslüman-Türk Katliamı), XXXII, Sayı: 303, s. 7, İstanbul, Kasım 2012. 
50 Raif Necdet, a.g.e., s. 185. 
51 Ziya Gökalp, Türkleşmek İslâmlaşmak Muasırlaşmak, İstanbul 2010. 
52 Türk Bayrağı’ndaki Allah’ı simgeleyen Hilâl ve Allah’ın Arap harfleri ile yazılışları Ebced 
hesabına göre her ikisi de ayrı ayrı 66’ya tekabül eder. Hz. Muhammed’i simgelediği kabul 
edilen Yıldız da Arapça “Muhammed” yazısının köşeleri birleştirildiğinde de meydana gel-
mektedir. Tafsilatlı bilgi için bkz. Emin Işık, “Hilâl’in Gücü”, Devlet Kuran İrade, s. 75 vd., 
İstanbul 1988. 
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böyle olacağını Türkler; “Mahreci Balkan Bozgunundan, Miracı Millî Müca-
deleye Türk Milliyetçiliği” tarihine iyi baktıklarında kolaylıkla görebilecek-
lerdir. Türkiye Türkleri başkalarının felaketinden saadet umarak değil, 
kendi tarihî felaketlerinden ibret alarak ve bilhassa kendi tarihlerini “ek 
referans değil, tek referans” olarak aldıkları takdirde ve sürece Türkiye’-
de tarifi imkânsız enginlik, zenginlik ve kardeşlik içerisinde yaşayacak-
lardır. 
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MİLLÎ GÜVENLİĞİMİZİN MİLLETLERARASI 
VE 

KÜRESEL BOYUTLARI  

Yrd. Doç. Dr. Şamil ÜNSAL* 

Öz 

Dünya gittikçe göreceli olarak küçülmekte, haberler, görüntüler, dü-

şünceler, bilgi ve teknoloji; gezegen yüzeyinde çok daha rahat ve hızlı ya-

yılmaktadır. Bu durum olumsuzlukları da aynı hızla yaymaktadır. Bilgi-

sayar virüsleri, salgın hastalıklar, suçluluk, terör, yanlış bilgilendirme ve 

yoksulluk da artık küreselleşmiştir. 
“Küreselleşme” kavramı ile anlamlandırılmaya çalışılan bu yeni ulus-

lararası sistem, üzerinde çalışılmaya değer bir nitelik arz etmektedir. Her 

şey yeniden tanımlanmaya başlandığı için, “millî güvenlik” kavramının 

çerçevesi de çizilmek zorunluluğu ortadadır… Zira küreselleşme uluslar-

arası toplumun tümünü/doğrudan ilgilendiren sorunlara açık bir ortam 

yaratırken; bu sorunlarla başa çıkmada, aktörlere, değerlendirilmesi işini 

kendi iradelerine bırakarak, yeni olanaklar da sunmaktadır. Bu kapsam-

da özellikle Ülkemiz çevresinde olan sıcak çatışmalar, kitle imha silahları-

nın yayılması tehlikesi, bölücü terör, mezhep savaşlarına zenim hazırlan-

ması, gerçek anlamda bir uluslararası sorun olarak karşımıza çıkmakta-

dır; derhâl değerlendirilmeye alınması Millî devletler için acil bir konudur. 
Anahtar kelimeler: Küreselleşme, Millî ve Milletlerarası Güvenlik, 

Eko-Güvenlik, Merkez ve Çevre Ülkeler. 

Abstract 

The Dimensions Of National, International And Global Security 
As the world increasingly smaller and smaller relative, news, images, 

thoughts, knowledge and technology; move much more comfortable on the 
                                                           
* İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi. 
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surface of the planet. This situation is rapidly spreading in the same 

drawbacks. Computer viruses, epidemics, crime, terrorism, misin formati-

on, and poverty are now globalized. Globalization “and meaning to the 

concept of working in this new international system, is of a quality to be 

worked on. Everything started to be redefined, for “national security” in 

the framework of the concept has to be drawn. Because all of the globali-

zation of the international community/issues directly related to creating 

an open environment, to cope with these problems, the actors, the evalua-

tion work, leaving their will, offers new opportunities. In this context, our 

country around, especially in hot conflicts, proliferation of weapons of 

mass destruction, the danger, the separatist terrorism, sectarian war pre-

paration, emerges as a truly international problem, promptly evaluated to 

be a pressing issue for national governments. 

Key words: Globalization, National And International Security, Eco-

Security, Central And Peripheral Countries. 

Giriş 

Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle birlikte yeni bir dünya düzeninin orta-
ya çıktığı söyleniyordu. Bu “yenidünya düzeni” pek çok kez ne olduğu 
değil ne olmadığı anlatılarak tanımlandı.1 Zira uluslararası toplum 2. 
Dünya Savaşı sonrasında yeni bir uluslararası sistemle tanışmıştı (So-
ğuk Savaş Dönemi sistemi) ve gündem bir 45 yıl boyunca bu sistemle 
meşgul olmuştu. Soğuk Savaş dönemi gerilim ve uluslararası ilişkiler ağı 
o kadar kanıksanmıştı ki, sistem 1991 sonrası yeni bir dünya düzenine 
ikame olduğu andan itibaren uluslararası toplum bu düzeni geçmiş tec-
rübelerinden faydalanarak açıklama gereği duymuştu. Ancak çoğu kez 
geçmiş tecrübeler bu karmaşık durumu anlamaya, anlatmaya ve açıkla-
maya yetmiyordu içinde barındırdığı tuzaklar, yanlı ve yanlış bilgilendir-
me sonucu devam eden bilgi savaşları giderek önem kazanıyordu. 

Soğuk Savaş dönemi ile sonrasında adlandırılan “yenidünya düzeni” 
arasında önemli bir benzerlik olduğu söylenebilir. Bölgesel bazda çatış-
malara rastlanmakla beraber, her iki dönem de doğası gereği küresel ak-
törlerin öncülük ettiği sistemi temelden sarsacak bir sıcak çatışmaya 
olanak tanımamaktaydı. Ancak yeni düzenle birlikte, küresel aktörlerin 
savaşlarını ihale ettikleri bir çatışma ortamına dönüşü vermiştir. Tam da 
bu noktada iki dönem arasındaki dokuda bir ayrım karşımıza çıkmakta-
dır. Soğuk Savaş döneminde küresel anlamda bir sıcak çatışmayı engel-
leyen unsur, tarafların sahip olduğu nükleer silah kapasitesi ve böyle bir 
çatışma sonucunda meydana gelebilecek bir nükleer savaş tehdidi ol-
                                                           
1 William Park, “Yeni Dünya Düzeninde Küreselleşme ve Güvenlik Nasıl Algılanmalıdır”, Bi-
rinci Uluslararası Sempozyum Bildirileri (İstanbul, 29-30 Mayıs 2003), Küreselleşme ve Ulus-
lararası Güvenlik, Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yay., s. 253, Anka-
ra 2003. 
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muştur. Günümüz 21. y.y.’da da nükleer gücün vardığı boyutların geç-
mişe oranla çok daha tehlikeli olduğu temel veri olarak kabul edilmekte-
dir. Fakat teknolojik ve ekonomik gelişmelerin temelini oluşturduğu kü-
reselleşmenin etkisiyle, süper güç ülke ve olmaya aday ülkeler arasında 
ekonomi başta olmak üzere her alanda karşılıklı bağımlılığın artması, sı-
cak çatışmanın önüne set çeken başka ve belki de daha önemli bir un-
sur olarak karşımıza çıkmaktadır.2 

Amerika ve Avrupa’nın iki büyük projeleri daha bugünden çöktü gibi. 
Bu iki proje, dünyanın geleceğine ilişkin en köklü projeydi. Başkası da 
yoktu. Bu iki proje, dünyanın geleceğine ilişkin en köklü projeydi. Baş-
kası da yoktu. Avrupa Birliği’nin genişleme perspektifi ile Amerika’nın 
küresel liderlik projesinin ne hale geldiğine baktığımız zaman: İşgaller, 
enerji savaşları, büyük ve genişletilmiş küresel projeler, askeri güvenlik 
stratejileri, Ortadoğu’ya yerleşme, Orta Asya’ya yerleşme, Avrasya kuşa-
ğını kontrol etme, Doğu Avrupa’yı ‘Yeni Avrupa’ olarak farklı bir güce dö-
nüştürme, nüfuz alanı oluşturulacak bölgelerde haritaları yeniden çizme 
gibi örneklerle izlediğimiz ABD açılımı, daha doğrusu ABD’nin küresel 
yayılmacı hamleleri hızla geriliyor. Ortadoğu’yu demokratikleşme projesi 
çöktü. Ukrayna’dan Gürcistan’a ve Kırgızistan’a uzanan ‘Kadife Devrim’ 
projeleri çöktü. Washington yirmi yıldır üzerine çalıştığı projelere ayıra-
cak kaynak ve enerji bulamaz hale geldi. Bölgesel direnci yok sayanlar, 
ekonomik krizlerinin gazabına uğradı. Artık bu bölgeler, eskisi kadar 
ABD nüfuzunda olmayacak gibi görünüyor. Kendi hareket alanlarını da-
ha kolay belirleyecek. Kendi yollarını daha özgür çizecek. Belki bölgesel 
sorunlara kendileri müdahale etmek zorunda kalacaklardır. ABD deste-
ğiyle gelecek hayali kuranlar da yalnızlaşıyor.3 

Bu kapsamda, çalışmamızın amacı; “küreselleşme”nin ne ifade etti-
ğinden hareketle Soğuk Savaş sonrası gerek ulusal gerekse uluslararası 
güvenlik anlayışındaki değişimi irdeleyerek “küreselleşme” ve “güvenlik” 
kavramları arasındaki ilişkiyi tespit etmektir. Bu çerçevede uluslararası 
sistemin ve toplumun değişen güvenlik algılamalarının yanı sıra küresel 
güvenliği ilgilendiren başlıca sorunlara değinilecek, küreselleşmenin or-
tak mekanizmalar oluşturulmasına olanak tanımasına rağmen neden 
kolektif anlamda bu sorunların üstesinden gelinemediği üzerinde duru-
lacaktır. 
                                                           
2 Bu bağımlılık örneğin süper güç ve olmaya aday ülke vasfına haiz ABD ve Çin arasında 
şaşırtıcı bir şekilde görülebilir. Çin olağanüstü boyutlara varan ve sürekli fazla veren dış ti-
careti sonucunda dünya merkez bankası rezervlerinin %21’ini yani yaklaşık 1 trilyon doları-
nı kendi rezervlerinde tutmakta, bu rezervleri ABD tahvillerine yatırmakta ve böylece ABD’-
nin dış ticaret açığını finanse etmektedir. Buna ilaveten ABD de kendi tekstil sektöründeki 
enflasyonist baskıları Çin’den ithalat yaparak kırma yoluna gitmektedir. “Hızlandırılmış 
Dünya Ekonomisi”, CNBC-E Business, Hazırlayan: Aslı Tuğrul, Sayı: 2, s. 23, Aralık 2006. 
3 İbrahim Karagül, “21. Yüzyılın En Önemli İki Büyük Projesi Çöküyor”, http://yenisafak. 
com.tr/yazarlar/IbrahimKaragul/21-yuzyilin-en-onemli-iki-buyuk-projesi-cokuyor/15588, (10 Mart 
2013). 
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“Küreselleşme” Ne İfade Ediyor? 

Kimilerine göre küreselleşme asla yeni bir şey değildir. Orta Çağ’dan 
günümüze uluslararası ilişkilerin ruhunu ve dünya politikasının temel 
ilkelerini büyük devletler, imparatorluklar, stratejik amaçları doğrultu-
sunda oluşturulan bloklar ve diğer küresel güçler belirlemiştir ve belirle-
meye devam etmektedir.4 İnsanlığın son 3000 yıllık macerası dikkate 
alındığında günümüzde küreselleşme olarak adlandırılan gelişmelerin 
hepsinin kökleri çok eskilere dayanmaktadır. Buna karşılık küreselleşme 
ile güç kazanan kapitalist üretim biçiminin hâkim üretim paradigmasına 
dönüşmesi ile birlikte kimilerine göre tarihin sonu gelmiştir ve bu süreç-
ten artık geri dönüş yoktur. Ancak, genel olarak küreselleşme olarak ifa-
de edilen gelişmeleri dört ana başlık altında incelemek mümkündür: 

● Ekonomik Gelişmeler: Ticaret, yatırım ve para hareketlerinin ulu-
sal sınırları çok hızlı ve yüksek miktarlarda aşması ve dünya geneline 
yayılması; 

● “Temiz ve açık toplum” adı altında “ülkelerin nasıl dönüştürüldüğü-
ne” “Soros” gibi, adı çok geçen ama detayı çok bilinmeyen isimler. 

● Siyasal Gelişmeler: Ulus devletin egemenlik alanlarının giderek da-
ralması ve ulusal egemenliğin ulus üstü / uluslararası kurumlara devre-
dilmesiyle birlikte, ulus devletin varlığının sorgulanır hale gelmesi, beyin 
yıkama, beyne yeni algılama düzeneği yerleştirme, örgütleme, kimlik 
oluşturma ve eyleme geçirme süreci 21 adımda gerçekleştiriliyor:5 

● Sosyal Gelişmeler: Göçlerin, uluslararası turizm faaliyetlerinin ve 
iletişim teknolojisi alanındaki gelişmelerin bir sonucu olarak kültürler-
arası etkileşimin (belki benzeşimin) giderek artması, yeni teknoloji ile 
birlikte yeni sosyal örgütlenmelerin ve ilişkilerin ortaya çıkması. 

Günümüzde küreselleşme olarak adlandırılan olguyu daha önceki dö-
nemlerden ayıran en önemli özellik, “teknolojik gelişmelere-dijital devri-
me” bağlı olarak bilgi yayılımının ve ulaşımın çok hızlı bir şekilde gerçek-
leşmesidir.6 

Yeni Dünyanın Farklı “Güvenlik” Anlayışları 

ABD ve SSCB liderliğinde şekillenen çift başlı yapının ortadan kalk-
masıyla, günümüze oranla daha sade bir görünüm arz eden uluslararası 
sistem, bugün, büyük oranda değişime uğrayarak karmaşık bir hal al-
                                                           
4 Ali Hasanov, Jeopolitik (Teorileri, Metodolojisi, Aktörleri, Tarihi, Karakteristiği, Kavramları), 
Çev: Azad Agaoğlu, s. 292-293, Eylül 2012. 
5 Yasemin Özdek, “Globalleşmenim İdeolojik Hegemonyası: Yansımalar”, Amme İdaresi Ens-
titüsü Dergisi, Cilt: 32, Sayı: 3, s. 44, Eylül 1999. Ayrıca Bkz. Mustafa Yıldırım, Sivil Örümce-
ğin Ağında, Ulus Dağı Yayınevi, 2005. 
6 Recai Coşkun, “Küreselleşme mi Bölgeselleşme mi? Yeni Bölgesel İşbirlikleri Neler İma 
Ediyor?”, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, http://www.sbe.sakarya.edu.tr/ 
kongree.php, 14.03.2007. 
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mıştır. Diğer bir ifadeyle, Soğuk Savaş döneminde daha istikrarlı bir 
dünya ve nereden geleceği tahmin edilebilir tehditler söz konusuyken, 
bugün aynı geçerliliği savunmak güçleşmiştir. Topyekûn bir nükleer sa-
vaş tehdidinin ortasındaki karşılıklı dengeye dayanan sistem, bu sistemi 
ayakta tutan unsurlardan birinin (SSCB) tarih sahnesinden silinmesiyle 
ortadan kalkmıştır. Bunun sonucu olarak çeşitli bölgelerde (Balkanlar, 
Kafkasya, Orta Doğu, Avrasya) jeopolitik ve ideolojik güç boşlukları oluş-
muş ve bu boşluğu yeni unsurlar günümüze kadar doldura gelmiştir. Bu 
ortamda, özellikle uluslararası terörizm, kitle imha silahlarının yayılma-
sı, bölgesel çatışmalar, silah kaçakçılığı, yasadışı nükleer madde ticareti, 
köktendincilik ve aşırı akımlar, yasadışı göç ve nüfus hareketleri, uyuş-
turucu trafiği ve organize suçlar, mali-ekonomik ve çevresel krizler mev-
cut istikrarsızlığı körükleyen ve boşluğu doldurmaya aday önemli unsur 
ve tehditler olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca; ABD’nin 1990’lı yıllar-
dan sonra muazzam ekonomik, siyasi ve askerî gücüyle tek kutuplu 
dünyanın hegemon aktörü konumuna terfi etmesi sonucu, küresel gü-
venliği sağlamada kendisine öncü rol biçmesi, tek başına birtakım askeri 
operasyon ve faaliyetlere girişmesi (2003 Irak Savaşı’nda olduğu gibi) 
karşısında güvenlik ve barıştan sorumlu uluslararası kurumların sessiz 
kalması; bu yeni sisteme olan güvensizliği arttırmış, istikrarsızlığa etki 
de bulunarak huzursuzluğun da başlıca nedenlerinden biri olmuştur. 
Tüm bu gelişmelerin sonucu olarak “uluslararası güvenlik” kavramı, üze-
rinde önemle durulan ve gündemi meşgul eden konuların üst sıralarına 
yerleşmiştir. 

Bu kapsamda küresel güvenliği ilgilendiren hususlar şu başlıklar al-
tında toplanabilir: 

● Başat aktörler (devletler) arasındaki çatışma, modern askeri tekno-
lojinin eriştiği kapasitenin caydırıcılığından dolayı, devlet içi etnik, mez-
hepsel, dinsel çatışmaya ikame olmuştur. 

● Uluslararası sistemdeki yapısal değişiklikler devletin insan, para ve 
teknoloji üzerinde kontrol sağlamasını daha da güçleştirmektedir. 

● Devletlerin, devlet-dışı aktörler nedeniyle karşı karşıya kaldığı gü-
venlik sorunları hızlı politik, ekonomik ve kültürel küreselleşme sonucu 
ortaya çıkan boşluklardan beslenmektedir. 

● Uluslararası tahkim, fikri mülkiyet hakları, patent hakları gibi bir 
sürü koruma altında kolayca dokunulmazlık zırhına bürünmüş küresel 
güçler silahları ve orduları devreye sokmadan patentli hibrit tohumların 
tekelini eline geçirerek, küresel sermaye ortaklıkları kurarak, gıda zinciri 
tekellerini Küresel alanda ellerine geçirerek, ülkelerin bağımsızlığını elle-
rinden alarak yeni ve çok kolay bir emperyalist sömürü düzeni yarat-
maktadırlar ki, buna biyoemperyalizm diyoruz. 

● Ulusal güvenliğin sağlanmasında devletin rolü üzerindeki şüpheler 
artmaktadır. Bu durumu M. Kaynak şu şekilde açıklamaktadır: 
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“Halk dağ gibidir ve onun sesi yoktur. Duyduğunuz sesler sizin sesi-

nizin akisleridir. Halka yön veren medya egemen ekonomik ve siyasi 

güç tarafından belirlenir. İşe yaramayan sesler yer bulamaz, ama iyi 

sesler çok öne çıkar. Bu nedenle demokrasinin halkın düşünceleri de-

ğil, tercihleri olduğunu düşünüyorum ve bunu yanlış bulmuyorum. 

Dünyadaki olaylar kolay anlaşılabilir değildir ve anlaşılması çok güç-

tür. Onun için yöneten güçler halka kendi tercihlerini kabul ettirmek 

için mükemmel bir sistem kurmuştur. Yani Arap Bahar’ından halkın 

istekleri değil, o güne kadar bölgeyi yöneten gücün yerini alan yeni 

gücün istekleri çıkacaktır”.7 

Bu yapı içerisinde “güvenlik” kavramının bizatihi kendisi değişime uğ-
rarken, devletten devlete farklı güvenlik algılarının oluşması gündeme 
gelmiştir. Hâlbuki Soğuk Savaş ortamında farklı kutuplarda yer alan ül-
keler sadece birbirleri için tehdit oluşturmaktaydılar. Dolayısıyla ortak 
bir tehdit söz konusuydu. Fakat Soğuk Savaş sonrası dönemde tehdit al-
gılamalarında merkez (gelişmiş) ve çevre (çoğunluğunu gelişmekte olan 
ülkelerin oluşturduğu merkez dışında kalan ülkeler) ülkelere göre bir ay-
rım yapma gereği doğurmuştur.8 Zira artık temel sorun gelişmiş ülkele-
rin “güvenlik” kavramına atfettikleri anlam ve önem ile gelişmekte olan 
ülkelerinki atfettikleri anlam arasındaki farktır. Bu durum zaman zaman 
“kolektif güvenlik” anlayışında birtakım sorun ve mülahazaların yaşan-
masına neden olmaktadır. Örneğin her ne kadar terörizm küresel bir 
tehdit olarak uluslararası toplum nazarında en üst sıralarda yer alsa da, 
bazı güçlü ülkeler kendi sosyal ve ekonomik çıkarlarına zarar vermeyen 
terörist faaliyetleri çıkarlarına uygun ise desteklenecek bir faaliyet olarak 
görebilmektedirler. Kaldı ki, bu husus bazı ülkelerde terörü tetikleyen 
bir olgu olarak görülmektedir.9 

Gerek güvenlik anlayışlarında gerekse küresel tehditlerin yorumlan-
masında merkez ve çevre ülkeler arasında var olan bu fark sonucunda 
                                                           
7 Mahir Kaynak, Dünyayı Kimler Yönetiyor, Timaş Yayınları, s. 105, Mayıs 2006. 
8 Dünya ekonomisine ilişkin kararlarda etkili olan, dünya ekonomisinin gidişatına yön vere-
bilen gelişmiş ülkeler, bir bütün olarak, “merkez” ya da “kuzey” ülkeleri; kararları ve şartları 
etkileme gücü olmayıp ya da sınırlı bir şekilde bu güce sahip, merkezin belirlediği şartlara 
kendini uyarlamak durumunda kalan ülkeler de “çevre” ya da “güney” ülkeleri olarak ad-
landırılmaktadır. Bugün için merkezin ABD, Japonya, İngiltere, Fransa, Almanya, Kanada 
ve İtalya gibi ülkelerle Birleşmiş Milletler (UN), Dünya Bankası (WB), Milletlerarası Para Fo-
nu (IMF), Dünya Ticaret Örgütü (WTO), Ekonomik İşbirliği Örgütü (OECD) gibi merkezin gü-
dümünde kararlar alan, uygulayan ve denetleyen kurumlardan oluştuğu söylenmektedir. 
Köksal Şahin, “Türkiye’de Küreselleşme Tartışmaları Işığında Ulus Devlete Bakış”, Doktora 
Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Nisan 2006. 
9 Harp Akademileri Komutanlığı, Küreselleşme ve Türkiye, Millî Güvenlik Akademisi, Yayın 
No: 1, s. 130, Ankara 2003. 

Bunun en somut örneğini, ülkemizi yakından ilgilendiren Kuzey Irak’taki PKK varlığı ko-
nusunda yaşadığımız kimi anlaşmazlıklarda görmek mümkündür. Aynı şekilde merkez ülke-
lerin, her türlü kitle imha silahlarına sahipken, bu imkânlara sahip olmaya çalışan çevre ül-
keleri bir tehdit olarak uluslararası gündeme lanse etmesi ve suçlaması da bir ironidir. 
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çevre ülkeler, merkez ülkelerin ekonomik ve politik anlamda birtakım 
dayatmalarıyla karşı karşıya kalmakta ve bu dayatmalar çevre ülkelerin 
güvenlik politikalarına olumsuz yansıyabilmektedir. Bu durum Birleşmiş 
Milletlerin (BM) “The Impact of Civilization on Social Development” adı al-
tında sunulan raporunda da açıkça ifade edilmiştir. Belge, diğerlerinin 
yanı sıra küreselleşmeye yönelik asıl kaygı olarak devletlerin ulusal poli-
tikalarının, artan bir şekilde ülke sınırları dışında izlenen politikalardan 
etkilendiğine işaret etmektedir.10 Bu politikalar arasında çoğu ülkenin 
dış sermaye gereksinimlerine cevap olan “yatırım ve kredi diplomasisi”; 
ve politik ortaklar oluşturmaya yönelik her türlü ekonomik ve askeri-po-
litik kaldıraçlarla desteklenen “politik mühendislik diplomasisi” sayılabi-
lir. Günümüzde çevre ülkelerin, merkez ülkelerin askeri faaliyetlerine 
maruz kaldıkları da görülmekle beraber bu durum başvurulacak son ça-
re olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Genel olarak çevre ülkelerin en çok maruz kaldıkları ve gelişmiş ülke-
lerce dikte edilen güvenlik politikaları küreselleşmenin ekonomik, siyasi 
ve sosyal boyutları olarak sunulmaktadır ki bunlar: 

● Uluslararası sermayenin önündeki engellerin kaldırılması, serbest 
dolaşımın sağlanması, devlet ve bürokrasinin bu konudaki etkisinin sı-
nırlandırılması. 

● Daha liberal anlayışların benimsenmesi ve demokrasinin inşası ulu-
sal devlet anlayışının önüne set çeken ve merkez-çevre ülkeler arsındaki 
güvenlik politikalarının çatışmasına neden olan küreselleşme dinamikleri-
dir. Gelişmemiş toplumların iç savunma mekanizmalarının da yeterince 
gelişmediği düşünüldüğünde, demokrasi ve özgürlükler dış etkilerin kendi 
kamuoyuna hâkim olmasını sağlayabilmektedir. Gelişmekte olan ülke ola-
rak değerlendirebileceğimiz Türkiye dahi kendi içinde dışa karşı zaman za-
man savunmasız bir ülke/toplum görüntüsü verebilmektedir. Müttefikleri-
miz dâhil yabancı ülkeler, Türkiye’ye ilişkin dış politikalarını normal ka-
nallardan çok psikolojik harekâtlarla yürütmektedirler.11 Merkez ülkelerce 
yürütülen sosyal politikalar ise çevre ülkelerde sosyal istikrarı bozabil-
mekte, etnik ve mezhep farklılıklarını su yüzüne çıkarabilmekte ve sosyal 
gruplar arasındaki çatlakları büyütebilmektedir. 

Yukarıdaki açıklamaların ardından denilebilir ki güvenlik, gelişmemiş 
ülkelerin ulusal güvenliği, rejim güvenliği veya ulusal bütünlüğün ko-
runmasıyla eş değer bir anlam taşırken; merkez ülkeler için aynı savı ile-
ri sürmek yersiz olacaktır. Çünkü gelişmiş veya gelişmekte olan ülkeler 
için ulusal güvenliğin coğrafi sınırları sabit değildir bu gün. 
                                                           
10 Igor Ivanov, “International Security in the Era of Globalization”, Journal Russia in Global 
Affairs, No: 1, January-March 2003, http://www.globalpolicy.org/globaliz/define/2003/0304 
security.htm. 
11 Gündüz Aktan, “Bir Uyarı”, Radikal, 09.01.2007, http://www.radikal.com.tr/haber.php? 
haberno=209553, 13.01.2007. 
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Gelişmiş ülkeler, yeri geldiğinde küreselleşme dinamiklerini kendi 
ulus-devlet varlıklarına tehdit olarak görebilmekte, yukarıda bahsettiği-
miz küreselleşme politikalarını kendi coğrafi sınırları içerisinde daralta-
bilmekte ve karşımıza ters bir mantıkla çıkabilmektedirler. Bir G-8 ve 
Avrupa Birliği üyesi olan Fransa’nın, enerji sektöründe faaliyet gösteren 
uluslararası sermayenin özelleştirme kapsamı çerçevesinde kendi ülkesi-
ne girmesine yönelik geçmiş dönemlerde takınmış olduğu milliyetçi tavır, 
durumu açık bir şekilde izah etmektedir.12 

Küreselleşme Ortamında Uluslararası Güvenlik 

İnsanlık kendisini Soğuk Savaş’ın ideolojik ve politik baskılarından 
soyutlayalı sadece 15 yıl olmuştur. Kabul etmek gerekir ki, yeni ve daha 
güvenli bir dünya sistemine olan talep henüz karşılanabilmiş değildir. 
Soğuk Savaş sonrası kitle imha silahlarının yarattığı tehdide bugün ye-
nileri eklene gelmiştir. Bu problemlerin hemen hemen hepsi zaten daha 
önce de mevcuttu, fakat küreselleşmeyle beraber dünya daha birbirine 
bağlı, birbirini etkiler bir hale büründükçe problemler evrensel bir ka-
rakter kazanarak, gerek bölgesel gerekse uluslararası güvenlik ve istik-
rara ciddi tehdit oluşturmaya başlamıştır. Ayrıca milyonlarca insanın 
gündelik yaşamlarını da etkiler hale gelmiştir. “Gizli Dünya Devleti” kita-
bının yazarı olarak bilinen Gary Allen, “Ben bu kitapta; dünya siyasetinde 
cereyan eden ve hayatımızı şekillendiren pek çok şeyin birilerince öyle plan-
landığı için meydana geldiğini, ispat etmek istiyorum.”13 diyerek yola çık-
mıştır ve büyük ölçüde başarmıştır. 

Aslında küreselleşme, uluslararası güvenlik ile birlikte anıldığında bir 
çelişkiyi de beraberinde sürüklemektedir. Uluslararası toplumun güven-
liğinin sağlanması ve küresel tehditlerin kontrol altına alınması aşama-
sında -her ne kadar gelişmekte olan ülkeler bireylerin, sivil toplum ör-
gütlerinin, uluslararası ve uluslar üstü kurumların müdahale ve kısıtla-
malarına maruz kalsa da- devletler hala baş aktör olarak karşımıza çık-
maktadır. Küreselleşme ile birlikte bilimsel ve teknolojik manada devlet-
lerarası karşılıklı bağımlılık ve etkileşim artma eğilimine girdiğinden do-
                                                           
12 Dünyanın belirli ülkelerinde bankacılık sektöründe yabancı sermaye oranları incelendi-
ğinde ek bir açıklamaya gerek kalmayacak şekilde tablo net olarak kendisini göstermektedir. 
Örneklemek gerekirse; AB ülkelerinden Almanya’da bu sektördeki yabancı sermaye payı 
yüzde 5, İtalya’da yüzde 8, İspanya’da yüzde 10, Hollanda’da yüzde 11, Danimarka’da yüzde 
17, Avusturya ve Fransa’da yüzde 19, Yunanistan’da yüzde 20’nin dahi altındadır. Yabancı 
payının yüksek olduğu ülkeler ise IMF politikalarının uygulandığı, IMF’nin kontrol ettiği ül-
keler grubuna dâhildir. Oranlar Estonya’da yüzde 100, Çek Cumhuriyeti’nde yüzde 95, Slo-
vakya’da yüzde 93, Meksika’da yüzde 82, Macaristan ve Polonya’da yüzde 65, Arjantin’de 
yüzde 48, Peru’da yüzde 47, Şili’de yüzde 42’dir. Türkiye’de bankacılık sektöründe yabancı 
sermaye payı günümüz itibarıyla yüzde 30’un hatta büyüme de dikkate alınırsa yüzde 33’le-
rin üzerine çıkmış durumdadır. Yiğit Bulut, “Gidiyor, Lütfen Kulak Verin”, Radikal, 
11.12.2006, http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=207048, 19.12.2006. 
13 Garry Allen, Dünyayı Kimler Yönetiyor, Gizli Dünya Devleti, Çev. Hakkı Yavuz-İbrahim Ak-
ça, Millî Gazete Yayınları, 1996. 
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layı uluslararası güvenliğin sağlanmasında daha güvenilir, çok taraflı ve 
demokratik çözümlere yönelik mekanizmalar oluşturulabilmektedir(!). 
Örneğin sıklıkla devreye sokulan akil adamlar kimlerdir? Nereden fonla-
nıyorlar?, Hangi projelerde öne çıkıyorlar? Kaç ülkeyi kaos içinde bıraktı-
lar? Kaç kişi biliyor bunları? Teoman Alili’ye göre bunlar Bosna’daki sis-
temin mimarlarıdır.14 

Hâlihazırda güvenlik meselelerinde küreselleşme, “ulusal güvenlik çer-
çevesinin dışına çıkmak” olarak tanımlanmakta; çok taraflılığı, karşılıklı 
bağımlılığı ve düşmanca ilişkilerden ortak düzenlemelere gidildiğini vur-
gulamaktadır.15 Diğer yandan küreselleşmenin güvenlik anlamında ya-
rattığı çelişki, risk ve tehditlerin şiddetini ve etkisini arttırarak uluslar-
arası toplumu derinden sarsabilmesinde yatmaktadır. Terörün etkisinin 
bir dalga halinde dünyanın dört bir yanına yayılabilmesi, terör örgütleri-
nin eşgüdümü, küresel nimetlerden faydalanarak daha rahat eylemler 
yapabilmesi ve bu şekilde eylemlerinin sonucuna daha rahat ulaşıyor ol-
ması küreselleşmenin güvenlik meselelerine olan olumsuz etkisini gözler 
önüne sermektedir. 

Kuzey-güney arasındaki refah farkı, kitle imha silahlarının devlet ve 
devlet-dışı aktörler arasında yayılma sürecine girmesi ve terörizm, günü-
müzde en önemli uluslararası güvenlik sorunları olarak gösterilebilir. 
Ekonomik gelişmişlik düzeyleri arasındaki farklılıklar nedeniyle küresel-
leşmeyle gelen karşılıklı bağımlılık, asimetrik bir karakter kazanmıştır ve 
bu karakter devam edecek gibi görünmektedir. Bu durum ikili bir ku-
tuplaşmaya zenin hazırlamıştır. Zira bir tarafta küreselleşmenin günde-
mini belirleyen görece daha küçük grubu oluşturan ülkeler yer alırken, 
diğer tarafta çoğunluğu, kendileri gündem maddesi olan ülkeler oluştur-
maktadır.16 

Soğuk Savaş’ın bitimi uluslararası ilişkilerin de yeni bir boyut kaza-
narak yönetilemeyen bir hal almasına neden olmuştur. Şu anki, düzen 
etnik, dinsel, mezhepsel birçok açıdan her an patlamaya hazır kriz po-
tansiyellerini de bünyesinde barındırmaktadır. Geniş çevrelerin çıkarları-
na hizmet edecek, bu çıkarları uzlaşmaya sevk edecek etkili mekanizma-
ların var olduğu, fakat etkili bir şekilde harekete geçirilemediği de düşü-
nüldüğünde, devletler açısından, istikrarsız ve sonu kestirilemeyen böyle 
bir ortamda kitle imha silahlarına sahip olmak güvenliğin sağlanmasın-
da tek çıkar yol olarak algılanabilmektedir. Dolayısıyla “bu silahların ya-
yılımını önlemek başlıca sorun olmakta, bu yüzden dünya gerçekten de bir 
                                                           
14 Teoman Alili, “Kim Bu Akil Adamlar”, http://www.ulusalkanal.com.tr/kim-bu-%E2%80 
%9Cakil-adamlar%E2%80%9D-makale.243.html, (10 Mart 2013). 
15 Ali Karaosmanoğlu, “Küreselleşmenin Türkiye’nin Güvenlik Stratejilerine Yansımaları”, 
Küreselleşme ve Uluslararası Güvenlik, s. 241. 
16 Bu durum sosyal ve ekonomik gelişmeler arasındaki açığı körüklemektedir. 1960 yılında 
dünyanın en zengin %20’lik kısmı ile en fakir %20’lik kısmı arasındaki gelir farkı 30 kat 
iken, 2002 yılı itibariyle bu fark 3 katı kadar daha artmıştır. Igor Ivanov, a.g.e. 
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gün 4. Dünya Savaşı’na tanık olursa, taş ve sopalarla varlığını korumaya 
çalışacak.” gibi gözükmektedir. 

Kitle imha silahlarının yayılımını arttıran bir diğer gelişme ise dünya 
ticarî üretiminde görülen muazzam artış sonucu teknolojiye atfedilen 
önemin artması ve teknolojinin erişilebilirliğin kolaylaşmasıdır. Bu du-
rum silah teknolojisinin gelişiminde bilginin yasadışı kullanılmasının ön-
lenmesi sürecini zorlaştırmaktadır. Stratejistlerin ve politikacıların devle-
tin bu tür silahlar üzerinde artan bir şekilde kontrolü kaybettiği endişe-
sine kapılmaları yersiz gözükmemektedir. 

Teknolojik gelişmelerle bağlantılı olarak bugün terörizm, bilgi ve tek-
nolojinin küresel akışını yıkıcı eylemlerini gerçekleştirmede bir araç ola-
rak kullanabilmektedir. Bu suretle bir devlet-dışı aktör olarak düşünü-
len terörist örgütlenmelerin gelişmiş silah teknolojilerine veya kitle imha 
silahlarına ulaşması kayda değer bir uluslararası güvenlik sorunu oluş-
turmaktadır. ABD Başkanı George W. Bush’un 2002 yılında hazırlanan 
“Ulusal Güvenlik Strateji Raporu” önsözünde teröristlere, modern tekno-
lojinin gücünü kullanarak ABD ve diğer açık toplumlara nüfuz etmek 
amacında oldukları suçlamasında bulunmuş olması boşa değildir.17 
Çünkü ABD ve diğer merkez ülkeler küreselleşmenin, “zayıfların hasta-
lıklarını zenginlerin rahat dünyasına aktardıkları mekanizmaları sağladı-
ğı” düşüncesine sahiptirler.18 

Sonuç 

Küreselleşme çok boyutlu bir olgudur. Ticaret potansiyelinin genişle-
mesiyle beraber özel sermaye ve yatırımların küresel dünyada olağanüs-
tü hızla yayılışından, teknoloji ve iletişim olanaklarının gelişmesi saye-
sinde tüm yaşam alanlarının karşılıklı bağımlı hale gelmesine kadar kü-
reselleşme, tüm standartları ve sınırları zorlar görünmektedir. Bu durum 
ekonomik refahın arttırılması ve barışın sağlanmasında yeni olanakları 
insanlığa sunarken aynı zamanda sosyal dağılma sürecine, ekonomik 
krizlerin ulus-devlet sınırlarını aşmasına ve küresel ekonomik sıkıntılara 
dönüşmesine ve şiddet ve çatışmanın tohumlarının ekilmesine de neden 
olabilmektedir. 

Ayrıca geçmişe nazaran bilginin ve üstün teknolojinin küresel etkile-
şim sayesinde erişilebilirliğinin daha kolay hale gelmesi, bazı güvenlik 
açıklarını da beraberinde getirmektedir. Bu açıklar 11 Eylül terörist faa-
liyetleriyle daha net bir şekilde su üstüne çıkmıştır. El-Kaide örgütü yeni 
iletişim teknolojisinin, küresel finans ağlarının ve insanların serbest do-
laşımının uluslararası terörizmin çıkarlarıyla nasıl uyumlaştırılabileceği-
                                                           
17 James Russell, “WMD Proliferation, Globalization and International Security: Whither the 
Nexus and National Security?”, Strategic Insights, Volume: V, Issue 6 (July 2006), http:// 
www.ccc.nps.navy.mil/si/2006/Jul/russellJul06.asp. 
18 William Park, a.g.e., s. 266. 
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ni göstermiştir.19 Ama şunu belirtmek gerekir ki, bu tür terör faaliyetleri-
nin küresel trendlerin yayılımına engel olduğunu söylemek ve AB geniş-
lemesinin durmak üzere olduğunu, Washington merkezli dönüşüm pro-
jelerinin çöktüğünü, “Yeni Avrupa”nın çöktüğünü, merkez güçlerin hızla 
içeri çekilip kendi sorunlarına gömülmeye başladığını görebilmek, kanı-
mızca, biraz erken bir yargıya varıldığı anlamına gelmeyecektir. 

Güvenlik konusunda uluslararası toplum, küreselleşmenin fırsat ve 
tehditler sunduğunun farkında olmasına rağmen, özellikle terörizmin 
önlenmesi konusunda görüldüğü gibi, soruna çare üretecek mekanizma-
ların faaliyete geçirilmesinde etkin bir rol oynamaya istekli görünmemek-
tedir. Bu istekledir ki, Irak’ı işgal için Saddam’ı kullanan, Afganistan’a 
Ladin’le çöreklenen ABD, Karadeniz kilidini ise Saakaşvili’yle açmıştır. 
Çünkü terör algısı ülkeden ülkeye farklılıklar göstermekte, zira ulusal çı-
kar hâlâ üstün gelmektedir, bu da her ülkenin kendi terörü üzerinde 
kontrol sağlama çabası içerisine girmesine neden olmaktadır. Soruna yö-
nelik hedefler bellidir, sorunun çözümüne yönelik mevcut mekanizmalar 
vardır, fakat bunların işlerlik kazanması muğlaklığını korumaktadır. Bu 
açıdan gerçek anlamda bir uluslararası güvenlik sorunu olarak karşımı-
za, kitle imha silahlarının yayılma olasılığı çıkmaktadır ki konu üzerinde 
durulması gereken hassas bir konudur. 

Bu sorunun önü acilen kesilmeli, aksi takdirde Türkiye’nin de için-
de olacağı birçok ülkenin bu tür silahlara sahip olma arzusu artma eği-
limi gösterecektir ki zaten her ülke birbirini tetiklediğinden bu kaçınıl-
maz bir sondur. Bu açıdan bölgemizi ilgilendiren son bir gelişme olarak 
İran’ın, İsrail’e ilave olarak (uluslararası toplum İsrail’in sahip olduğu 
inancını taşımaktadır), bu silahlara sahip olmak istemesinin bölgesel 
dengelerde yaratacağı etki düşünüldüğünde konu daha net anlaşılabil-
mektedir. 

AB genişlemesinin durmak üzere olduğunu, Washington merkezli dö-
nüşüm projelerinin ve “Yeni Avrupa”nın çöktüğünü, merkez güçlerin hız-
la içeri çekilip kendi sorunlarına gömülmeye başladığını görelim. 
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ROMANYA’NIN DOBRUCA BÖLGESİ’NDEKİ 
BAZI OSMANLI MİMARLIK ESERLERİ 

Yrd. Doç. Dr. Aygün ÜLGEN* 

Öz 

Tarih boyunca birçok Türk kavminin yerleşim yeri olan Dobruca, 1419 

yılından 1878’e kadar Osmanlı hâkimiyetinde kalmıştır. 1878 Berlin Antlaş-

ması gereğince kuzeyi Romanya’ya verilen Dobruca bölgesinde inşa edilen 

Osmanlı mimarlık eserleri arasında cami, kale, okul, saat kulesi, han, ha-

mam, medrese, türbe, sebil, çeşmeler yer alır. Ancak bu eserlerin büyük bir 

kısmı günümüze gelememiştir. Bu çalışmada Osmanlı döneminden günümü-

ze gelebilen Romanya’nın Dobruca bölgesindeki bazı mimarlık eserleri üze-

rinde durulacaktır. Bu eserler aynı zamanda Romanya’daki Osmanlı kültür 

mirasının varlığını temsil etmeleri yönüyle büyük önem taşımaktadırlar. 
Anahtar kelimeler: Romanya, Dobruca, Osmanlı Mimarlık Eserleri. 

Abstract 

Some Ottoman Archıtectural Works In Dobruca, Romania 
Dobruca region, located in the Balkans, has been the place for setle-

ment for many Turkish tribes. Ottoman Empire ruled the place from 1419 

to 1878. Under Ottoman rule, various architectural works were built like 

mosques, madrasas, sepulchers, public fountains, fortresses, schools, 

clock towers, inns, Turkish baths, fountains and alms houses in this regi-

on. According to Berlin Treaty signed in 1878, Ottoman Empire recogni-

zed the independence of Romania and the North of Dobruca to it while the 

South was given to Bulgaria. In this work, some Ottoman architectural 

works that survived until today and in good condition in Dobruca, Roma-

nia will be studied. These works have great importance since they repre-

sent Ottoman cultural heritage in Romania. 

Key words: Romania, Dobruca, Ottoman Architectural Works. 
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Romanya Dobruca’sı, doğusundan Karadeniz, kuzeyden ve batıdan 
Tuna nehriyle çevrilmiş olup, güney sınırını Bulgaristan’ın oluşturduğu 
23.000 km2’den fazla yüzölçümü olan bir toprak parçasıdır.1 Dobruca 
adı, Güney Dobruca’nın Karadeniz Bölgesi’nde yaşayan ve Oğuz Türkle-
rinin beyi olan Dobrotiç’ten gelmektedir.2 Dobruca’ya Türklerin iskânı Al-
tın Orda hanları zamanında Deşti Kıpçak’tan gelen Müslüman Türklerin 
bölgeye yerleşmesiyle başlar.3 

Tarih boyunca pek çok Türk kavminin yerleşim bölgesi olan Dobruca 
da dâhil tüm Rumeli’ye çok sayıda Türk unsuru Osmanlı devrinde iskân 
edilir.4 Rumeli coğrafyasının bir parçası olan Dobruca bölgesi yaklaşık 
dört buçuk yüzyıl boyunca Osmanlı idaresinde kalır ve adeta bir Türk 
yurdu hâline gelir. Osmanlılar Rumeli’ye geldiklerinde burada Kuman, 
Peçenek ve Oğuz Türkleriyle karşılaşırlar.5 Rumeli’ye Osmanlılardan çok 
önce yerleşmiş olan Türkler, böylece hem Osmanlıların Rumeli’deki iler-
leyişlerinde6 hem de Osmanlı Devleti’nin Rumeli’deki hızlı büyümesinde 
ve bölgede kolayca yerleşerek uzun yıllar kalabilmelerinde önemli rol oy-
narlar.7 

1419 yılında Osmanlı hâkimiyetine giren8 Dobruca 1878 yılına kadar 
Osmanlı toprağı olarak kalır9, 1878’de imzalanan Berlin Antlaşması’nın 
ilgili maddeleri hükmünce Osmanlı İmparatorluğu Romanya’nın bağım-
sızlığını tanır. Dobruca’nın kuzeyi Romanya’da kalmak üzere10, güney 
Dobruca bölgesi Bulgaristan’a katılır.11 

Romanya’da Osmanlı devri vakıfları ve eserleri, Memleketeyn denilen 
Eflak ve Boğdan sınırları dışındaki Rumen topraklarında (Dobruca) görü-
lebilir. Bu mimarlık eserleri arasında özellikle camiler önemli bir yer tutar. 
                                                           
1 Abdullah Saydam, “Tanzimat Devrinde Dobruca’da İskân Faaliyetleri”, Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 7, s. 199-200, Samsun, Aralık 1992. 
2 Müstecip Ülküsal, Dobruca ve Türkler, 2. Baskı, s. 28, Ankara 1987; Kemal Karpat, “Dob-
ruca”, DİA., Cilt: 9, s. 483, İstanbul 1994. 
3 Zeki Velidi Togan, “Dobruca Türklüğünün Tarihi Hakkında Yeni Nazariyeler”, Tarihten 
Sesler, Cilt: 1, Sayı: 12, s. 1, İstanbul 1943. 
4 Mehmet Ali Ekrem, “Kırım ve Nogay Türklerinin Osmanlı Devrinde Dobruca’ya ve Tüm Ru-
meli’ye Geçmeleri ve Yerleşmeleri”, Türk Tarihi Kongresi Bildiri Özetleri (VII Ankara, 11-15, 
Ekim 1976), s. 1602, Ankara 1976. 
5 Osman Horata, “Romanya Türkleri”, Yeni Türkiye, Türk Dünyası Özel Sayısı II, Yıl: 3, Sayı: 
16, s. 1860-1861, (Mayıs-Haziran), Ankara 1997; “Romanya Türklerinin Tarihi Sosyo-Kültü-
rel ve Edebi Durumuna Genel Bakış”, Başlangıcından Günümüze Kadar Türkiye Dışındaki 
Türk Edebiyatları Antolojisi, s. 13-14, Ankara 1999. 
6 Muzaffer Turan, Balkanlarda Türk Kültürü Bütünlüğü, s. 370, İstanbul 2010. 
7 Kemal H. Karpat, Balkanlarda Osmanlı Mirası ve Ulusçuluk, s. 386, Ankara 2004. 
8 Kemal H. Karpat, “Dobruca”, DİA., Cilt: 9, s. 483, İstanbul 1994. 
9 Mehmet Naci Önal, Romanya/Dobruca Türkleri, Mukayeseleriyle Doğum, Evlenme ve Ölüm 
Adetleri, s. 2, Ankara 1998. 
10 Yusuf Uralgiray, “Romanya’da Türk ve İslâm Kültürü”, Doğu Dilleri, s. 305, Ankara (2), 
1981; K.H. Karpat, “Dobruca”, a.g.e., s. 484. 
11 Yusuf Halaçoğlu, “Bulgaristan (Osmanlı Dönemi), DİA., Cilt: 6, s. 398, İstanbul 1992. 
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Osmanlı döneminde yapılan, günümüze kadar gelebilen ve kullanılmak-
ta olan bu camilerden biri de Mangalya’daki Esmahan Sultan Camisi’dir. 

Mangalya Esmahan Sultan Camisi 

Bir sahil kasabası olan Mangalya’nın merkezinde bulunan bu yapı, 
etrafı parmaklıklarla çevrili bir avlunun ortasında yer almaktadır. İnşa 
kitabesi olmayan caminin Evkaf-ı Kuyûd-u Kadime defterlerinde II. Sul-
tan Selim’in kızı ve Sokullu’nun eşi Esmahan Sultan’ın Rumeli Kadısı 
Şeyh Abdülkadir İbn-i Abdürrahim El-müeyyedi Efendi tarafından onay-
lanmış olan 980 H./1573 M. tarihli vakfiyesinin sureti kayıtlıdır. Buna 
göre yapının 1573 yılı başlarında inşa edilmiş olduğu düşünülebilir. 

Kesme ve moloz taştan, dolgu duvar tekniğinde yapılan yapının üzeri 
ahşap çatılı ve kiremit örtülüdür. Plân itibariyle dikdörtgen olan cami, 
son cemaat yeri ve harimden oluşmaktadır. Caminin harimi 14.70m x 
10.40 m. boyutlarındadır. Kuzeyde yer alan on bir sütunlu son cemaat 
yeri ise caminin doğu cephesindeki giriş kapısına kadar uzamaktadır. 
Son cemaat yerinin zemini, harim zemininden daha yüksektir. Yapının 
doğu, güney ve batı cephelerinde altta ve üstte dikdörtgen ve üzerleri siv-
ri kemerli pencereler vardır.12 Asıl giriş kapısı kuzeyde olan yapının do-
ğusunda diğer bir girişi daha vardır. Batı cephesinde yer alan silindirik 
gövdeli minaresi tek şerefelidir.13 

1961 yılında müzeye dönüştürüldüğü bilinen14 bu yapı, günümüzde 
cami olarak hizmet vermektedir. Caminin haziresinde sağlam olarak gü-
nümüze ulaşabilen 1154 H./1741 M. ile 1287 H./1871 M. arasında farklı 
tarihlere sahip 20 civarında mezar taşı bulunmaktadır.15 Ancak 2002 yı-
lında bölgede yaptığım incelemeler sırasında caminin haziresinde bu sayı-
dan daha fazla mezar taşı olduğunu gözlemlemiş iken, 2007’deki ziyaretim 
sırasında restorasyon çalışmaları sürüyor olan yapının haziresindeki me-
zar taşlarının sayıca azalmış olduğu görülmüştür. 

Babadağ Gazi Ali Paşa Camisi 

Babadağ, Romanya’nın Dobruca bölgesinin kuzeyinde, eski bir Türk 
yerleşim merkezi olup, Rumeli Türklerinin Dobruca’da yerleştikleri en 
eski kasabalardan biridir.16 Gazi Ali Paşa Vasiyetnamesi’nde adı Baba 
                                                           
12 Ekrem Ayverdi, Avrupa’da Osmanlı Mimarî Eserleri Romanya, Macaristan, 1’inci ve 2’nci 
Kitap, s. 43, 42-43, 48, İstanbul 2000. 
13 Ekrem Ayverdi, a.g.e., s. 43. 
14 Turgay Yazar, “Romanya’daki Osmanlı Mimarîsinden Bazı Örnekler”, Balkanlar’da Kültü-
rel Etkileşim ve Türk Mimarîsi Uluslararası Sempozyumu (17-19 Mayıs 2000, Şumnu-Bulgaris-
tan), Cilt: 2, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, s. 852, Ankara 2001. 
15 Lütfi Şeyban, “Mankalya Esma Sultan Camii Haziresi Mezartaşı Kitabeleri”, http://www. 
akademiktarih.com/pdfler/store/lütfiseyban2.pdf. 
16 Müstecip Ülküsal, “Romanya’da Bulunan Müslümanlar”, Emel Dergisi, Yıl: 16, Sayı: 96, 
s. 2, İstanbul, Eylül-Ekim 1976; Altan Araslı, Avrupa’da Türk İzleri I, s. 295, Ankara 2001. 
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olarak geçen Babadağ Kasabası17 bu adı, Rumeli’nin Türkleşmesinde bü-
yük hizmetleri geçen ve bu bölgede türbesi bulunan Saltuk Baba’dan al-
mıştır.18 Babadağ, önemli miktarda Türk nüfusun yaşadığı bir yer olup,19 
Köstence’den yaklaşık bir saat uzaklıktadır.20 

Babadağ’ı kasabasının girişine yakın ana cadde üzerinde bulunan 
Gazi Ali Paşa Külliyesi’nden günümüze cami, kuzeydoğusunda bulunan 
bir türbe ve caminin önünde kuzey-doğu ucunda yer alan, on bir basa-
makla inilen bir su kaynağı ulaşmıştır.21 

İnşa kitabesi olmayan caminin 1019 H./1610-1611 M. tarihli vakfiye 
suretinde Sultan Mehmet’in adı geçmektedir. Ekrem Hakkı Ayverdi’ye 
göre adı geçen sultanın III. Mehmet olması gerekir. Bu düşünceden ha-
reket edildiğinde, Sultan III. Mehmet 1603’da öldüğüne göre, vakfiyenin 
1603’ten önce düzenlenmiş olduğu düşünülmektedir. 

Vakıf ve vakfiye sahibi Ali Paşa’nın kimliği tam olarak tespit edileme-
miştir. Ancak Ekrem Hakkı Ayverdi bu kişinin Kadı-zade Ali Paşa oldu-
ğunu belirtmektedir. Vakfiyenin şahitlerinden Budin kadısı Habil Efendi 
İbn Recep, 1602 yılında şehrin Avusturyalılar tarafından muhasarası sı-
rasında müdafaaya iştirak etmiş, bu hareketin idaresini ise o sırada Bu-
din Beylerbeyi olan Kadı-zade Ali Paşa yürütmüştür. Gösterilen büyük 
kahramanlıklar sonunda muhasara kaldırılır ve düşmanın geri çekilmesi 
sağlanır. Yine Ekrem Hakkı Ayverdi’ye göre, vakfiyede Habil Efendi’nin 
şahit olarak yer alması, Habil Efendi ile Kadı-zade Ali Paşa’nın silah ar-
kadaşlığı ve kader birliğinin bir sonucudur.22 

Ancak bir başka görüş ise, Gazi Ali Paşa’nın II. Viyana kuşatmasında 
büyük kahramanlıklar göstererek “gazi” unvanını almış ve yeniden Ba-
badağ garnizonuna getirilmiş bir kumandan olduğudur. Kaynaklar, 16. 
ve 17. yüzyıllarda Dobruca’nın kuzeyinde bulunan Babadağ kasabasın-
da büyük bir askerî garnizon olduğundan söz etmektedir. Yine kaynak-
ların belirttiğine göre, Gazi Ali Paşa, Babadağ kasabasında büyük bir ca-
mi ve bir medrese yaptırmış, bunların idaresi için de bir vakıf kurdur-
muştur. Gazi Ali Paşa’nın kurduğu medrese, 1901 yılına kadar faaliyeti-
ni sürdürür ve Osmanlı İmparatorluğu’nun bu bölgesinde yüzyıllar boyu 
dini rehber ve öğretmen yetiştirir. 1901 yılında Rumen hükümeti civarda 
Türk halkı çok azaldı bahanesiyle Gazi Ali Paşa Medresesi’ni kapatınca, 
yerine Mecidiye kasabasında Rumen Diyanet Genel Müdürlüğü’ne bağlı 
yeni bir medrese açar. Bu medresenin başına bir Hıristiyan müdür tayin 
                                                           
17 “Gazi Ali Paşa Vasiyetnamesi”, Emel Mecmuası, Yıl: 3, Sayı: 11, s. 22, Bazargic-Romania, 
1 Teşrinisani 1932. 
18 Münir Aktepe, “Babadağı”, DİA., Cilt: 4, s. 371, İstanbul 1991. 
19 Altan Araslı, a.g.e., s. 295. 
20 Hasan Yılmaz-Nihat Kaşıkçı, Karadeniz Kıyılarında, s. 87, Ankara 2001. 
21 Ekrem Hakkı Ayverdi, a.g.e., s. 14. 
22 Ekrem Hakkı Ayverdi, a.g.e., s. 11. 
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eder, böylece Gazi Ali Paşa’nın kurduğu 8000 hektarlık vakıf mülkleri de 
Rumen devlet hazinesine geçmiş olur.23 

Gazi Ali Paşa Camisi, 1876 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında yandığın-
dan yeniden onarılır, 1907-1910 yıllarında bir onarım daha geçirir. Bu 
onarımlar sırasında çatı ve tavanı ile mahfiller değiştirilir. Caminin batı 
cephesinin güney köşesinde bulunan minare Ayverdi’ye göre orijinal ol-
mayıp sonradan yapılmıştır. Tek şerefeli ve silindirik gövdeli minare, 
mihrap duvarıyla aynı hizada olup, Osmanlı cami mimarisinde minare-
nin konumu düşünüldüğünde, alışılmadık bir yerdedir. Petek kısmının 
üzeri sivri külâhla örtülü bu minarenin kare kaidesi çatı hizasına kadar 
uzanmaktadır. Minareye geçiş, cami beden duvarı ile kaidenin birleştiği 
yerdeki ahşap bir sahanlıktan sağlanmaktadır.24 

Gazi Ali Paşa Camisi dikdörtgen plânlı olup, dıştan kuzey-güney doğ-
rultusunda 21.13 m. x 14.95 m. boyutlarındadır. Kuzeyde doğu-batı 
doğrultusunda dikdörtgen plânlı üç sivri kemerli ve yanları açık son ce-
maat yerinin ve harimin üzeri kiremitli ahşap bir çatı ile örtülüdür. Ca-
minin duvarları moloz taştan yapılmıştır.25 Yapının dış cephe beden du-
varlarında alt ve üstte yer alan sivri kemerli pencereler dikkati çekmek-
tedir. Doğu ve batı cephesindeki kapılar dikdörtgen, son cemaat yerinde-
ki harime giriş kapısı ise sivri kemerlidir. Caminin harimi ahşap bir ta-
vanla örtülüdür. Tavanın ortasında daire plânlı bir göbek motifinin bu-
lunduğu dikkati çeker. Bu motif merkezde iki sıra yıldız, dış kısımlarda 
ise ay yıldız motifleri ile bezelidir. Harim kısmının güney duvarı eksenin-
de dışa çıkıntılı dikdörtgen bir çerçeve içinde mihrap nişi yer alır. Minber 
ahşaptır. Ahşap sütunların taşıdığı mahfil ise harimi üç yönden çevirir. 
Mahfile çıkışlar merdivenlerle sağlanır. 

Kemal Karpat bir yazısında, Gazi Ali Paşa Camisi’nin ve türbesinin 
harap halde olduğunu, 1982 yılından beri içinde namaz kılınmadığını 
belirtmektedir.26 Romen devrimine kadar cami müze olarak kullanılır, 
devrimden sonra ise Babadağ Gazi Ali Paşa Camisi’ndeki önemli eşyalar 
Tulça Müzesi’ne götürülür. Ancak bu arada cami ve türbe, yöredeki başı-
bozuklar tarafından talan edilmekten kurtulamamıştır.27 1990 yılında 
harap haldeki bu caminin onarım ve restorasyon çalışmalarına başlanır. 
Daha sonra 5 Eylül 1995 tarihinde Ankara’da Türk-Romen Dışişleri Ba-
kanları tarafından Romanya Tulça Vilayeti, Babadağ şehrinde Türk-İs-
                                                           
23 Eyüp Musa Demiroğlu, “Dobruca Türkleri”, Emel Dergisi, Sayı: 34 (134), s. 35, Ocak-Şu-
bat 1983. 
24 Ekrem Hakkı Ayverdi, a.g.e., s. 14. 
25 Ekrem Hakkı Ayverdi, a.g.e., s. 12-13. 
26 Kemal Karpat, “Dobruca”, a.g.e., s. 485. 
27 Nuredin İbram, “Türk Toplumuna Ait Türbelerimiz”, Hakses Gazetesi, s. 2, Constanta-
Romanya, Haziran 2003; M. Naci Önal, “Romanya Dobrucasında Yedi Türbe”, Türk Halk 
Kültürü Araştırmaları 1998, s. 45, Ankara 2000. 
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lâm Tarihi Anıtları’nın onarımı ile ilgili olarak Romanya’daki Türk azın-
lıkların (Türk-Tatar) ibadet binası, türbe, imam evi restorasyon projeleri, 
Romanya Kültür Bakanlığı Ulusal Tarihi Anıtlar Genel Müdürlüğü’nce 
liste hazırlanarak, Türk tarafına teslim edilir. Böylece 21.02.1997 tari-
hinde, Gazi Ali Paşa Camisi’nin onarım ve restorasyonu ile ilgili işler, in-
şaatın finansmanını üstlenen Türkiye Diyanet Vakfı’nca Özbersan İnşaat 
ve Ticaret Ltd. Şirketi’ne ihale edilir. Restorasyon ve onarım çalışmaları 
hızla tamamlanan Gazi Ali Paşa Camisi, türbe, imam evi ve müştemilatı 
4.12.1998 tarihinde, Romanya ve Türkiye cumhurbaşkanları tarafından 
bir törenle hizmete açılır.28 

Babadağ Gazi Ali Paşa Türbesi 

Dobruca’da Türk kültür eserleri olarak önemli bir yer tutan camiler-
den başka diğer önemli mimarlık anıtları da türbelerdir. Bu bölgede gü-
nümüze gelebilen yedi Osmanlı türbesinden üçü Babadağ’da bulunmak-
tadır ki, bunlar, Koyun Baba Türbesi, Sarı Saltuk Türbesi ve Baba Gazi 
Ali Paşa Türbesi’dir.29 

Gazi Ali Paşa Türbesi altı köşeli bir plâna sahiptir. Kuzey-batı köşe-
sinde yer alan üç satırlık kitabesinde 1029 H./1619-1620 M.’de ölen Ali 
Paşa’nın bu türbede defnolunduğu belirtilmekte, “Cami-i şerifin bâni ve 
vâkıfı merhum Gazi Ali Paşa 1029 senesinde irtihâl-i dâr-ı naîm eylemiş 
ve bu makamda defnolunmuştur” ifadesi yer almaktadır.30 Düzgün kesme 
taştan, yapılmış olan türbenin köşeleri pahlanmıştır. Cephelerde dik-
dörtgen biçimli pencereler yer almaktadır. Üzeri kubbe ile örtülüdür.31 
Türbenin kapısı doğudadır ve içinde tek bir sanduka bulunmaktadır.32 

Babadağ Sarı Saltuk Türbesi 

13. yüzyılın ikinci yarısında veliliği sadece Müslümanlarca değil Hıris-
tiyanlarca da kabul edilmiş olan Sarı Saltuk, Anadolu’dan başka, özellik-
le Balkanlarda da etkili olmuş, adına Türk hâkimiyetinin ulaştığı pek 
çok yerde türbeler yapılmıştır.33 

Arnavutluk’ta, Makedonya’da, Dobruca’da, Kaliakra’da, Hersek’te, Tür-
kiye’de, Babaeski’de, Erzurum’da, Bor’da, Bosna’da, Mostar civarında, 
Yunanistan’da Korfu Adası’nda da türbesi olduğu iddia edilmiştir. Ancak 
onun asıl türbesinin Romanya’nın Babadağ şehrinde olduğu kabul edil-
                                                           
28 Nuredin İbram, Dobruca’daki Müslüman Topluluğu Manevi Hayatından Sayfalar, s. 77, 
Constanta-Romanya 1999. 
29 M. Naci Önal, “Romanya Dobrucasında Yedi Türbe”, Türk Halk Kültürü Araştırmaları 
1998, s. 32, Ankara 2000; Ekrem Hakkı Ayverdi, a.g.e., s. 15. 
30 Ekrem Hakkı Ayverdi, a.g.e., s. 14; Altan Araslı, Avrupa’da Türk İzleri II, s. 127, Ankara 2001. 
31 Semavi Eyice, “Ali Paşa Camii ve Türbesi”, DİA., Cilt: 2, s. 431, İstanbul 1989. 
32 Halit Güler, Tuna Nehri Konuşsaydı, s. 63, Ankara 1995. 
33 Nezihe Araz, Anadolu Evliyaları, s. 28, İstanbul 1958. 
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mektedir.34 Bu türbe, Babadağ’da Sarı Saltuk adına Sultan II. Bayezid 
tarafından yapılan Ulu Cami, türbe, hamam, imaret, medrese ve kervan-
saraydan oluşan külliyeden geriye kalan tek yapıdır. 

Sarı Saltuk, Anadolu ve Rumeli’nin fethi sırasında gazalara katılan, 
kahramanlığı ile daha yaşarken efsanevî bir kişilik haline gelen müstes-
na bir Türk kahramanıdır.35 Aynı zamanda özellikle Balkanlarda 1263 
tarihinden başlayarak Müslümanlığı yayan ünlü bir Türk düşünürüdür. 
Kaynaklar, Sarı Saltuk’un Anadolu’da bulunduktan sonra Türkmenlerle 
Kırım’a geçtiğini, daha sonra da Dobruca tarafına giderek ölene kadar o 
yörelerde İslâm’ı yaydığını belirtmektedirler.36 

Arap gezgin İbn-i Batuta bu durumu gözlemlemiş ve 1328’de Baba-
dağ’da türbesini ziyaret ettiği Sarı Saltuk’un İslâmiyet’e yaptığı hizmet-
ten eserinde söz etmiştir.37 

Kemal Karpat’ın belirttiğine göre, Selçuklu Sultanı II. İzzeddin Keyka-
vus Moğolların baskısına dayanamamış, sonunda yapılan savaşta yenile-
rek İstanbul’a gelmiş ve akrabası olan Bizans İmparatoru’nun yanına sı-
ğınmıştır. Bir süre İstanbul’da yaşadıktan sonra bir ülkeye sahip olma 
arzusunu gerçekleştirmek amacıyla Mihail Paleolog kendisine Dobruca’-
da bir arazi verir. Bunun üzerine İzzeddin Keykavus İznik civarında bu-
lunan amcası Sarı Saltuk’a haber göndererek 20.000 kadar Selçuklu 
Türk’ünün kömür memleketine (Dobruca’ya) Kavarna ve Balçık civarına 
yerleşmesini sağlar. Bu göçün 1263 tarihlerine tesadüf ettiği kesindir. 
Dobruca’nın kuzeyinde38 Babadağ’ı bölgesinde yerleşmiş olan Sarı Sal-
tuk’un Türkmenleri, güçlü Altınordu Emiri Nogay’ın koruması altına gi-
rerler. Nogay Müslüman’dır ve Sarı Saltuk’un etkisi altındadır. Balkan 
Türklerinin büyük destanı Saltukname’de Baba Saltuk aynı zamanda 
Balkanlarda İslâmiyet’i yaymak için savaşan bir alp-eren gazi olarak gös-
terilmiştir.39 1300’den sonra Dobruca’da, Babadağ’da öldüğü tahmin 
olunan Sarı Saltuk’un türbesi40, Babadağ’da Gazi Ali Paşa Camisi yakı-
nındadır. Sultan II. Bayezid, Kili ve Akkerman Seferi’nden döndüğünde 
Babadağ’a da uğramış, Sarı Saltuk Baba’nın mezarını ziyaret etmiş ve 
buraya yaptırdığı bu güzel türbe Osmanlı padişahlarının da ziyaret ettik-
leri kutsal bir yer olmuştur. Nitekim Kanuni Sultan Süleyman 1538 yı-
                                                           
34 İbrahim Agah Çubukçu, “Sarı Saltuk’un Türk-İslâm Kültüründeki Yeri”, Renkler, s. 151, 
Bükreş 1995. 
35 Şükrü Haluk Akalın, “Sarı Saltuk ve Ebu’l-Hayr-ı Rumi’nin Saltuk-Namesi”, Renkler, 
s. 156, Bükreş 1995. 
36 İbrahim Agah Çubukçu, “a.g.m.”, s. 150-153; Hasan Dayi, “Sarı Saltuk Baba”, Tuna Mektup-
ları, Sayı: 2, s. 2, Galati-Romanya, Mayıs 2001. 
37 Halime Doğru, “Osmanlı Devleti’nin Rumeli’de Fetih ve İskân Siyaseti”, Türkler, Cilt: 9, 
s. 307, Ankara 2002. 
38 Kemal Karpat, Balkanlarda Osmanlı Mirası ve Ulusçuluk, s. 381-382. 
39 Halil İnalcık-Günsel Renda, Osmanlı Uygarlığı I, s. 33-34, İstanbul 2003. 
40 Kemal Karpat, Balkanlarda Osmanlı Mirası ve Ulusçuluk, s. 384. 
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lında ordusu ile Dobruca’ya gelmiş, ordu Babadağ’a gelince padişah bu-
rada dört gün kalmış ve Sarı Saltuk Baba’nın Türbesi’ni ziyaret etmiştir. 
Şehir halkı ile sürek avına çıkan Sultan, daha sonra 26 Ağustos’ta Dob-
ruca’yı terk etmiştir. Türbe 1620 yılında ise Sultan II. Osman tarafından 
ziyaret edilmiştir.41 

Türbenin yerinin bulunuşu ile ilgili olarak Evliya Çelebi detaylı bilgi-
ler vermektedir. Ona göre Sultan II. Bayezid, Kili ve Akkerman Seferi sı-
rasında Babadağ’a gelir. Babadağ halkı Sultana, burada Saltuk adına bir 
türbenin bulunduğunu, ama sonradan çöplüğe dönüştürüldüğünü ve 
bu türbenin yerinin zamanla kaybolduğunu anlatır. Bunun üzerine Sul-
tan Bayezid, veziri Kara Şemseddin ile söylenilen yere varır. Orada bir 
seccade sererek namaz kılarlar ve gece istiareye yatarlar. Bayezid rüya-
sında yeşil sarıklı, sarı sakallı Sarı Saltuk’u görür. Saltuk ona ‘hoş gel-
din’ diyerek Kili ve Akkerman’ı savaşmadan alacağını söyler. Sonra da 
‘beni bu çöplükten kurtar’ der. Ertesi gün Bayezid, Kara Şemseddin’e gör-
düğü rüyayı bir kâğıda yazmasını söyler. Kendisi de rüyasını yazarak bu 
kâğıtları şeyhülislama verirler. İkisinin de gördüğü rüya aynıdır. Şeyhül-
islam cevabında ‘padişahım o yere büyük bir türbe yaptırasın’ der. Padi-
şah bunun üzerine söylenilen yeri temizletmeye başlatır. Temizlik sıra-
sında üzerinde “Haza kabr-i Saltuk Bey Seyyid Mehmed Gazi” yazısı bu-
lunan bir mermer sanduka ortaya çıkarılır. Buraya hemen kubbeli bir 
türbe inşasına başlanır. Ardından han, medrese, kervansaray ve imaret 
yaptıran Sultan, daha Sonra Kırım Hanı Mengli Giray’ı ve Bektaşî derviş-
lerinden Kademli Dede Sultanı yaptığı imaretlere koruyucu tayin eder. 
Ayrıca, Anadolu’ya gitmek için yola koyulduğunda, bu iki sultan Sarı 
Saltuk’u rüyalarında görür. Sarı Saltuk bu kez onlara ‘üzerimdeki kur-
şunlu kubbeyi kaldırın, tahta kubbe yapın.’ der. Bunun üzerine yapının 
üzeri tahta bir kubbe ile örtülür.42 

Türbenin günümüzdeki durumuna gelince; moloz taştan, dolgu duvar 
tekniğiyle yapılan kare plânlı türbenin iç boyutları 4.83 m. x 4.83 m.dir. 
Kubbeye geçiş tromplarla sağlanmıştır. Yapının önünde üzeri kiremitle 
örtülü 3 m. kadar genişliğinde bir sundurma bulunmaktadır.43 Tek eğimli 
bu sundurmanın üzerini örttüğü bölüm, bir eyvan şeklinde olup, yapı 
plân olarak, bu eyvanla türbenin birleşiminden oluşur. 

2002 yılında türbeyi ziyaretim sırasında yapmış olduğum incelemede, 
restorasyon geçirdiği belirtilen yapının önünde bulunan ve daha önce üze-
                                                           
41 Müstecip H. Fazıl Ülküsal, Dobruca’dan, (Yay. Haz: Saim Osman Karahan), s. 38, İstan-
bul 2007; Hasan Dayi, “Sarı Saltuk Baba”, Tuna Mektupları, Sayı: 2, s. 2, Galati-Romanya, 
Mayıs 2001. 
42 Evliya Çelebi, Seyahatname, (Sadeleştiren: N. Aktaş-T. Temelkuran), Cilt: 3, s. 97-973, 
İstanbul 1976; Evliya Çelebi, Seyahatname, (Sadeleştiren: S.A. Kahraman-Y. Dağlı), 3. Ki-
tap, s. 206-207, İstanbul 1999. 
43 Altan Araslı, Avrupa’da Türk İzleri I, s. 298, Ankara 2001; Ayverdi, a.g.e., s. 20. 
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rinin kiremitle örtülü olduğu kaynaklarda belirtilen sundurmanın değişti-
rildiği anlaşılmış, kubbeyi koruma amacıyla yapılmış olduğu söylenen ve 
üzerine ikinci bir kat halinde eklenen bölüm ise görünüm itibariyle yapıyı 
türbe mimarisinden tamamen uzaklaştırmıştır. Ancak 2007 yılında türbeye 
yaptığım ziyaret sırasında görevlilerce yeniden restorasyon geçirdiği belirti-
len yapının, bu son restorasyonda, üzerindeki ikinci ek bölümün kaldırıldı-
ğı, önündeki sundurmanın üzerinin yine kiremitle örtüldüğü, çevre düzen-
lemesi yapılarak, önceki harap görünümünden kurtulduğu görülmüştür. 

Hırşova Sultan Mahmut Camisi 

Dobruca’nın batısındaki Hırşova Kasabası’nda bulunan bu caminin, 
hariminin giriş kapısı üzerindeki tuğralı kitabesinden Sultan II. Mahmud 
döneminde 1230 H./1815 M. tarihinde yapıldığı anlaşılmaktadır. Hari-
min güney duvarında yer alan kitabede ise caminin Ahmed bin Süley-
man tarafından onarıldığı belirtilmektedir. Orijinalinde önü ve yanları 
açık olan son cemaat yeri ise kapatılarak eksende giriş mekânı, doğu ve 
batısında ise birer oda oluşturulmuştur. 

1880 tarihli Sultan Hamid albümlerindeki resmi incelendiğinde yapı-
nın bugünkü durumu arasında bir fark olmadığı görülmekte, bu düzen-
lemelerin 1880’den önce yapıldığı anlaşılmaktadır. Kuzey-güney doğrul-
tusunda dikdörtgen plânlı olan cami, son cemaat yeri ve harimden olu-
şur. Yapının pencereleri dikdörtgen biçimli olup, harim pencereleri çift 
sıra olarak düzenlenmiştir. Üzeri kiremitli bir tavanla örtülü olan yapı-
nın tek şerefeli minaresi, girişte sağda yer alır. Silindirik gövdeli minare-
nin peteği sivri külâhlıdır. Kesme taştan yapılan minarenin kaidesinde 
kılıç, hilal, rozet ve yıldız motifli bir süsleme bulunmaktadır.44 Yapı gü-
nümüzde cami olarak hizmet vermektedir. 

Mecidiye Sultan Mecid Camisi 

Mecidiye Kasabası, 1828-1829 yılları arasında yapılan Osmanlı-Rus 
Savaşı sırasında yakılıp yıkılan Mecidiye’ye 1853-1856 Kırım Savaşı’ndan 
sonra Dobruca’daki Osmanlı Paşası olan Sait Paşa’nın yetki ve kararıyla 
Kırım’dan getirilen muhacirleri iskân etmek suretiyle kurulmuş, zaman-
la Romanya’nın önemli yerleşim merkezlerinden birisi olmuştur. Mecidi-
ye’ye yeni gelen Müslüman ahali, Padişah Abdülmecid’in fermanıyla şe-
hirde Sultan Abdülmecid adını taşıyan bu camiyi inşa ederler. Mecidiye’-
nin en eski yapısı olan bu caminin kuzey batı köşesinde yer alan mina-
resi 25 m. yüksekliğinde, kesme taştan yapılmış olup, tek şerefelidir.45 

Dobruca’nın en büyük iki camisinden biri olan bu yapının giriş kapısı 
üzerindeki Sultan Mecid tuğralı kitabesinden, inşa tarihinin 1277 H./ 
                                                           
44 Turgay Yazar, “Romanya’daki Osmanlı Mimarisinden…”, a.g.e., s. 855-856. 
45 Nuredin İbram, a.g.e., s. 65. 
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1860-61 M. olduğu anlaşılmaktadır. Önü ve yanları açık olduğu bilinen 
son cemaat yerinin daha sonra kapatıldığı görülmektedir.46 Oldukça ba-
kımlı ve sağlam durumda olan yapının harim kısmı plân bakımından ka-
re olup, harime giriş kuzeydeki son cemaat yerinden sağlanır. Yapının 
kuzey-batısında sekizgen plânlı bir şadırvan vardır. Kuzeyde son cemaat 
yerinde giriş kapısının iki yanında dikdörtgen biçimli üçer pencere yer 
alır. Diğer cephelerde iki sıra halinde alt ve üst pencereler, üzerleri basık 
kemerlidir. Dolgu duvar tekniğinde kesme taştan yapılmış olup, tek şere-
feli, bir minaresi olan caminin ahşap tavanının üzeri ise kiremit örtülü-
dür.47 Yapının ahşap kısımlarında (sütunlar, üst mahfil, mahfil korku-
lukları, minber, mihrap ve tavan) Lübnan dağlarından getirilen Lübnan 
selvisi kullanılmıştır.48 Caminin içine girildiğinde özellikle tavan süsle-
mesi dikkati çeker. Tavanın ortasındaki bu süsleme, çıtalardan oluştu-
rulan sekizgenin ortasındaki kare çerçeve içinde otuz dilimli yuvarlak bir 
göbek şeklindedir.49 Günümüze sağlam halde gelen bu yapı Mecidiye’nin 
en büyük cami olarak halkın ibadetine açıktır. 

İsakça Mahmud Yazıcı Camisi 

Dobruca’nın bir başka özelliği de çeşitli aşiretlerin sürgün ve bazı ta-
rikat büyüklerinin sığınma yeri olmasıdır. Nitekim Dobruca’nın kuzeyin-
de, Tuna nehrinin kıyısında yer alan İsakça Kasabası’nın adı da Anado-
lu’dan kaçan İsakça Baba’dan gelmektedir.50 

Küçük bir kasaba olan İsakça, aşağı Tuna’nın deltaya yakın kenarında 
önemli bir geçit noktası üzerinde bulunmaktadır. Osmanlı idaresine geç-
tikten sonra 1476’dan itibaren Moldovya, Lehistan ve Rusya’ya karşı sefe-
re çıkan Osmanlı ordularının Tuna’yı geçişlerinde lojistik bir üs olarak 
kullanılmıştır. Sultan II. Bayezid 1484’te İsakça’dan Tuna’yı geçerek Kili 
ve Akkirman’ı alır, stratejik konumu sebebiyle idarî ve iktisadî bakımdan 
önem kazanan İsakça, Silistre sancağına bağlı bir kaza merkezi olur. 

Sultan II. Osman 1621’de Lehistan seferine çıktığında bir müddet İsak-
ça’da kalmış ve burada bir kale, cami ve hamam inşa edilmesini emret-
miştir. Evliya Çelebi’ye göre Kaptan Hasan Paşa bu emir uyarınca bir ka-
le ve Tuna üzerine bir köprü yaptırarak, Tuna civarındaki on üç köyün 
gelirlerini vakıf olarak bu eserlere tahsis etmiştir. 

1660 yılında buradan geçen ve Seyahatnamesi’nde kasabanın adını 
“İshakcı” olarak veren Evliya Çelebi, Sultan II. Osman döneminde inşa 
edilen kalenin oldukça müstahkem olduğundan, içinde muhafızlara ait 
evlerin bulunduğundan bahsetmektedir. 
                                                           
46 Ekrem Hakkı Ayverdi, a.g.e., s. 53. 
47 Turgay Yazar, a.g.e., s. 856-857. 
48 Nuredin İbram, a.g.e., s. 65. 
49 Ekrem Hakkı Ayverdi, a.g.e., s. 53. 
50 Kermal H. Karpat, “Dobruca”, a.g.e., Cilt: 9, s. 484. 
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1672’den önce İsakça’da, Osmanlı Ordusu, Lehistan ve Rusya’ya kar-
şı giriştiği seferler dolayısıyla erzak stoklamak için büyük depolar yap-
mıştır. Eflak ve Boğdan ile Tuna bölgesindeki eyaletlerden sevk edilen 
zahire, buradan gemilerle İstanbul’a yollanırken, söz konusu seferler do-
layısıyla artık bu depolarda muhafaza edilmeye başlanır. Osmanlı ordu-
ları açısından taşıdığı lojistik önem dolayısıyla Rusların ana hedefi hali-
ne gelen İsakça, 1771, 1790, 1809 ve 1818’de ele geçirilip ateşe verilir. 
Ancak Osmanlıların, 18. yüzyıl boyunca kaleyi ve depoları sürekli olarak 
yeniden onardıkları ve İsakça’yı destekledikleri kaynaklarda belirtilmek-
tedir. 

İsakça, Osmanlı hâkimiyetinin son yıllarında bir kaza merkezi olmak-
tan çıkarak, Tulça sancağına bağlı bir nahiye merkezi hâline gelir. 1878’-
de Dobruca’nın tamamı gibi burası da Romanya idaresine bırakılır. Gü-
nümüzde Isaccea adıyla anılan51 İsakça’nın en önemli mimarlık eseri 
olan Mahmud Yazıcı Camisi, Osmanlı döneminde Mahmud Yazıcı adlı bi-
ri tarafından hayır için yaptırılmıştır.52 İshakçı Kalesi içinde günümüze 
gelen tek camidir. Adını kasabadaki İshak Baba’nın Türbesi’nden alan 
bu yapının kapısı üzerindeki kitabeden 1280 H./1863-64 M. tarihlerinde 
yapıldığı anlaşılmaktadır.53 Plan bakımından harim ve son cemaat yerin-
den oluşan yapı, zeminden yaklaşık 40 cm. yüksekliğinde bir temel du-
varı üzerinde oturmaktadır. Yapının, önü ve yanları açık altı ahşap sütu-
na oturan kemerlerle taşınan son cemaat yerinden harim kısmına geçi-
lir. Bağdadî tekniğindeki beden duvarları üzerine oturan ahşap tavanın 
ortasında54 kare çerçeve içine alınmış göbek kısmında yuvarlak bir ma-
dalyonun içinde, küçük bir madalyon, bunun da içinde ise yıldız motifli 
bir süsleme dikkati çeker. Caminin harimini üç yönden ahşap sütunlar-
la taşınan mahfiller çevirir. Dikdörtgen plânlı yapının minaresi tek şere-
feli olup, kuzeyde girişin sağındadır. Yapının doğu, batı ve güney cephe-
lerinde ise altlı üstlü iki sıra dikdörtgen biçimli pencereler yer alır. 

Çernavoda (Karasu) Camisi 

Tuna’nın bir geçit yeri olan Çernavoda kasabası, Esmahan Sultan 
Vakfiyesi’nde Karasu Boğazı adıyla geçmektedir.55 Evliya Çelebi bu kasa-
baya Karasu dendiğini seyahatnamesinde belirtir.56 Çernavoda Camisi-
nin inşa kitabesi yoktur. Dikdörtgen plânlı bu yapının kuzeyindeki üç 
bölümlü son cemaat yerine giriş ortadaki kapıdan sağlanmakta olup, bu 
                                                           
51 Bogdan Murgescu, “İsakça”, DİA., Cilt: 22, s. 489-490, İstanbul 2000. 
52 Altan Araslı, Avrupa’da Türk İzleri II, s. 128, Ankara 2001. 
53 Ekrem Hakkı Ayverdi, a.g.e., s. 33-35. 
54 Turgay Yazar, “Romanya’daki Osmanlı…”, a.g.e., s. 859. 
55 Ekrem Hakkı Ayverdi, a.g.e., s. 33, 37. 
56 Evliya Çelebi Seyahatnamesi, (Haz. Yücel Dağlı-S.A. Kahraman-İ. Sezgin, Cilt: 5, s. 116-
117, İstanbul 2001. 
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kapının iki yanında birer, üstte ise iki tane olmak üzere dikdörtgen bi-
çimli pencereler yer alır. Son cemaat yerinin sağ ve solunda birer oda 
vardır. Moloz taştan dolgu duvar tekniğinde yapılan yapının ahşap tava-
nının üzeri ise kiremit örtülüdür. Giriş cephesinin sağında yer alan tek 
şerefeli minarenin kaidesi çatı hizasına kadar uzanmaktadır. Minarenin 
pabuç kısmının üzerindeki silindirik gövde üzerinde tek şerefe bulun-
maktadır. Yüksekçe tutulmuş kaidenin bir cephesindeki 9 satırlık mer-
mer kitabenin altında ay yıldızlı ve bitkisel motifli bir süsleme dikkati çe-
ker. 

2002 yılındaki incelememiz sırasında restorasyonunun yeni bittiği ca-
mi görevlisince belirtilen bu yapının, restorasyon öncesi durumunu gös-
teren ve elimizde mevcut olan bazı fotoğraflarından, yapılan restorasyo-
nun caminin iç ve dış cephesi ile minare kaidesinde yoğunlaştığı anlaşıl-
mıştır. Bu geniş kapsamlı restorasyon sonucu yapı, günümüzde oldukça 
iyi durumdadır. Ayrıca Caminin haziresinde bazı mezarlar ve mezar taş-
ları yer almaktadır. 

Köstence Hünkâr Camisi 

Osmanlılar 1419’da Dobruca’nın büyük bir kısmı ile beraber Constan-
ta (Köstence)’yı da fethettikten sonra bölgede kayda değer bir Müslüman 
-Türk iskânı gerçekleştirirler. Adı Köstence olarak değiştirilen Constanta, 
18. yüzyıldaki (1768-1774 ve 1787-1792) Osmanlı Rus Savaşları sırasın-
da harap olduysa da yeniden imar edilir. Osmanlılar özellikle 19. yüzyı-
lın ikinci yarısında Dobruca bölgesinin stratejik öneminden dolayı Kös-
tence’ye özel ilgi gösterirler. Ancak 1877’de Ruslar tarafından işgal edil-
mesinden sonra 1878’de bütün Dobruca ve Köstence Romanya’ya bırakı-
lır. Köstence’deki beş camiden en eskisi 1868’de yapımı tamamlanan ve 
Hünkâr Camisi olarak bilinen Aziziye Camisi’dir.57 

Karadeniz kıyısında güzel bir liman kenti olan Köstence şehrinin mer-
kezinde bulunan bu cami, 1869 yılında Sultan Abdülaziz tarafından yap-
tırılmıştır. Önceleri Aziziye olarak anılan caminin adı daha sonra Hünkâr 
Cami olarak değiştirilir. Cami, kuzey-güney doğrultusunda dikdörtgen 
plânlı olup, 13.15 m. x 10.75 m. boyutlarındadır. Kuzeyde girişin sağın-
da yer alan ve tamamen kesme taştan yapılan minaresinin kare plânlı 
kaidesi, cephe beden duvarının bitimine kadar uzanmaktadır. Kaide üze-
rindeki silindirik gövdedeki tek şerefe, demir korkuluklara sahip olup, 
üzeri örtülüdür.58 Minarenin yüksekliği 24 m.dir. 

Vaktiyle caminin taşlarının dayanıksız olduğu ve yıkılabileceği, yanın-
dan geçenler için bu sebeple bir tehlike oluşturacağı düşüncesiyle yıkıl-
ması gündeme gelmiş, ancak 1930 yılında bu engellenmiştir. Zaman za-
                                                           
57 Bogdan Murgescu, “Köstence”, DİA., Cilt: 26, s. 276-277, Ankara 2002. 
58 Ekrem Hakkı Ayverdi, a.g.e., s. 39. 
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man caminin yıkılması ya da korunması konusu, politikacıların tartış-
malarına yol açmıştır. Belediye Başkanlığı döneminde C. Oprescu, Kös-
tence’deki tüm camilerin yıktırılmasını istemiş ve buna gerekçe olarak 
şunu ileri sürmüştür: “Minarelerin tepesindeki ay yıldızın muhafazası, 
Osmanlı hâkimiyetinin hüzünlü anılarını devamlı tazelemektedir.” 

Ancak 1942 yılında Tarihî Anıtlar Komisyonu Başkanı Alexandru Le-
padatu, mimar Horia Teodosiu, Sanat ve Dinler Bakanı A. Popa ve sekre-
ter Victor Bratulescu’dan oluşan komisyon “geçmişin izlerinin” korunma-
sı yolunda karar vermiş ve mimarın raporunda caminin sade olmasına 
rağmen şehrin güzelliğine katkıda bulunduğuna dair görüşe yer veril-
miştir. Böylece Hünkâr Cami yıkım kararından kurtulabilmiştir. 1940-
1994 tarihleri arasında kapalı tutulan cami 1994 yılında ibadete açılmıştır. 

Dikdörtgen plânlı olarak yapılan camiye giriş, kuzey cephesindeki ka-
pıdan sağlanmaktadır. Kapı üzerinde Sultan Abdülaziz’in tuğrası bulun-
maktadır.59 

Kapının iki yanında birer pencere, güney cephesinde iki yanda birer, 
doğu ve batı cephesinde ise dörder pencere vardır. Pencere başlangıçları 
altında dolaşan silme, cepheleri hareketlendirmekte, basık kemerli ve 
kare kesitli düz silme ile kuşatılan pencerelerde ahşap pencere şebekele-
ri yer almaktadır. Beden duvarları kısmen, harim kısmı ise tamamen ye-
nilendiği bilinen60 bu yapı günümüzde de oldukça sağlam durumdadır. 

Tulça (Tulcea) Aziziye Camisi 

Dobruca’nın en büyük camilerinden biri olan Tulça kasabasındaki 
Aziziye Camisi’nin,61 inşa kitabesi yoktur.62 Adından ve mimarisinden de 
anlaşıldığı gibi Sultan Abdülaziz’in saltanat (1861-1876) yıllarında yaptı-
rılmıştır. Tulça’da bugün hâlâ Müslüman cemaat bulunduğundan cami 
de ibadete açıktır. Bu cami yapıldığı yıllarda Osmanlı Türk mimarisine 
hâkim olan ve Tanzimat üslûbu olarak adlandırılan mimarî tarzında inşa 
edilmiştir. Caminin üstü kiremit örtülü ahşap bir çatı ile kapatılmıştır. 

Ana giriş kapısından başka iki yanlarda da birer kapısı bulunmakta, 
cephede iki sıra hâlinde dizilmiş pencereler yapının içini aydınlatmakta-
dır. Caminin son cemaat yeri yoktur. Girişin sağında duvara bitişik ince, 
uzun tek şerefeli bir minaresi vardır. Yapının içi çok ferah ve aydınlıktır. 
Burada ahşap direklere dayanan ve iç mekânı U biçiminde dolaşan ah-
şap bir mahfil bulunmaktadır. Mihrap ve minberi ise son derecede sade-
dir.63 
                                                           
59 Nuredin İbram, a.g.e., s. 65-66. 
60 Turgay Yazar, “Romanya’daki Osmanlı Mimarisinden…”, a.g.e., s. 861. 
61 Ekrem Hakkı Ayverdi, a.g.e., s. 62. 
62 Halit Güler, Tuna Nehri Konuşsaydı, s. 68, Ankara 1995. 
63 Semavi Eyice, “Aziziye Cami”, DİA., Cilt: 4, s. 347-348, İstanbul 1991. 
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Maçin Mestan Ağa Camisi 

Tuna Nehri’nin Süne (Sulina) Boğazı’na giden kolunda yer alan, Os-
manlı döneminde önemli bir liman ve orduların geçit yeri olan Maçin, ay-
nı zamanda eski bir Osmanlı uç boyu kasabasıdır. Maçin’de bulunan bu 
cami, üç sokağın kesiştiği yerde bir avlu içinde yer almaktadır. Avlusun-
daki bir onarım kitabesinde, Mestan Ağa Caminin yerinde daha önce var 
olan bir caminin 1188 H./1774-1775 M. de Mehmed Efendi adlı biri ta-
rafından onarımının tamamlandığı belirtilmektedir. Ayverdi’ye göre, bu 
kitabeden şu andaki ahşap binanın yerinde daha önce bir başka yapı ol-
duğu, daha sonra o yapının temelleri üzerine günümüzde mevcut olan 
yapının inşa edildiği anlaşılmaktadır. Caminin avlusunda mezar taşları 
bulunmaktadır. Girişte sağda yer alan minaresi tek şerefelidir. Dikdört-
gen plânlı bu yapı, son cemaat yeri ve harimden oluşur. Harim kısmı 
14.00 m. x 8.50 m. boyutlarındadır. Altı basamaklı bir girişi bulunan ca-
minin giriş kapısı üzerinde iki direkle taşınan, üç tarafı pencereli bir 
cumba vardır. Cumbanın penceresi altına konan bir levhada ise caminin 
1969’da başlayan onarımının, 1972’de tamamlandığı belirtilmektedir.64 

Sonuç 

Vakıf kayıtları, seyahatname ve Sultan Abdülhamid Albümleri gibi 
kaynaklar incelendiğinde Romanya’nın Dobruca bölgesinde daha önce 
var olduğu tespit edilen Osmanlı eserlerinin birçoğunun ki, bunlar ara-
sında camiler önemli bir yer tutmaktadır, ne yazık ki, günümüze geleme-
diği anlaşılmaktadır.65 

Dobruca bölgesindeki Osmanlı kültür mirasının gün geçtikçe yok ol-
duğu ya da bazılarının yok olmaya yüz tuttuğu düşünüldüğünde, yuka-
rıda sözü edilen mimarlık eserlerinin günümüze kadar varlığını sürdüre-
bilmiş olmasının önemi daha iyi anlaşılmaktadır. Romanya’nın sanat ve 
kültürünü de etkilemiş olan bu yapıların korunması ve restorasyonları-
nın titizlikle yapılması için gayretlerimiz devam etmelidir. 
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Öz 

İnsanların isimlerini kendi kişiliklerinin bir parçası olarak kabul etme-

si ve içselleştirmesinden hareketle öğrencilerin benzer bir ilişkiyi okulları-

nın isimleri ile kurabileceklerini düşünüyoruz. Bu çerçevede öncelikle 

“Acaba Türkiye’de okul isimleri nelerdir?” sorusuna cevap Güneydoğu 

Anadolu Bölgesi özelinde aranmıştır. 

Bu çalışmada görülmüştür ki, kültürümüzde “Atatürk”, “Cumhuriyet”, 

“Milliyetçilik”, “Şehit”ler “Kurtuluş Savaşı kişi/olay/olguları” ve “Dini Ki-

şilik”ler daha fazla ön plana çıkmaktadır. 

Anahtar kelimeler: Kültür, Okul, Okul İsimleri, Ad Verme, Güneydo-

ğu Anadolu Bölgesi. 

Abstract 

School Names As The Reflection Of Culture 

(The Example Of Southeast Anatolia Region) 

We think that people’s acceptation and internalization of their names 

as a part of their personality likewise students will be able to make the 

similar relation with their school names. In this case, as an answer to the 

question “What are the school names in Turkey?” has searched specifi-

cally for the Southeast Anatolia Region. 
It was seen in this study that “Atatürk”, “Republic”, “Nationalism”, 

“Fallen”, “Person/event/phenomenon of Independence War” and “Religious 

Characters” are come into prominence more in our culture. 
                                                           
* Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü, hsynplt@hotmail.com 
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Key words: Culture, School, School Names, Naming, Southeast Ana-

tolia Region. 

Giriş 

İnsanların ve milletlerin hayatında ad verme önemlidir. Ad verme ola-
yına inançlar, değerler ve kültür gibi birçok öğe yansır. Bireyin içinde ye-
tiştiği kültür, kendini kişi isimlerinde ortaya koyabilir. 

Acıpayamlı’ya göre; 

“... [A]d verme olgusu, insanla beraber doğmuş, onunla birlikte ya-

şantısını sürdürmüş, tarih boyunca evrimleşerek basit bir ad verme 

olgusu durumundan çıkarak, her topluluk ve toplumun yapı ve anla-

yışına uygun bir şekilde çok aşamalı, her aşaması sayısız gelenek, 

görenek ve uygulamalardan oluşan dev bir “folklor olayı” durumuna 

dönüşmüştür.” 1 

İnsanlar arasındaki ilk sözel tanışma ilişkisinde isim merkezli bir ta-
kım ritüeller yaşanmaktadır. Kişi Zihninin deneyimlerinden farklı bir 
isimle karşılaştığında ilk tepkisi ismin anlamını sormak olmaktadır. Eğer 
taraflardan biri ismi yanlış telaffuz ederse isim sahibinin düzeltmesi ile 
karşılaşmaktadır. Şayet taraflardan biri deneyimlerinden isme özel bir 
anlam yüklemişse de hoşnutluk tepkisi gösterebilmektedir. Bu ve benze-
ri durumlarda tanışma ritüelinde kişinin isim ile kurduğu özel ilişki his-
sedilebilmektedir. 

İsimler bilimsel açıdan da incelenen, araştırılan bir alandır. Özel adla-
rı inceleyen Onomostik bilim dalı ve bu bilim dalı içinde kişi adlarının 
anlamını, verilme biçimini, ad geleneğini inceleyen Antroponim ile yer 
adları ile ilgili çalışmalar yapan Toponomi bilim dalları örnek gösterilebilir. 

İnsanların özellikle kültürel referanslarını temel alarak çocuklarına 
isimler seçmelerinden dolayı neredeyse sadece bireylerin isimlerine ba-
karak büyük bir doğrulukla hangi milleten olduklarını ya da hangi kül-
türlerin etkilenim alanı içinde olduklarını yorumlayabiliriz. 

Alkaya’ya göre; 

“İlk yazılı kaynaklarımızdan, destanlarımızdan itibaren Türklerde ad 

vermeyle veya ad almayla ilgili bazı gelenekleri görebiliyoruz. Oğuz 

Kağan Destanı’nda kişiler yaptıkları işe, gösterdikleri hünere göre ad 

alırlar. Oğuz Kağan, şehri iyi koruyan Uruz Bey’in oğluna Saklap, 

ağaçtan sal yapan Uluğ Ordu Bey’e Kıpçak, karlı dağlardan atını bu-

lup getiren kişiye Karluk, yolda gördüğü duvarları altından, pencereleri 
                                                           
1 Orhan Acıpayamlı, “Türk Kültüründe “Ad Koyma Folklorunun” Morfolojik ve Fonksiyonel 
Yönlerden İncelenmesi”, Gelenek, Görenek ve İnançlar, Kültür Bakanlığı ve Halk Kültürlerini 
Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Yayınları: 167, Seminer, Kongre Bildirileri Dizisi: 
37, Cilt: IV, Ankara 1992. 
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gümüşten, çatısı demirden kapısı kilitli evi açacak kişiye Kalaç, kağnı 

yapan Barmaklıg Çosun Billig’e de Kangalug adlarını vermiştir.”2 

Anadolu’da bebeğin kulağına dini inançları gereği ezan okumak ve 
belirgin bir adı fısıldamak, eskiden beri en yaygın ad koyma geleneğidir.3 
Bir inanç ritüeli altında çocuğa adın verilmesi, ad verme olayına “kutsal” 
anlamalar yüklendiğini de düşündürtür. 

Anadolu’nun birçok yerinde ad verme kültüründe, çocuğun büyüyüp 
yiğitlik yaptığında yiğitlik yaptığı olay ile ilgili adın seçildiği; baba soyun-
dan kişilerin adlarının verilmeye çalışıldığı; bilgin ya da güzel olması 
için, bilgin, güzel kişi adlarının tercih edildiği; büyük ve kutsal kişi olma-
ları temennisi için, peygamber, peygamber eşleri, dört halife, peygamber 
çocukları, dini önderlerin adlarının seçildiği; eğer çocuğun doğduğu gü-
nün dini açıdan önemli bir gün ve/veya ay ismine denk gelmişse bunla-
rın seçilmesi (Cuma, Şaban, Ramazan vb.); çocukları yaşamayarak ölen 
ailelerin son doğan çocuğunun daha çok yaşması temennisi ile (Dursun, 
Durmuş, Yaşar…) isimlerini seçmesi; çocuğu olmayan ailelerin, çocukla-
rı olunca bunu tanrının bir hediyesi olarak düşünüp bu eksenli ad (Hü-
daverdi, Allahverdi…) vermesi; daha önce çocukları olup çocukları ha-
yatta kalmayan ailelerin bunu metafizik anlamlara yorumlayarak yeni 
doğan çocuklarını, kötü ruh, nazar ve Azrail’den korumak için (İt, İtba-
ba, İtbey, Yılan, Şeytan, İtkulu…) adlarını seçmesi; ölen bir kişinin adı-
nın da kötülük ve ölüm getireceği inancıyla yeni doğana verilmemesi; ço-
cuğa yapılacak kötülüklerin isimi verilen aile büyüğüne geçebileceği 
inancıyla aile büyüklerinin adının verilmemesi4 geleneklerini göz önüne 
aldığımızda, ad verme olayının kültürümüzde metafizik bir olgu olarak 
algılandığı, adı verilen ile adı verilenin arasında ruhsal bir iletişimin ol-
duğu ile ilgili bir inancın mevcut olduğunu söyleyebiliriz. Acıpayamlı’ya 
göre ad verme olayının birçoğunda sihrin “temas prensibi” inancından 
dolayı adın inanılan anlamının adı seçilenden adı verilene geçtiği düşü-
nülmektedir.5 

Bazı yörelerde (Şanlıurfa/Karacadağ) aşiretin ya da ailenin ileri gelen-
leri, çocuğa bir ad verdikten sonra, çocuk şayet süreğen bir hastalığa ya-
kalanırsa, yine aşiretin ya da ailenin ileri gelenleri tarafından “çocuk adı-
nı taşıyamadı”, “isim çocuğa ağır geldi” denilerek, çocuğun adı değiştiri-
lirdi. Bu durum Anadolu’nun başka yerlerinde de görüldüğü gibi ad de-
ğiştirme için çeşitli ritüellerin de söz konusu olduğu ortaya konulmuş-
tur.6 
                                                           
2 Ercan Alkaya, http://www.turkceciler.com/forum/forum_posts.asp?TID=1219, (ET: 12.02.2010). 
3 Bekir Onur, Türkiye’de Çocukluğun Tarihi, İmge Yayınevi, s. 196-200, İstanbul 2005. 
4 Orhan Acıpayamlı, “a.g.m.”, s. 2-14. 
5 Orhan Acıpayamlı, “a.g.m.”, s. 12. 
6 Orhan Acıpayamlı, “a.g.m.”, s. 12-13. 
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Onur’a göre, [çocuklara]… Anadolu’da ad koymaya ilişkin çok zengin 
gelenekler olduğu gibi adın büyüsel değerine duyulan inanç nedeniyle 
genellikle din büyüklerinin adı konulmaktaydı.7 Peker8, ad verme gelene-
ği ile ilgili Aksaray ilinde yaptığı bir çalışmada, Türkiye genelinde 2166 
Çapan/Çapan Dede/Çapandede adı olduğunu ve bunların 1878 tanesi-
nin Aksaray’da kullanıldığını tespit etmiştir. Bu ismin o yörede bu kadar 
yaygın olmasının nedeni olarak da dini bir figür olan, Çapan Dede Tür-
besi’nin Aksaray ilinde yer alması olduğu belirtilmiştir. Yöre halkının 
inancına göre belli kurallar dâhilinde bu türbenin ziyaret edilmesi kendi-
lerine bir erkek çocuğun verilmesini sağlayan unsurdur. Bu nedenle bu 
ritüellerden sonra bir erkek çocuğa sahip olan aileler Türbe merkezli ola-
rak çocuklarına “Çapan” adını vermektedirler. 

Kurt, Adana sancağında kişi adları üzerine yaptığı çalışmasında (XVI. 
y.y. sonları - XVII. y.y. dönemi) “Muhammed” adının Türkçeleştirilerek 
“Mehmed” olarak kullanıldığını ve Mehmed adının oldukça yaygın oldu-
ğunu belirtmektedir. Aynı çalışmada baba adı olarak ve bir sonraki oğul 
neslinde “Mehmed” ve “Ali” isminin de çoğunlukla kullanılmış olduğunu 
belirtir.9 Aynı sonucu Açıkel’de Artukabad (Tokat ili, Artova ilçesi, 1455-
1520 dönemi) kazasında kişi adları üzerinde yaptığı çalışmasında ortaya 
koymaktadır.10 

Anadolu’da din merkezli seçilen isimlere en iyi örnekler olarak “Meh-
met” ve “Ali” isimlerinin yaygınlığı gösterilebilir. Özellikle Anadolu halkı 
için “Mehmet” adının daha da özel bir değeri vardır. İslâm dinine göre 
son peygamber Muhammed’dir. Ancak “Muhammed” adı yerine çoğun-
lukla “Mehmed”/“Mehmet” adı tercih edilmektedir. Bu durumun olası 
nedenleri, Muhammed adına duyulan saygı, çocuğun yapacağı yaramaz-
lıkların, yetişkinlerin istemediği eylemlerin “Muhammed” adına yakıştıra-
mamaları, bu isimle çocukları azarlamak istememeleri olabilir. 

Anadolu’da ad verme eyleminin, adı seçileni “yüceltme”, adı verilene 
ise ad yolu ile değer, özellik katma yönü olduğunu söyleyebiliriz. Ad bir 
değer sembolüne dönüşmektedir. Adın, taşıdığı ruh sayesinde, adı seçi-
len kişi ile adı verilen kişi arasında metafizik bir ilişkin oluşacağı inancı 
yaygındır. 

Onomastik bilimi alanında hatırı sayılır bir üne sahip Bach’a göre11 “bir 
ulusun ad hazinesi, onun geçmişteki ve bugünkü zihinsel-ruhsal durumu-
                                                           
7 Bekir Onur, Çocuk, Tarih ve Toplum, İmge Yayınevi, s. 205-206, İstanbul 2007. 
8 Selçuk Peker, “Türk Ad Verme Geleneği Çerçevesinde Aksaray’dan Bir İsim: Çapan”, Millî 
Folklor Dergisi, Yıl: 19, Sayı: 76, 2007. 
9 Yılmaz Kurt, “Adana Sancağında Kişi Adları”, http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/18/ 
21/60.pdf, (ET: 24.02.2010). 
10 Ali Açıkel, “Artukabad Kazasında Türk Kişi Adları (1455-1520)”, Fırat Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Dergisi, Cilt: 13, Sayı: 2, Elazığ 2003. 
11 Aktaran: Ercan Alkaya, http://www.turkceciler.com/forum/forum_posts.asp?TID=1219, 
(ET: 12.02.2010). 
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nun anlatımıdır.” Toplumlar geçmişlerini, atalarını, kahramanlarını ve 
önemli olaylarını ad olarak, çocuklara, kurumlara vererek geçmişle bağla-
rını yaşatmaya çalışırlar. İsimler yeni nesil için atalarının birer mesajıdır. 

Ulusların kültürü kendini her alanda gösterebilmektedir. Çünkü kül-
tür insana ait değerlerin toptan yansımasıdır. Kültürü yansıtan bütün 
unsurlar referans grupları olarak tanımlanabilir. Referans grupları, sa-
dece bireye ait özgül inançları, tutumları sağlamakla kalmazlar, dünyaya 
içinden baktığımız genel bir yaklaşım, bir ideoloji ya da sosyal konularla 
ve olaylarla ilgili hazır yorumlar sağlayan bir referans çerçeveci olarak da 
hizmet ederler.12 Bu anlamda okul isimleri de içinde bulunduğu kültü-
rün değerlerini hafızasını taşıdıkları için referans grubu özelliğini taşı-
maktadır. 

Devletin okula büyük anlamlar yüklediğini, süreleri birçok devlete gö-
re değişmekle birlikte bireylere zorunlu tutulan belli dönemdeki eğitim-
den anlayabiliriz. Okula ait birçok şeyi belirleme yetkisine sahip devletin 
tabi ki, okula isim verme yetkisi de bulunmaktadır. Doğal olarak isim 
vermek devletin kültürel değerler arasında tercih yapmasına da işarettir. 
Üstelik okullar devletin resmî ideolojisini bireylere aktarmayı hedefledik-
lerinden okul isimleri aynı zamanda hangi kültürel öğenin otorite tara-
fından onaylandığının ve meşrulaştırmaya çalışıldığının da bir resmidir. 
Son nihayetinde devletin arzuladığı okullu bireylerin okulun taşıdığı 
isimle birlikte ona ait çoğu şeyi içselleştirmesidir. Diğer taraftan okulun 
her mahalleye girdiği kabul edilerek-her vatandaşa ulaşılmıştır-okul 
isimleri bütün vatandaşa devletin kültüre ait hangi öğelere onay verdiği-
nin de bir mesajıdır. 

Atatürk’ün 1 Mart 1924 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 
açılış konuşmasında Türk Eğitim Sistemi’nin yeni eğitim programının 
millî bir karakter taşıması gerektiğini belirtmesi13 yeni devletin açacağı 
okullarının resmî kodlarında millîlik unsurunu da öne çıkacağının bir 
işareti olarak yorumlanabilir. Bu durumda okul isimleri de millî olarak 
kabul edilen öğelerden seçilecektir. 

Okul isimleri, okulları birbirinden ayıran ya da coğrafik tanımlamala-
rını sağlayan ayırıcı bir özelliğin ötesindedir. Örnek olarak, 1980 döne-
mini yansıtan “12 Eylül”, “Kenan Evren”, “Evren” vb. isimler ile başlayan 
okullar aynı zamanda bir döneme ait olay ve olguların otorite tarafından 
halka onaylatmasının da bir işareti olarak yorumlanabilir. Ancak gerek 
devletin gerekse halkın okul isimlerine yüklediği anlam, değer, zamanla 
otorite ile halk arasında ayrılıklar oluşturabilmektedir. Örneğin, 3 Mart 
2009 tarihinde İzmir İl Genel Meclisi yaptığı toplantıda İzmir’de bulunan 
                                                           
12 Rita L. Atkinson ve arkadaşları, Psikolojiye Giriş, Çev: Yavuz Alagon, 4. Baskı, Arkadaş 
Yay., s. 672, Ankara 2008. 
13 Kemal Aytaç, “Atatürk’ün Eğitim Görüşü”, Atatürkçülük-II, MEB, s. 107, 1988. 
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ve 1980 darbesini yansıtan “12 Eylül İlköğretim Okulu”, “Kenan Evren 
Anadolu Lisesi” ve “Evren Paşa İlköğretim Okulu”nun isimlerinin değişti-
rilmesine oybirliğiyle karar almalarına rağmen İzmir Valiliği bu kararı 
uygulamamıştır. Bunun üzerine “Genç Siviller Grubu”, Valilik hakkında 
İzmir 4. İdare Mahkemesi’nde dava açmıştır.14 Bir başka örnek de, 22-27 
Aralık 2009 tarihinde İl Millî Eğitim Müdürleri ile Antalya’da yapılan top-
lantıda Ortaöğretim Genel Müdürü Sayın Emin Gürkan yaptığı sunu-
munda karşımıza çıkmaktadır. Bu sunumda;“Okul isimleri sıfat ve unvan 
belirtilmeden verilmelidir. Prof. Dr. Orhan Okay Lisesi yerine Orhan Okay 
Lisesi, Şehit Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Ersin Bacaksız Anadolu Lisesi ye-
rine Ersin Bacaksız Anadolu Lisesi şeklinde isimlendirilmelidir” önerisi or-
taya konulmuştur. Bu durum basına yansıdıktan sonra15 birçok kesim-
den tepki toplamış bunun üzerine Millî Eğitim Bakanlığı, Basın ve Halk-
la İlişkiler Müşavirliği; 

“Sayın Bakanımız Nimet Çubukçu’nun başkanlığında 25 Aralık 2009 

tarihinde Antalya’da yapılan değerlendirme toplantısında ne bu konu 

gündeme gelmiştir ne de bu yönde bir karar alınmıştır. Bunun yanı 

sıra mevcut okulların isimlerinin değiştirilmesi yönünde Sayın Baka-

nımızın herhangi bir talimatı da olmamıştır.” 

açıklamasını yapmıştır. Yine açıklamanın devamında ise, 

“Eğitimcilerini; kendi öğretmenlerini şehit veren bir Bakanlığın, şehit-

lik gibi yüce bir mertebeyi ve bu makamın sahiplerinin adlarını son-

suza kadar yaşatacak okullarımızdan çıkarmak gibi bir gayesi asla 

olmayacaktır.”16 

açıklaması yapmak durumunda kalmıştır. Söz konusu durum muhalefet 
partisindeki bir milletvekili tarafından Millî Eğitim Bakanı’nın cevapla-
ması istemiyle TBMM’ne soru önergesi olarak da sorulmuştur.17 

Bireylere verilen/seçilen isim ile hayranlık duyulan bir referans gru-
buna benzeme, ona uygun inanç, tutum ya da davranış değişikliği geliş-
tirmesi düşünüldüğü söylenebilir. Diğer bir ifade ile bireyler isimlerin ta-
şıdıkları anlam ile özdeşleştiği söylenebilir.18 Kişi isimlerinin tesadüfî ve 
insanları bir birinden ayıran özelliklerden daha fazla şey olduğunu artık 
biliyoruz. Aynı durumun okul isimleri için de olması mümkündür. Okul 
isimlerini devlet adına resmî makamlar belirlediği için “Acaba ne tür okul 
isimlerine sahibiz?”, “Okul isimlerini nasıl sınıflandırabiliriz?” sorularına 
                                                           
14 Zaman Gazetesi, 8.07.2009; Radikal Gazetesi, 12.07.2009; Milliyet Gazetesi, 13.07.2009. 
15 Habertürk Gazetesi, Ulusal TV Kanalları, 10.01.2010. 
16 http://www.meb.gov.tr/duyurular/duyuruayrinti.asp?ID=7478, ET: 04.02.2010. 
17 http://haber.mynet.com/detay/guncel/okullardaki-sehit-isimleri-ne-olacak/489479, ET: 
04.02.2010. 
18 Bkz. Atkinson ve Ark., a.g.e., s. 720. 
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cevap verdiğimizde kültürün aynı zamanda siyasal zeminde meşrulaştırı-
lan öğelerinin ya da otoritenin okul ismi ile özdeşleştirdiği anlamın de 
farkına varmış olacağız. 

Çocukların, isimlerinin taşıdıkları anlam, ailesi, öğretmenleri ve diğer 
kahramanları ile kurduğu var sayılan özdeşleşmeyi, devletin çeşitli ne-
denlerle okullara verdiği tarihi, millî, dini vb. değerdeki isimlerle de 
kurmasının arzulandığı varsayılabilir mi? 

Okullara İsim Verme 

Okullara hangi kategoride ve ne tür isimlerin verileceği “Millî Eğitim 
Bakanlığına Bağlı Kurumlara Ait Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeli-
ği” çerçevesinde olmaktadır. Bu yönetmelik 02.04.1993/21540 tarih, sa-
yılı Resmi Gazete’de ve 12.04.1993/2380 tarih, sayılı Tebliğler Dergisi’n-
de yayınlanmıştır. Daha sonra 1994, 1995 ve 2002 yıllarında bazı madde 
ve fıkralarda değişiklikler yapılmıştır.19 Bu yönetmeliğin; 7. maddesinde 
bir eğitim kurumuna ad verme, 9. maddesinde hangi tür adların verile-
ceği, 10. maddede Mustafa Kemal, Gazi, Gazi Mustafa Kemal, Atatürk, 
Ata ve onunla ilgili tarihler ile ilgili adlarının nasıl, ne şartlarda verilece-
ği, 11. maddede eğitim kurumlarını yapan, yaptıran, aynı ve nakdi ba-
ğışta bulunan hayırseverlerin adlarının nasıl ve ne şartlarda verileceği, 
12. maddede öğretmen adlarının bir eğitim kurumuna nasıl ve ne için 
verileceği, 13. madde de ise bir eğitim kurumuna hangi adların verileme-
yeceği ile ilgili hükümler bulunmaktadır. 

Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın amacı, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde okullara ve-
rilen isimlerin türlerini ve yoğunluklarını belirlemektir. Okullara nasıl ve 
ne tür adların verileceği devletin yetkisinde olduğuna göre kültürün han-
gi öğelerinin okullara verilen isimlerle yansıdığını da belirlemeye çalışa-
cağız. Bu amaçla Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki okul isimleri analiz 
edilerek, sınıflandırılacaktır. 

Yöntem 

Bu araştırma tarama modelinde olup, araştırmanın amacına bağlı 
olarak içerik analizi tekniği kullanılmıştır. İçerik analizi sözel, yazılı ve 
diğer materyallerin içerdiği mesajı, anlam ve/veya dilbilgisi açısından 
nesnel ve sistematik olarak sınıflandırma, sayılara dönüştürme ve çıka-
rımda bulunma yoluyla sosyal gerçeği araştıran bilimsel bir yaklaşım-
dır.20 Araştırma amacımıza bağlı olarak birimlerin nicel olarak görünme 
sıklığını ortaya koyabilmek için frekans analizi türü tercih edilmiştir. 
                                                           
19 http://mevzuat.meb.gov.tr/html/21540_0.html, ET: 02.02.2010. 
20 Ezel Tavşancıl - Esra Aslan, İçerik Analizi ve Uygulama Örnekleri, Epsilon Yayınevi, İstan-
bul 2001. 
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Güneydoğu Anadolu coğrafik bölgemizde yer alan Gaziantep, Kilis, 
Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak ille-
rinde yer alan Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî anaokulları, ilköğre-
tim ve ortaöğretim kurumlarının isimleri; “Atatürk ve Ailesi”, “Tarihler” 
(Atatürk İle İlgili, Osmanlı’nın Kuruluşu İle İlgili, Resmî Kutlama ile İlgili, 
Şehrin Kurtuluş/İl Oluş ile İlgili) “Kavramlar” (Kurtuluş Savaşı İle İlgili, 
Bayrak, Şehit, Anadolu Toplulukları, Kıbrıs, Zafer Kazanılan Yerler, 
Akarsu, Diğer), “Hayırsever Kişi/Kurum”, “Devlet Adamı/ Lider Kişiler” 
(Osmanlı Öncesi, Osmanlı Dönemi, Cumhuriyet ve Sonrası Dönem), 
“Devlet Adamı Kişiler” (Osmanlı Dönemi, Cumhuriyet ve Sonrası Dönem, 
Diğer), “Edebiyatçı/Gazeteci” (Osmanlı Öncesi, Osmanlı Dönemi, Cum-
huriyet ve Sonrası Dönem), “Bilim İnsanı”, “Dini Kişilik”, “Sanatçı”, “Şe-
hit”, “Kadın” ve “Diğer” kategorilerinde sınıflandırılmıştır. 

Bu araştırmanın evreni Güneydoğu Anadolu coğrafik bölgemizde yer 
alan Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman, Mardin, Batman, 
Siirt ve Şırnak illerindeki 6073 tane, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ana-
okulları, İlköğretim ve Ortaöğretim kurumlarıdır. Evrendeki bütün okul-
lar incelendiği için örneklem alınmamıştır. 

Bu araştırma 2009 yılı ve İl Millî Eğitim internet sitelerindeki kurum 
bilgileri ve Millî Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesinde duyurulan 
Okul Kurum İletişim bilgileri kitabındaki Anaokulları, İlköğretim ve Or-
taöğretim kurumları ile sınırlıdır. 

Bulgular ve Yorum 

Bu başlık altında, araştırma alanındaki illerde yer alan Anaokulları, 
İlköğretim ve Ortaöğretim kurumlarının adları analiz edilip sınıflandırıl-
mıştır. Analiz sonucu oluşturduğumuz kategoriler ışığında bulgularımız 
yorumlanmıştır. 

Tablo 1:  
Güneydoğu Anadolu Bölgesi Atatürk ve Ailesi Okul İsimleri Dağılımı 

Atatürk ve Ailesi 

 f 
Atatürk 97 
Ata 1 
Mustafa Kemal/M. K. Paşa 5 
Gazi/Gazipaşa/Gazi M. K. 37 
Zübeyde Hanım 28 
Latife Hanım 2 
Ali Rıza Bey 1 

Toplam 171 
Genel Toplam 6073 

Tablo 1 incelendiğinde, Atatürk ve Ailesi’ne ait isimler; Atatürk (n=97), 
Ata (n=1), Mustafa Kemal/Mustafa Kemal Paşa (n=5), Gazi/Gazipaşa/ 
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Gazi Mustafa Kemal (n=37), annesi Zübeyde Hanım (n=28), Ali Rıza Bey 
(n=1) ve eşi Latife Hanım (n=2) isimleri belirlenen sıklıkta Güneydoğu 
Anadolu Bölgesi’nde 171 okula ad olarak verilmiştir.  

Zübeyde Hanım ve Latife Hanım’ın isimleri çoğunlukla okul öncesi 
eğitim kurumları (anaokulları)’na verilmiştir. 

Tablo 2: Güneydoğu Anadolu Bölgesi Atatürk İle İlgili Tarihler  
Okul İsimleri Dağılımı 

Tarihler

Atatürk İle 
İlgili Tarihler 

 f 
100. Yıl 15 
125. Yıl 1 
10. Kasım 1 
5 Nisan (Atatürk’ün Fahri 
Hemşeriliği Kabulü, Diyarbakır) 

1 

14 Nisan (Atatürk’ün  
Silvan’a Gelişi, Diyarbakır) 

1 

11 Temmuz (Millî Mücadele 
Güney Cephesi, Ş.Urfa) 

1 

14 Eylül (Atatürk’ün Siirt’e 
Gelişi) 

1 

Toplam  21 
Genel Toplam  6073 

Tablo 2’ye göre, Atatürk’ün doğumunun 100. (n=15) ve 125. (n=1) yılı 
ve ölüm tarihi olan “10 Kasım” (n=1), Atatürk’ün Diyarbakır ilinde hem-
şeriliğe kabul tarihi (n=1) ve Atatürk’ün Silvan/Diyarbakır (n=1) ve Siirt 
(n=1) iline ziyaret tarihleri belirlenen sıklıkta Güneydoğu Anadolu Bölge-
si’nde 21 okula ad olarak verilmiştir. 

Tablo 3: Güneydoğu Anadolu Bölgesi 
Cumhuriyet ve Cumhuriyet İle İlgili Tarihler Okul İsimleri Dağılımı 

Tarihler 

 f 
Cumhuriyet 70 

Cumhuriyet İle ilgili Tarihler 

29 Ekim 1 
50. Yıl 2 
60. Yıl 3 
75. Yıl 32 
80. Yıl 8 
85. Yıl 1 

Toplam 117 
Genel Toplam 6073 

Tablo 3’e göre; “Cumhuriyet” ismi (n=70), Cumhuriyet’in ilan günü 
“29 Ekim”, Cumhuriyet’in ilanının 50. (n=2), 60. (n=3), 75. (n=32), 80. 
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(n=8) ve 85. (n=1) yılı ile ilgili tarihler belirlenen sıklıkta Güneydoğu Ana-
dolu Bölgesi’nde 117 okula ad olarak verilmiştir. Bu kategoride Güney-
doğu Anadolu Bölgesi’nde Cumhuriyet kavramı en çok okullara isim ola-
rak seçilirken onu Cumhuriyetin ilanı ile ilgili bir tarih olan “75. Yıl” ismi 
takip etmektedir. 

Cumhuriyet, Osmanlı Devleti siyasi rejiminin Atatürk’ün önderliğinde 
siyasi bir devrimle değiştirilip, yeni kurulan devletteki milletin yönetilme 
biçiminin adıdır. Cumhuriyet ve ona ait olgulara yüklenen anlamlar o 
kadar fazladır ki, bu kategoride ismi Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 
okullara en çok verilen adlar olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Cumhuri-
yet kavramından sonra adı en çok okullara verilen Cumhuriyet’in ilanı-
nın 75. Yılı (n=32), 1997 yılına denk gelmektedir. O yıl devletin kimi res-
mî makamları ve bazı siyasi partilerce Cumhuriyet rejiminin tehlikede 
olduğu savı sık sık ileri sürülmüştür. 

28 Şubat 1997 tarihinde Millî Güvenlik Kurulu’nda bir takım kararlar 
alınmış, rejim aleyhtarı irticai faaliyetlere karşı alınması gereken tedbir-
ler sıralanmıştır.21 İrticaya karşı olarak alındığı söylenen bu kararlar bir-
çok akademisyen ve düşünür tarafından hükümete karşı bir “postmo-
dern” darbe olarak nitelendirilmiştir. İrtica söylevinin artması ve rejimin 
tehlikede olduğu vurgusu, yaklaşan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ha-
zırlıklarına yansımış ve o yıl nerdeyse altı ay öncesinden Cumhuriyet 
Bayramı hazırlıkları, etkinlikleri yapılmıştır. Aynı zamanda o yıl açılan 
birçok okula “75. Yıl” adı verilmiştir. 

Tablo 4: Güneydoğu Anadolu Bölgesi Osmanlı’nın Kuruluşu İle İlgili, 
Resmî Kutlama Tarihleri, Şehrin Kurtuluş / İl Oluş Tarihleri      

Okul İsimleri Dağılımı 

Tarihler 

 f 
Osmanlı’nın 

Kuruluşu ile İlgili 700. Yıl 
1 

Resmî Kutlama 
Tarihleri 

23 Nisan 4 
19 Mayıs 4 
30 Ağustos 2 
24 Kasım 2 
18 Mart 1 

Şehrin Kurtuluş / 
İl Oluş Tarih 

25 Aralık, 7 Aralık, 21 Kasım, 
Aralık, 11 Nisan, 16 Mayıs,  
13 Kasım, 8 Şubat 

11 

20 Temmuz (Kıbrıs Barış Harekâtı) 1 
Toplam 26 
Genel Toplam 6073 

                                                           
21 Millî Güvenlik Kurulu, 28 Şubat 1997/406 Sayılı Kararına Ek-A. 
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Tablo 4’ e göre Osmanlı’nın Kuruluşunun 700. Yılı (n=1), resmî olarak 
törenlerle kutladığımız ve Kurtuluş Savaşı ile ilişkili “23 Nisan” (n=4), 
“19 Mayıs” (n=4), 30 Ağustos (n=2) tarihleri, Çanakkale Zaferi’ni hatırla-
tan “18 Mart” (n=1), Atatürk’ün Başöğretmen unvanını aldığı ve öğret-
menler günü olarak kutlanılan “24 Kasım” (n=1), Güneydoğu Anadolu 
bölgesi illeri “Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Batman, Mardin, Si-
irt, Şırnak, Diyarbakır” illerinin düşman işgalinden kurtuluşu/il oluş ta-
rihleri (n=11) ve Kıbrıs Barış Harekâtı tarihi ile ilgili olarak “20 Temmuz” 
(n=1) tarihleri belirlenen sıklıkta Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 26 
okula ad olarak verilmiştir. 

Tablo 5: Güneydoğu Anadolu Bölgesi Kurtuluş Savaşı İle İlgili  
Kavramlar Okul İsimleri Dağılımı 

Kavramlar 

 f 

Kurtuluş Savaşı İle İlgili 

Dumlupınar 8 
Sakarya 5 
Hürriyet 14 
İstiklâl 11 
İnkılâp 2 
Mehmetçik 12 
Vatan 9 
Şehit/Şehitlik 3 
Millî Egemenlik 2 
Kurtuluş 4 
Kocatepe 1 
Anafartalar 2 
Misak-ı Millî 3 

Toplam 76 
Genel Toplam 6073 

Tablo 5 incelendiğinde, Kurtuluş Savaşı ve diğer önemli zaferlerin ka-
zanıldığı yerler ile ilgili olan “Dumlupınar” (n=8), “Sakarya” (n=5), “Koca-
tepe” (n=1), “Anafartalar” (n=2) kavramları, Kurtuluş Savaşı mücadele-
miz ile birlikte daha fazla dile getirilen ve o dönemi hatırlatıcı “Hürriyet” 
(n=14), “İstiklâl” (n=11), “İnkılâp” (n=2), “Millî Egemenlik” (n=2), “Misak-ı 
Millî” (n=3), “Mehmetçik” (n=12), “Vatan” (n=9), “Şehit/Şehitlik” (n=3) 
kavramları belirlenen sıklıkta Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 76 okula 
ad olarak verilmiştir.  

Yurt içinde önemli zaferleri kazandığımız/kazanılan yerler ve bu mü-
cadeleyi sürdürdüğümüz “Kurtuluş Savaşı”nı hatırlatıcı kavramlar 
önemli sayıda Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde okullara ad olarak veril-
miştir. 
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Tablo 6: Güneydoğu Anadolu Bölgesi Bayrak, Şehit,  
Anadolu Toplulukları, Kıbrıs, Zafer Kazanılan Yerler İle İlgili  

Kavramlar Okul İsimleri Dağılımı 

   f 
Kavramlar Bayrak Albayrak 1 
  Sancaklar 1 
  Ay-Yıldız 1 
 Şehit Şehit Öğretmenler 1 
 Anadolu Toplulukları Osmanlı 1 
  Sümer 1 
  Selçuk 1 
 Kıbrıs Kıbrıs Şehitleri 1 
  Kıbrıs 1 
  Girne 1 
 Zafer Kazanılan Yerler Mercidabık 1 
  Malazgirt 1 
 Toplam  12 
 Genel Toplam  6073 

Tablo 6’yı incelediğimizde, Kavramlar kategorisinde, Bayrak ile ilgili 
“Albayrak” (n=1), “Sancaklar” (n=1), “Ay-Yıldız” (n=1), şehit kavramında 
“şehit öğretmenler” (n=1), Anadolu topraklarında hüküm sürmüş toplu-
lukları hatırlatıcı, “Osmanlı” (n=1), “Sümer” (n=1), “Selçuk” (n=1), Kıbrıs 
Barış Harekâtı’nı hatırlatıcı, “Kıbrıs Şehitleri” (n=1), “Kıbrıs” (n=1), “Gir-
ne” (n=1), önemli zaferlerin kazanıldığı olaylar ile ilgili “Mercidabık” 
(n=1), “Malazgirt” (n=1) kavramları belirlenen sıklıkta Güneydoğu Anado-
lu Bölgesi’nde 12 okula ad olarak verilmiştir. 

Tablo 7: Güneydoğu Anadolu Bölgesi Akarsu İle İlgili Kavramlar 
Okul İsimleri Dağılımı 

 f 

Akarsu 

Dicle 1 
Fırat 1 
GAP 1 
Birecik Barajı 1 
Atatürk Barajı 1 

Toplam 5 
Genel Toplam 6073 

Tablo 7’ye göre, akarsu ve onunla ilgili, “Fırat” (n=1), “Dicle” (n=1), 
“GAP” (n=1), “Atatürk Barajı” (n=1), “Birecik Barajı” (n=1) kavramları be-
lirlenen sıklıkta Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 5 okula ad olarak veril-
miştir. 
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Tablo 8:  
Güneydoğu Anadolu Bölgesi Diğer Kavramlar Okul İsimleri Dağılımı 

 f 
Diğer Kavramlar 34 
Toplam 34 
Genel Toplam 6073 

Tablo 8’de isim isim göstermediğimiz fakat, diğer kavramlar kategori-
sinde sınıflandırdığımız, “Ceylan” (n=1), “Sevgi/Sevgi Bahçesi” (n=1), 
“Papatya” (n=1), “Yağmur” (n=1), “Gül Pembe” (n=1), “Polis Amca” (n=2), 
“Minikler” (n=1), “Şirinler” (n=1), “Afacanlar” (n=1), “Küçük Melekler” 
(n=1), “Anneler” (n=1), “Çiçek Yuvası” (n=1), “Gül Bahçesi” (n=1), “Nilüfer” 
(n=1) ile “Şerefhan” (n=1), “Ülkü” (n=1), “Bilim” (n=1), “Mobil” (n=1), “Mel-
gosi” (n=1), “Öğrenciler” (n=1), “Beyaz Tebeşir” (n=1), “Hamidiye” (n=1), 
“Vakıf” (n=5) ve Mezopotamya (n=2) kavramları belirlenen sıklıkta Gü-
neydoğu Anadolu Bölgesi’nde 34 okula ad olarak verilmiştir. 

Tablo 9: Güneydoğu Anadolu Bölgesi Okulun Bulunduğu  
Yerleşim Yerleri, Hayırsever Kişi/Kurum Okul İsimleri Dağılımı 

 f 
Köy/Kasaba/Mahalle/Semt 4409 
İl/İlçe 249 
Hayırsever Kişi 348 
Kurum 121 
Toplam 5127 

Tablo 9 incelendiğinde, eğitim kurumun bulunduğu yerleşim birimi-
nin adı, “Köy/Kasaba/Mahalle/Semt” (n=4409) ve “İl/İlçe” isimleri belir-
lenen sıklıkta Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 5127 okula ad olarak ve-
rilmiştir. 

Hayırsever kişi (n=348) ve kurumların (n=121) kendi adlarını taşıyan 
okul sayısı Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 469 tanedir. 

Tablo 10: Güneydoğu Anadolu Bölgesi Osmanlı Öncesi Dönemi  
Devlet Lideri Okul İsimleri Dağılımı 

Devlet 
Lideri 

 f 

Osmanlı Öncesi  
Dönemi Devlet Lideri 

Kılıçarslan 1 
Alparslan 8 
Oğuzhan 1 
Süleyman Şah 3 
Uluğbey 1 

Toplam 14 
Genel Toplam 6073 
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Tablo 10’a göre tarihimizde yer alan devlet liderleri, Osmanlı Öncesi 
Dönemi Devlet Lideri olarak, “Kılıçarslan” (n=1), “Alparslan” (n=8), 
“Oğuzhan” (n=1), “Süleymanşah” (n=3) ve “Uluğbey” (n=1) isimleri belir-
lenen sıklıkta Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 14 okula ad olarak veril-
miştir. Osmanlı Öncesi Dönemi Devleti devlet lideri olarak Alparslan ismi 
sıklıkla okullara verilmiştir. Bilindiği gibi Alparslan Selçukluların en 
meşhur sultanı olmakla birlikte Anadolu kapılarını Türklere açan komu-
tandır. 

Tablo 11: Güneydoğu Anadolu Bölgesi Osmanlı Dönemi 
Devlet Lideri Okul İsimleri Dağılımı 

Devlet 
Lideri 

 f 

Osmanlı Dönemi
Devlet Lideri 

Kanuni Sultan Süleyman 4 
Fatih Sultan Mehmet 11 
Fatih 26 
Yavuz Sultan Selim 15 
Ertuğrul Gazi 2 
Orhan Gazi 3 
Osman Gazi 5 
Yıldırım Bayezıt 2 

Toplam 68 
Genel Toplam 6073 

Tablo 11’e göre, Osmanlı Devleti Dönemi devlet liderleri, “Kanuni Sul-
tan Süleyman” (n=4), “Fatih Sultan Mehmet/Fatih” (n=37), “Yavuz Sultan 
Selim” (n=15), “Ertuğrul Gazi” (n=2), “Orhan Gazi” (n=3), “Osman Gazi” 
(n=5) ve “Yıldırım Bayezıt” (n=2) isimleri belirlenen sıklıkta Güneydoğu 
Anadolu Bölgesi’nde 68 okula ad olarak verilmiştir. 

Osmanlı Devleti’nde 36 padişah toplam 623 yıl hüküm sürmüştür. 
Ertuğrul Gazi Osmanlı Devleti’nin kurucusu, Osman Bey’in de babası-
dır. Orhan Bey ise Osman Bey’in oğludur22. Osmanlı Devleti’nin kurucu 
padişahları ile Osmanlı Devleti tarihinde zaferler ve ilklerle öne çıkmış 
padişah adları diğer padişahlara nazaran okullara daha çok verilmiştir. 

Osmanlı padişahlarından II. Mehmet’in İstanbul’u fetih etmesi olayı 
ortaçağın bitmesi, yeniçağın başlaması olarak kabul edilir. Fetih olayın-
dan sonra da kendisi “fatih” olarak anılmıştır. Tablo 11’de de görüleceği 
gibi “Fatih Sultan Mehmet/Fatih” (n=37) diğer Osmanlı Devleti liderlerine 
göre çoğunlukla Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde okullara ad olarak ve-
rilmiştir. Bu durum Fatih Sultan Mehmet’in Türk tarih ve kültüründeki 
önemli rolünden kaynaklanıyor olabilir. Murphey’e göre23 II. Mehmet 
                                                           
22 http://tr.wikipedia.org/wiki/Osmanl%C4%B1_padi%C5%9Fahlar%C4%B1, ET: 09.02.2010. 
23 Rhoades Murphey, “Fatih Sultan Mehmet Döneminde Osmanlı İç ve Dış Siyaseti”, Os-
manlı, Ed. Kemal Çiçek, Cilt: I, Cem Oğuz, s. 239, Ankara 1999. 
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kendi döneminde efsane bir statü kazanarak Fatih olarak tanınmaya 
başlamıştır. 

Bunun nedenlerinden biri daha hükümdarlığının üçüncü yılında ve 
yirmi birinci yaş gününü kutlamasından birkaç hafta sonra, Doğu 
dünyasının başşehri İstanbul’u zapt eden bir orduyu yönetmesidir. Fa-
tih aynı zamanda Osmanlı Devleti’nin “imparator” statüsündeki ilk hü-
kümdarı olduğu gibi Osmanlı Devleti’nin imparatorluk kimliğinin vur-
gulanma çağını temsil etmektedir. Bu durumda denilebilir ki, Fatih 
Sultan Mehmet Türk Dünyası için bir “sembol” niteliğindedir. Okullara 
en çok adının verilmesi de bu imgenin nesillere aktarılmasının amaç-
lanması olabilir. 

Fatih Sultan Mehmet’ten sonra okullara en çok “Yavuz Sultan Se-
lim”in adı verilmiştir. I. Selim de olarak bilinen Yavuz Sultan Selim Kü-
çükdağa’a göre24 XVI. y.y.’da İran sahasında ortaya çıkan Safevi Devleti’-
ne karşı Anadolu’da çatışarak Şah İsmail’in Anadolu’ya hâkim olmasını 
engellemiştir. Bununla birlikte Yavuz Sultan Selim’in Mısır’ı fetih etmesi 
ve o zamana kadar Abbasi soyunda olan halifeliğin Osmanlı soyuna geç-
mesi ile bütün Müslümanların dini ve siyasi lideri olmuştur.25-26 Türk 
tarihinde Yavuz Sultan Selim, Anadolu’nun kaybedilmeyerek Türk kül-
türünün devamını sağlamada ve Halifelik makamının Osmanlı soyuna 
geçmesini sağlamada bir figürdür. Bu durum onun Fatih Sultan Mehmet 
gibi Türk kültürü için sembol olmasını sağlamaktadır. 

Tablo 12: Güneydoğu Anadolu Bölgesi Cumhuriyet Dönemi ve  
Sonrası Devlet Lideri Okul İsimleri Dağılımı 

Devlet 
Lideri 

  f 

Cumhuriyet Dönemi ve 
Sonrası Devlet Lideri 

İsmet Paşa/İsmet İnönü/ 
İnönü 

11 

Evren/Kenan Evren 5 
Süleyman Demirel 6 
Menderes/Adnan Menderes 3 
Turgut Özal 2 
Celal Bayar 1 
Mesut Yılmaz 3 

Toplam 31 
Genel Toplam 6073 

Tablo 12’ye göre, Cumhuriyet Dönemi devlet liderleri, “İsmet Paşa/ İs-
met İnönü/İnönü” (n=11), “Evren/Kenan Evren” (n=5), “Süleyman Demi-
rel” (n=6), “Menderes/Adnan Menderes” (n=3), “Turgut Özal” (n=2), “Celal 
                                                           
24 Yusuf Küçükdağ, “Osmanlı Devleti’nin Şah İsmail’in Anadolu’yu Şiileştirme Çalışmalarını En-
gellemeye Yönelik Önlemleri”, Osmanlı, Ed. Kemal Çiçek, Cilt: I, Cem Oğuz, s. 269, Ankara 1999. 
25 Es-Seyyid, Seyyid Muhammed, “Mısır Eyaletinde Osmanlı Nizamının Kuruluşu”, Osmanlı, 
Ed. Kemal Çiçek, Cilt: I, Cem Oğuz, s. 289-307, Ankara 1999. 
26 http://www.osmanli700.gen.tr/padisahlar/09index.html, ET: 19.02.2009. 
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Bayar” (n=1) ve “Mesut Yılmaz” (n=3) isimleri belirlenen sıklıkta Güney-
doğu Anadolu Bölgesi’nde 31 okula ad olarak verilmiştir.  

Cumhuriyet dönemi devlet liderleri olarak en çok “İsmet Paşa/İsmet 
İnönü/İnönü” (n=11) isminin okullara verildiğini görüyoruz. Bunun ne-
deni Atatürk ile birlikte 2. adam olarak anılması ve Cumhuriyetin ku-
ruluşunda oynadığı önemli rol olabilir. Süleyman Demirel (n=6) ve “Ev-
ren/Kenan Evren” (n=5) isimleri ikinci sırada en çok okullara verilen 
isim olarak karşımıza çıkmaktadır. Süleyman Demirel’in Türk siyasi 
hayatında uzun bir zaman Başbakan olarak görev yapması ve ardından 
Cumhurbaşkanı olması nedeniyle, “Evren/Kenan Evren” (n=5) isimleri-
nin de 12 Eylül 1980 darbesinin sonucunda yaptığı görevlerden dolayı 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde okullara ad olarak verildiğini düşünü-
yoruz. 

Tablo 11 ve 12’ye göre, Osmanlı Dönemi ile Cumhuriyet Dönemi ve 
sonrası devlet liderlerinin isimlerinin okullara verilmesi sayılarını karşı-
laştırdığımızda, Osmanlı Dönemi devlet liderleri isimlerinin Cumhuriyet 
Dönemi ve sonrası devlet liderleri isimlerinden daha fazla sayıda Güney-
doğu Anadolu Bölgesi’nde okullara ad olarak verildiğini görebiliriz. An-
cak bu durum Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu, Cumhuriyet 
dönemi lideri olan “Atatürk”ün özel bir durum kabul edilerek, adının tek 
başına bir kategoride değerlendirmesi sonucunda oluşmuştur. Atatürk 
adını ayrı bir kategoride değerlendirmemizin nedeni, Atatürk adının ulu-
sal anlamda ortak bir değer taşıdığı içindir. 

Tablo 13: Güneydoğu Anadolu Bölgesi Osmanlı Dönemi  
Devlet Görevlisi Okul İsimleri Dağılımı 

Devlet 
Görevlisi 

 f 

Osmanlı Dönemi 
Devlet Görevlisi 

Münif Paşa 1 
Cevdet Paşa 1 
Barbaros/Barbaros 
Hayrettin Paşa 3 

Mithat Paşa 1 
Ulubatlı Hasan 1 
Şehit Nusret 1 

Toplam 8 
Genel Toplam 6073 

Tablo 13’e göre Osmanlı Dönemi devlet görevlisi, “Münif Paşa” (n=1), 
“Cevdet Paşa” (n=1), “Barbaros/Barbaros Hayrettin Paşa” (n=3), “Mithat 
Paşa” (n=1), “Ulubatlı Hasan” (n=1) ve “Şehit Nusret” (n=1) isimleri belir-
lenen sıklıkta Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 8 okula ad olarak veril-
miştir. 
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Tablo 14: Güneydoğu Anadolu Bölgesi Cumhuriyet Dönemi ve Sonrası 
Devlet Görevlisi İle Diğer Kişiler Okul İsimleri Dağılımı 

Devlet 
Görevlisi

 f 

Cumhuriyet Dönemi  
ve  

Sonrası  
Devlet Görevlisi 

Mareşal Fevzi Çakmak 
/ Fevzi Çakmak 12 

Kazım Karabekir 9 
Hasan Celal Güzel 1 
Hasan Ali Yücel 1 
Mustafa Necati 1 
Hikmet Uluğbay 1 
Metin Bostancıoğlu 1 
Nevzat Ayaz 1 
Özdemir Bey 1 
Vehbi Dinçerler 1 
Gaffar Okan 2 
Vali 25 
Kaymakam 3 

Diğer Selhaddini Eyyubi 1 
Toplam 60 
Genel Toplam 6073 

Tablo 14’e Cumhuriyet Dönemi ve Sonrası Devlet Görevlileri, “Mareşal 
Fevzi Çakmak/Fevzi Çakmak” (n=12), “Kazım Karabekir” (n=9), “Hasan 
Celal Güzel” (n=1), “Hasan Ali Yücel” (n=1), “Mustafa Necati” (n=1), “Hük-
met Uluğbay” (n=1), “Metin Bostancıoğlu”, “Nevzat Ayaz” (n=1), “Vehbi 
Dinçerler” (n=1), “Gaffar Okan” (n=2), “Özdemir Bey” (n=1) ve Vali (n=25) 
ile Kaymakam (n=3) isimleri belirlenen sıklıkta Güneydoğu Anadolu Böl-
gesi’nde 60 okula ad olarak verilmiştir. Diğer kategorisinde değerlendir-
diğimiz Selhaddini Eyyübi (n=1)adı ise Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 1 
okula ad olarak verilmiştir. 

Tablo 14’ü incelediğimizde Cumhuriyet Dönemi ve Sonrası Devlet Gö-
revlileri “Mareşal Fevzi Çakmak/Fevzi Çakmak” (n=12), “Kazım Karabe-
kir” (n=9) isimlerinin okullara daha fazla sayıda verildiğini görmekteyiz. 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ismi en çok okullara verilen devlet li-
deri Mareşal Fevzi Çakmak, Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde Genel 
Kurmay Başkanı olmasına rağmen(1918), İstanbul’un işgal edilmesinden 
sonra istifa edip Mustafa Kemal’in yanında Millî Mücadeleye katılmıştır. 
İlk Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde de milletvekili olarak görev alan 
Fevzi Çakmak, Mustafa Kemal önderliğinde yeni kurulan hükümetin Ge-
nelkurmay Vekilliği’ne seçilmiştir (1921). Yeni hükümetin II. döneminde 
de Milletvekilliği yapan (1923-1927) Fevzi Çakmak, 1924’te milletvekilli-
ğinden istifa ederek, emekli olana kadar, 23 yıl boyunca Genel Kurmay 
Başkanlığı yapmıştır.27 
                                                           
27 http://www.msb.gov.tr/anasayfa/html/Bakanlar/Anasayfa.htm, 2010. 

155



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 18

Kazım Karabekir, Erzurum 15. Kolordu Komutanı iken, Mustafa Ke-
mal, Millî Mücadele döneminde, Erzurum Kongresi (1919) hazırlıklarını 
yaptığı sıralarda İstanbul Hükümeti tarafından 9. Ordu Müfettişliği göre-
vinden alınır. Bu Mustafa Kemal’e tebliği edildiğinde de istifa eder. Bu 
dönemde, Kazım Karabekir, Mustafa Kemal’e (aynı askeri rütbede olma-
sına rağmen), kendisinin ve ordusunu emrinde olduğunu söyler.28 

Kazım Karabekir ve Fevzi Çakmak, Millî Mücadele döneminde Musta-
fa Kemal Atatürk’e verdikleri destek, gösterdikleri askerî başarılarından 
dolayı, Millî Mücadele için sembol özellik göstermektedirler. Bu neden/ 
nedenlerle Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde adı okullara en çok verilen 
devlet lideri olabilirler. 

Tablo 14’te yer alan “Hasan Celal Güzel” (n=1), “Hasan Ali Yücel” 
(n=1), “Mustafa Necati” (n=1), “Hükmet Uluğbay” (n=1), “Metin Bostancı-
oğlu” (n=1), “Nevzat Ayaz” (n=1), “Vehbi Dinçerler” (n=1) Cumhuriyet Dö-
nemi ve sonrasında Millî Eğitim Bakanı olarak görev yapmış devlet gö-
revlileridir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde belirlenen sıklıkta 6 okula 
Millî Eğitim Bakanı olarak görev yapmış bakanların adları verilmiştir. 

Cumhuriyet Dönemi ve sonrası devlet görevlilerinden Kurtuluş Savaşı 
mücadelesine katılmış, etkin ve önemli roller üstlenmiş iki paşa daha 
çok ön plana çıkmaktadır “Fevzi Çakmak/Fevzi Çakmak” (n=12), “Kazım 
Karabekir” (n=9) ve 2001 yılında şehit edilen Diyarbakır Emniyet Müdü-
rü Gaffar Okan (n=2) isimleri belirlenen sıklıkta Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi’nde 23 okula ad olarak verilmiştir. Mustafa Kemal tarafından 
Gaziantep’i savunması için görevlendirilen “Özdemir Bey” (n=1) adı da 
bir okula verilmiştir. 

Tablo 15: Güneydoğu Anadolu Bölgesi Osmanlı Öncesi/ 
Osmanlı Dönem Edebiyatçı/Gazeteci Okul İsimleri Dağılımı 

Edebiyatçı/ 
Gazeteci 

 f 
Osmanlı Dö-
nemi Öncesi Kaşgarlı Mahmut 1 

Osmanlı 
Dönemi 

Karacaoğlan 4 
Mütercim Asım 1 
Namık Kemal 12 
Şair İbrahim Rafet 1 
Şair Nabi 2 
Şair Abdi 1 
Şair Nesimi 1 
Süleyman Nazif 2 
Tevfik Fikret 1 

Toplam 26 
Genel Toplam 6073 

                                                           
28 Ahmet Mumcu, Tarih Açısından Türk Devriminin Temelleri ve Gelişimi, 9. Baskı, İnkılâp 
Yayınevi, s. 39-40, İstanbul 1984. 
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Tablo 15’e göre Osmanlı Öncesi Dönem edebiyatçı/gazeteci ismi, 
“Kaşgarlı Mahmut” (n=1) Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 1 okula ad ola-
rak verilmiştir. Osmanlı Dönemi edebiyatçı/gazeteci, “Karacaoğlan” 
(n=4), “Mütercim Asım” (n=1), “Namık Kemal” (n=12), “Şair İbrahim Rafet” 
(n=1), “Şair Nabi” (n=2), “Şair Abdi” (n=1), “Şair Nesimi” (n=1), “Süleyman 
Nazif” (n=2), “Tevfik Fikret” (n=1) isimleri belirlenen sıklıkta Güneydoğu 
Anadolu Bölgesi’nde 25 okula ad olarak verilmiştir. 

Bu verileri incelediğimizde, Tanzimat Dönemi’nin en önemli şair ve 
düşünürü Namık Kemal’in (n=12) çoğunlukla okullara ad olarak verildi-
ğini görüyoruz. Namık Kemal Osmanlı Devlet kültürü içinde yetişmiş ol-
masına rağmen millî birlik, ulus, hürriyet gibi kavramları29-30 edebiyat 
çalışmalarında işleyerek Türk milliyetçilik fikrini gelişmesine katkıda bu-
lunmuştur. Beysanoğlu’na göre,31 Namık Kemal, Osmanlı padişahları 
Abdülaziz ve II. Abdülhamit dönemlerindeki mücadelelerinden dolayısıy-
la “Hürriyet ve Vatan Şairi” diye ün salmıştır. Osmanlı Devleti’ne muhalif 
bir duruş sergilediği söylenebilen Namık Kemal’in bu kimliği günümüz 
Türkiye’sinde, resmî kültür için de önemli bir figürdür. Ayrıca Beysanoğ-
lu’nun, Atay’dan bize aktardığına göre32 Namık Kemal, Ziya Gökalp ile 
birlikte Mustafa Kemal Atatürk’ün birikimlerinin belli başlı kaynakların-
dan biridir. Bu nedenlerle Osmanlı dönemi edebiyatçılarının içinden en 
çok onun ismi okullara ad olarak verilmiş olabilir. 

Tablo 15’e göre Osmanlı Dönemi edebiyatçı/gazeteci kategorisinde yer 
alan kişilerin büyük çoğunluğu şairlerdir. 

Tablo 16: Güneydoğu Anadolu Bölgesi Cumhuriyet Dönemi ve Sonrası 
Edebiyatçı/Gazeteci Okul İsimleri Dağılımı 

Edebiyatçı/ 
Gazeteci 

 f 

Cumhuriyet 
Dönemi ve 

Sonrası 

Mehmet Akif Ersoy 26 
Yahya Kemal Beyatlı 8 
Ömer Seyfettin 1 
Arif Nihat Asya 1 
Necip Fazıl Kısakürek 1 
Cahit Sıtkı Tarancı 1 
Sezai Karakoç 2 
Hıncal Uluç 1 

Toplam 41 
Genel Toplam 6073 

                                                           
29 Mehmet Kaplan, Kültür ve Dil, Dergâh Yayınları, 7. Baskı, s. 89-92 ve s. 117-120, İst., 1992. 
30 Ahmet Mumcu, a.g.e., s. 14-16, 1984. 
31 Şevket Beysanoğlu, “Ziya Gökalp Makaleler IX.”, Yenigün-Yeni Türkiye-Cumhuriyet Gaze-
tesi’ndeki Yazılar, Kültür Bakanlığı Yayınları: 359, s. 262, İstanbul 1980. 
32 Falih Rıfkı Atay, Dünya Gazetesi, 31.10.1954, Aktaran: Şevket Beysanoğlu, “a.g.m.”, s. 264. 
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Tablo 16’ya göre Cumhuriyet Dönemi ve Sonrası edebiyatçı/gazeteci , 
“Mehmet Akif Ersoy” (n=26), “Yahya Kemal Beyatlı” (n=8), “Ömer Seyfet-
tin” (n=1), “Arif Nihat Asya” (n=1), “Necip Fazıl Kısakürek” (n=1), “Cahit 
Sıtkı Tarancı” (n=1), “Sezai Karakoç” (n=2) ve “Hıncal Ulaç” (n=1) isimleri 
belirlenen sıklıkta Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 41 okula ad olarak 
verilmiştir. 

Tablo 16’ya incelediğimizde Cumhuriyet Dönemi ve Sonrası edebiyatçı/ 
gazeteci isimlerden “Mehmet Akif Ersoy” (n=26)’un en çok ardından da 
“Yahya Kemal Beyatlı” (n=8)’ın isimlerinin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 
okullara ad olarak verilmesinin tercih edildiğini görüyoruz. Bu iki yazarın 
dikkat çeken ortak özelliği Millî Mücadele Dönemi edebiyatçılarından ol-
masıdır.33 Mehmet Akif Ersoy, daha çok Millî-i İslâmi bir davanın sembolü 
olarak kabul edilmiş ve geniş bir kitle üzerinde etkili olmuştur.34 Edebiyat-
çının yazdığı “İstiklâl Marşı” eseri 12 Mart 1921 tarihinde Türkiye Büyük 
Millet Meclisi tarafından Millî Marş olarak kabul edilmiştir. Kanuni daya-
nakla Millî Marş, bütün resmî toplantı/törenlerden önce kullanılmaktadır. 
Okullar her hafta, pazartesi sabahı marş ile eğitime başlamakta, cuma 
günleri de marşı okuyarak haftalık eğitimi bitirmektedir. Mehmet Akif Er-
soy Millî İslâmi kimliği ve kurtuluş savaşı mücadelesindeki rolü ile resmî 
kültürde önemli bir figür olmaktadır. Aynı şekilde adı Mehmet Akif Ersoy’-
dan sonra en çok okullara verilen Yahya Kemal Beyatlı’da yazdığı yazılar 
ile Millî Mücadele’nin fikir zeminini hazırlayan35 edebiyatçılardandır. 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde okullara en çok adı verilen Cumhuri-
yet Dönemi ve sonrası edebiyatçılarında öne çıkan özellikler; “İslâmiyet”, 
“Türkçülük” ve “Millî Mücadele”dir. Bu üç özelliğin resmî kültür açısın-
dan sembollerini hemen hemen her kategoride görebilmekteyiz. 

Tablo 17:  
Güneydoğu Anadolu Bölgesi Bilim İnsanı Okul İsimleri Dağılımı 

Bilim 
İnsan 

 f 
 İbn-i Sina 5 

Ziya Gökalp 12 
Prof. Dr. Sabahattin Zaim 1 
Prof. Dr. Abdülkadir Karahan 1 
Dr. Sadık Ahmet 1 
Ahmet Çelebi 1 
Piri Reis 1 

Toplam 22 
Genel Toplam 6073 

                                                           
33 “Türk Edebiyat Ansiklopedisi”, Tercüman, Haz. Necat Birinci, s. 326-328, İstanbul 1985. 
34 “Türk Edebiyat Ansiklopedisi”, Tercüman, Haz. Necat Birinci, s. 331, İstanbul 1985. 
35 “Türk Edebiyat Ansiklopedisi”, Tercüman, Haz. Necat Birinci, s. 335, İstanbul 1985. 
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Tablo 17’ye göre Bilim İnsanı, “İbn-i Sina” (n=5), “Ziya Gökalp” (n=12), 
“Prof. Dr. Sabahattin Zaim” (n=1), “Prof. Dr. Abdülkadir Karahan” (n=1), 
“Dr. Sadık Ahmet” (n=1), “Ahmet Çelebi” (n=1), “Piri Reis” (n=1) isimleri 
belirlenen sıklıkta Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 22 okula ad olarak 
verilmiştir. Bu verilere göre Ziya Gökalp (n=12) ismi Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi’nde daha fazla okullara ad olarak verilmiştir. Onu İbn-i Sina 
(n=5)’nın ismi izlemektedir. 

Ziya Gökalp, Diyarbakırlı olup, yazdığı eserler ve döneminde dile ge-
tirdiği düşünceler ile “Türkçülük”, “Türk Milliyetçiliği” fikrinin mimarıdır. 
Aynı zamanda şair ve siyasetçidir. Meclis-i Mebusan da ve Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi’nde milletvekilliği de yapmıştır. Resmî kültürümüz 
içinde Türk Milliyetçiliği için önemli bir figür olan Ziya Gökalp, aynı za-
manda Mustafa Kemal Atatürk’ün birikim kaynaklarından biridir.36 

İbn-i Sina filozof ve özellikle hekim kimliği ile ülkemizde bilinir. Resmî 
kültür kodlarımız içinde hekim olarak önemli bir yere sahiptir. Bilim in-
sanı kategorisinde isminin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 5 okula ad 
olarak verilmesi bunun kanıtlarından biridir. 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bir okula adı verilen “Dr. Sadık Ah-
met” Batı Trakya Türklerinin hakları için mücadele veren bir tıp doktoru 
ve siyasetçi olarak bilinir. Bir başka okula adı verilen “Ahmet Çelebi” ise 
Osmanlı’da yaşamış, kendi geliştirdiği takma kanatlarla uçmayı başaran 
ilk Türk bilgini insanlardan biridir. “Hezarfen Ahmet Çelebi” olarak bilinir. 

Bir Osmanlı denizcisi olan ve ilk dünya haritasını çizen Piri Reis ismi 
de Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bir okula ad olarak verilmiştir. 

Türkiye’nin önemli bir iktisatçısı, ekonomi alanında birçok “ilk”in ön-
cüsü olan ve 1950 yıllarında Adıyaman/Kâhta’da kaymakamlık da yap-
mış37 “Prof. Dr. Sabahattin Zaim” ismi Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 
bir okula ad olarak verilmiştir. 

Türk Edebiyatı ve İslâmi ilimlerde birçok eser veren Divan Edebiyatçı-
sı “Prof. Dr. Abdülkadir Karahan” ismi de Güneydoğu Anadolu Bölge-
si’nde bir okula ad olarak verilmiştir. 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde okullara adı verilen bilim insanlarını 
incelediğimizde bu bilim insanlarının kimliklerinde, kendi alanlarında 
“ilk”leri barındırmaları ve/veya milliyetçi, muhafazakâr unsurlar taşıdık-
larını görebiliriz. 

Tablo 18’e göre, Dini Kişilik kategorisinde, “Yunus Emre” (n=19), “Ah-
met Yesevi” (n=4), “Akşemsettin” (n=3), “Mevlana” (n=5), “Edebali” (n=1), 
“Zeynel Abidin” (n=1), “Veysel Karani” (n=2), “İbrahim Hakkı” (n=1), “İs-
mail Fakirullah” (n=1) ve “Mevlana Halid” (n=1) isimleri belirlenen sıklık-
ta Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 38 okula ad olarak verilmiştir. 
                                                           
36 Rıfkı Atay, Dünya Gazetesi, 31.10.1954, Aktaran: Şevket Beysanoğlu, “a.g.m.”, s. 264. 
37 http://www.samanyoluhaber.com/haber-82776.html, ET: 10.02.2010. 
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Tablo 18:  
Güneydoğu Anadolu Bölgesi Dini Kişilik Okul İsimleri Dağılımı 

Dini Kişilik 

 f 
 Yunus Emre 19 

Ahmet Yesevi 4 
Akşemsettin 3 
Mevlana 5 
Edebali 1 
Zeynel Abidin 1 
Veysel Karani 2 
İbrahim Hakkı 1 
İsmail Fakirullah 1 
Mevlana Halid 1 

Toplam 38 
Genel Toplam 6073 

Tablo 18’i incelediğimizde, Dini kişilik olarak en çok “Yunus Emre” 
(n=19) ve “Mevlana”nın isimlerinin okullara ad olarak verildiğini görmek-
teyiz. Bunun nedeni Yunus Emre’nin XIII. yüzyılda Anadolu’da başlayan 
tasavvuf akımının halka yayılmasını sağlaması ve halkın yaşayış tarzı ile 
millî unsurları birleştirmesi38 olabilir. Yunus Emre, Türk Milleti’nin ye-
tiştirdiği en büyük tasavvuf erlerinden ve Türk dili ve edebiyatı tarihinin 
en büyük şairlerinden biri olarak nitelendirilir.39 

Türk kültür geleneğinde Tasavvuf önemli bir yerde durmaktadır. Bu 
nedenle Yunus Emre ile birlikte Mevlana’nın da en çok okullara ismi ve-
rilen dini kişilik olduğunu görmekteyiz. 

Edebali “Şeyh” olarak bilinir. Osmanlı devletinin kurucusu Osman 
Bey’in akıl hocası olarak tanınır. Adı Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bir 
okula verilmiştir. 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da güçlü bir dini kişilik olarak tanınan 
Kadiri Şeyhi İsmail Fakirullah ve öğrencisi “İbrahim Hakkı” isimleri ayrı 
ayrı birer okula verilmiştir. 

Zeynel Abidin Hz. Hüseyin’in torunu ve Alevi inancında 4. imam ola-
rak bilinir.40 İsmi Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bir okula verilmiştir. 

Mevlana Halid, Kadiri dergâhında eğitim görmüş bir Mevlevi’dir.41 İs-
mi Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bir okula verilmiştir. 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde okullara adı verilen dini kişiliklerin 
ortak özelliği çoğunlukla mutasavvıf olmalarıdır. 
                                                           
38 “Türk Edebiyat Ansiklopedisi”, Tercüman, Haz. Necat Birinci, s. 402, İstanbul 1985. 
39 http://w3.gazi.edu.tr/~ertan/yunus.html, ET: 10.02.2010. 
40 http://www.enfal.de/ecdad165.htm, ET: 10.02.2010. 
41 http://tr.wikipedia.org/wiki/Halid_Ba%C4%9Fdad%C3%AE, ET: 10.02.2010. 
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Tablo 19: 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi Sanatçı Okul İsimleri Dağılımı 

Sanatçı 

 f 

 Mimar Sinan 7 

Celal Güzelses 1 

Hattad Hamid Aytaç 1 

Toplam 9 

Genel Toplam 6073 

Tablo 19’a göre, Sanatçı, “Mimar Sinan” (n=7), “Celal Güzelses” (n=1) 
ve “Hattad Hamid Aytaç” (n=1) isimleri belirlenen sıklıkta Güneydoğu 
Anadolu Bölgesi’nde 9 okula ad olarak verilmiştir. 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Okullara en çok adı verilen Mimar 
Sinan (n=7), Osmanlı devleti baş mimarıdır. Türk Mimari sanatında dün-
yaca tanınan bir sanatçıdır. 

Osmanlı’dan kalan son Hattad olarak bilinen Diyarbakırlı “Hattad 
Hamid Aytaç” (n=1) ve halk sanatçısı Celal Güzelses (n=1) isimleri birer 
okula verilmiştir. 

Tablo 20:  
Güneydoğu Anadolu Bölgesi Şehit Okul İsimleri Dağılımı 

Şehit 

 f 
 Şehit Asker 73

Rütbeli Asker 45
Polis 24
Öğretmen 16

Toplam 158

Genel Toplam 6073

Tablo 20’ye göre, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Şehit kategorisin-
de, Şehit Asker (n=73), Rütbeli Asker (n=45), Şehit Polis (n=24), Şehit 
Öğretmen (n=16) isimleri belirlenen sıklıkta Güneydoğu Anadolu Bölge-
si’nde 158 okula ad olarak verilmiştir. 

Tablo 20’yi incelediğimizde, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Şehit As-
ker isimlerinin daha çok okullara ad olarak verildiğini görmekteyiz. Bu-
nu Rütbeli Asker isimleri izlemektedir. 

Tablo 21’e göre, Kadın Kişiler kategorisinde, “Nene Hatun” (n=8), Ha-
lide Edip Adıvar (n=7), Sabiha Gökçen (n=4), “Rahime Hatun” (n=1), “Ha-
fize Ana” (n=1), “Halime Hatun” (n=1), “Badem Hatun” (n=1), ve “Nazmi-
ye Demirel” (n=1) isimleri belirlenen sıklıkta Güneydoğu Anadolu Bölge-
si’nde 26 okula ad olarak verilmiştir. 
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Tablo 21: 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi Kadın Kişiler Okul İsimleri Dağılımı 

Kadın 
Kişiler 

 f 
 Halide Edip Adıvar 7 

Halide Nusret Zorlutuna 1 
Şair Sırrı Hanım 1 
Sabiha Gökçen 4 
Nene Hatun 8 
Hafiza Ana 1 
Rahime Hatun 1 
Halime Hatun 1 
Badem Hatun 1 
Nazmiye Demirel 1 

Toplam 26 
Genel Toplam 6073 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ismi en çok okullara verilen Nene 
Hatun (n=8), 1877’de Erzurum Azizye Tabyasının Ermenilere karşı savu-
nulmasında görev almış ve şehit düşmüş bir Anadolu kadınıdır. Onu bir 
edebiyatçı olan Halide Edib Adıvar izlemektedir. Adıvar Türkçülük akımı-
nı benimseyen yazarlardandır. Hikâye ve Romanlarının bir kısmında Mil-
lî Mücadeleyi anlatmaktadır.42 Üçüncü olarak ismi en çok okullara veri-
len Sabiha Gökçen ise (n=4), Mustafa Kemal Atatürk’ün manevî evlatla-
rından biri ve dünyanın ilk kadın savaş pilotudur.43 Rahime Hatun, Kur-
tuluş Savaşı döneminde Fransızlarla savaşıp şehit düşen bir Türk kadı-
nıdır44 ismi Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bir okula verilmiştir. 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde, “Hafize Ana”, “Halime Hatun”, “Ba-
dem Hatun”, ve “Nazmiye Demirel” isimleri birer defa okullara ad olarak 
verilmiştir. Nazmiye Demirel, Türkiye Cumhuriyeti 9. Cumhurbaşkanı 
Süleyman Demirel’in eşidir. 

Tablo 22:  
Güneydoğu Anadolu Bölgesi Diğer Kişiler Okul İsimleri Dağılımı 

Diğer 

 f 
 Cengiz Topel 5 

Şahin Bey 2 
H. Hüsnü Tekışık 1 
Melik Ahmet 1 

Toplam 9 
Genel Toplam 6073 

                                                           
42 Şevket Beysanoğlu, “a.g.m.”, s. 253, 1980. 
43 http://tr.wikipedia.org/wiki/Sabiha_G%C3%B6k%C3%A7en, ET: 10.02.2010. 
44 Ali Rıza Önder, http://turkoloji.cu.edu.tr/CUKUROVA/sempozyum/semp_1/onder_2.pdf, 
ET: 10.02.2010. 
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Tablo 22’ye göre diğer kategorisinde, “Cengiz Topel” (n=5), “Şahin 
Bey” (n=1), “H. Hüsnü Tekışık” (n=1), “Melik Ahmet” (n=1) isimleri belirle-
nen sıklıkta Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 9 okula ad olarak verilmiş-
tir. 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki okullara en çok adı verilen Cengiz 
Topel, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı Sırasında, yapılan uyarı uçuşunda 
uçağı Rumlar tarafından düşürülen pilot yüzbaşıdır.45 

H. Hüsnü Işık, Doğu Anadolu’da öğretmenlik yaparken Millî Eğitim 
Bakanlığı tarafından üstün başarılı olarak kabul edilmiş bir öğretmen-
dir. Kendisi, Hakkâri’den Edirne’ye kadar 13 ilde 17 okul, 1 kültür merke-
zi, 1 halk eğitim merkezi, 1 rehberlik araştırma merkezi ve 1 öğretmen evi 
yaptırıp Millî Eğitim Bakanlığına bağışlamıştır.46 Bu okullardan bir tanesi 
de araştırma alanımızda yer almaktadır. 

Şahin Bey, Kurtuluş Savaşı döneminde Fransızlara karşı Antep şehri-
ni savunmuş ve şehit düşmüş bir komutandır. İsmi Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi’nde iki okula verilmiştir. 

Sonuç ve Öneriler 

Toplumların kültürlerinde çocuklara ad vermenin başlı başına büyük 
bir olay olduğu görülmektedir. Ad ve kişi arasında metafizik bir ilişki ol-
duğu düşünüldüğünden adların seçimi de önemli hale gelmektedir. Ad 
verme olayında ismi verileni yüceltme, adı alanın da isme yüklenen/bili-
nen/arzulanan anlamı ile özel bir bağ kurulacağı varsayılmaktadır. 

Okula ait her olgu önemli olduğu gibi okula ait isimler de önemli hâle 
gelmektedir. Okul isimleri okulları bir birinden ayıran, coğrafik özellikte-
ki sınıflandırmaların ötesinde bir anlam taşımaktadır. Esasında okul 
isimlerini belirleme yetkisi devlette olduğu için, devletin hemen hemen 
her mahallede bulunan okullara ne tür isimler seçtiği de önemli olmak-
tadır. Bu anlamda devlet bazen kültürel bir olguyu yaşatma, aktarma 
bazen de kültüre ait bir olguyu meşrulaştırma ve tanıma anlayışı ile 
okullara isim verdiği söylenebilir. Her okul ismi aynı zamanda topluma 
birer mesajdır. Anne baba çocuklarına isim seçerken çocuk ve isim ara-
sında kendisinin başlattığı bir ilişkinin var olduğunu savunur. Devletin 
okullara isim verirken, isme yüklenen anlamdan ötürü öğrencinin de 
okul isimi ile özel bir ilişki kurmasını beklediği düşünülebilir. Devletin 
seçtiği her isim kültürün benimsenen, otorite tarafından tanınan yönü-
dür. Öğrenciden de beklenti bu yöndedir. 

Okullara ad verme sadece “Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurumlara 
Ait Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği”ne bağlı olarak yapılabilmektedir. 
                                                           
45 http://tr.wikipedia.org/wiki/Cengiz_Topel, ET: 10.02.2010. 
46 http://tr.wikipedia.org/wiki/H%C3%BCseyin_H%C3%BCsn%C3%BC_Tek%C4%B1%C5%9F% 
C4%B1k, ET: 10.02.2010. 
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Ad verme yetkisi il millî eğitim müdürünün önerisi ve il millî eğitim ko-
misyonunun kararına dayalı olarak valinin onayı ile yapılarak sonucu 
bakanlığa bilgi olarak verilmektedir. 

Bu çalışmamızda Güneydoğu Anadolu bölgesi’nde okullar en çok hangi 
isimlerin verilmesinin tercih edildiğine baktığımızda; 

● Okulun bulunduğu Yerleşim Yerleri, Hayırsever kişi/kurum isimleri, 
● Atatürk, Atatürk Ailesi ve Atatürk ile ilgili Tarihlere ait isimler, 
● Şehit isimleri 
● “Cumhuriyet” kavramı ile “Cumhuriyet İle İlgili Tarihler”e ait isimler, 
● “Kurtuluş Savaşı” ile ilgili kavramlara ait isimler, 
● “Osmanlı Dönemi Devlet Lideri” isimleri, 
● “Cumhuriyet Dönemi ve Sonrası Devlet Görevlisi” isimleri, 
● “Cumhuriyet Dönemi ve Sonrası Edebiyatçı/Gazeteci” isimleri, 
● “Dini Kişilik” isimleri, 
● “Cumhuriyet Dönemi ve Sonrası Devlet Lideri” isimleri, 
● “Diğer” kategorisindeki kavramlara ait isimler, 
● “Osmanlı’nın Kuruluşu/Resmî Kutlama Tarihleri/Şehrin Kurtuluş-İl 

Oluş Tarihleri” isimleri, 
● “Kadın” isimleri, 
● Osmanlı Dönemi “Edebiyatçı/Gazeteci” isimleri  
● “Bilim İnsanı” isimleri, 
● Osmanlı Öncesi Dönem “Devlet Lideri” isimleri, 
● “Sanatçı” isimleri, 
● “Diğer” kategorisindeki isimler, 
● “Bayrak, Şehit, Anadolu Toplulukları, Kıbrıs, Zafer Kazanılan Yerler” 

kategorisindeki isimler, 
● Osmanlı Dönemi “Devlet Görevlisi” isimleri, 
● “Akarsu” kategorisindeki isimler ile ilgili sonuçlara ulaşırız. 

Kültür kodları açısından değerlendirildiğinde, araştırmamızda görülü-
yor ki, okullara bulundukları yerleşim yerlerinin adları ile okulları yaptı-
ran kişi/kurumların adları çoğunlukla verilmektedir. Daha sonra öne çı-
kan adlar ise: “Atatürk, Atatürk Ailesi ve Atatürk’e Ait Tarihler”, “Şehit” 
isimleri, “Cumhuriyet ve Cumhuriyet İle İlgili Tarihler” olmaktadır. 

Okullara verilen “kavram” isimlerini incelediğimizde, “Diğer” kategori-
de değerlendirdiğimiz kavramlar (bayrak, bu topraklarda yaşamış toplu-
luklar, zafer kazanılan yerler, akarsu/çiçek vb. ön plana çıkmakla birlik-
te Kurtuluş Savaşı ve onunla ilgili kavramlar da yüksek oranda seçilmiş-
lerdir. 

Devlet lideri kategorisinde okullara verilen isimleri incelediğimizde, 
Osmanlı dönemi devlet liderleri isimlerinin daha çok okullara ad olarak 
verildiğini görmekteyiz. Bunu Cumhuriyet dönemi ve sonrası devlet lideri 
ile Osmanlı öncesi dönemi devlet lideri isimlerinin izlediğini görmekteyiz. 
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Osmanlı dönemi devlet liderleri kategorisinde ismi en çok okullara veri-
len devlet lideri Padişah Fatih Sultan Mehmet’tir. Onu Padişah Yavuz 
Sultan Süleyman izlemektedir. Cumhuriyet dönemi ve sonrası devlet li-
derleri kategorisinde ismi en çok okullara verilen devlet lideri İsmet İnö-
nü’dür. Osmanlı Öncesi Dönem Devlet Lideri kategorisinde ismi en çok 
okullara verilen devlet lideri Alparslan’dır. 

Devlet görevlisi kategorisinde okullara verilen isimleri incelediğimizde, 
Cumhuriyet dönemi ve sonrası devlet görevlileri isimlerinin daha çok 
okullara ad olarak verildiğini görmekteyiz. Bunu Osmanlı Dönemi devlet 
görevlileri isimleri izlemektedir. Cumhuriyet dönemi ve sonrası devlet gö-
revlisi kategorisinde ismi en çok okullara verilen devlet görevlisi Mareşal 
Fevzi Çakmak’tır. Onu devlet görevlisi Kazım Karabekir izlemektedir. Os-
manlı dönemi devlet görevlisi kategorisinde ismi en çok okullara verilen 
devlet görevlisi Barbaros Hayrettin Paşa’dır. 

Edebiyatçı/gazeteci kategorisinde okullara verilen isimleri incelediği-
mizde, Cumhuriyet Dönemi ve Sonrası Edebiyatçı/Gazeteci isimlerinin 
daha çok okullara ad olarak verildiğini görmekteyiz. Onu Osmanlı Döne-
mi Edebiyatçı/Gazeteci isimleri ile Osmanlı Öncesi Dönem Edebiyatçı/ 
Gazeteci isimleri izlemektedir. Cumhuriyet Dönemi ve Sonrası Edebiyat-
çı/Gazeteci kategorisinde ismi en çok okullara verilen edebiyatçı/gazete-
ci Mehmet Akif Ersoy’dur. Onu Yahya Kemal Beyatlı izlemektedir. Os-
manlı Dönemi Edebiyatçı/Gazeteci kategorisinde ismi en çok okullara 
verilen edebiyatçı/gazeteci Namık Kemal’dir. Osmanlı Öncesi Dönem 
Edebiyatçı/Gazeteci kategorisinde, Kaşgarlı Mahmut adı bir okula isim 
olarak verilmiştir. 

Okullara verilen Bilim İnsanı, Dini Kişilik. Sanatçı, Kadın ve Diğer Ki-
şiler kategorisindeki isimleri incelediğimizde, dini kişilik isimlerinin daha 
çok okullara ad olarak verildiğini görmekteyiz. Bunu, kadın kategorisin-
deki isimler, Bilim İnsanı, Sanatçı ve Diğer Kişiler kategorisindeki isimler 
izlemektedir. 

Dini Kişilik Kategorisinde okullara en çok adı verilen kişi Yunus Em-
re’dir. Bilim İnsanı kategorisinde okullara en çok Ziya Gökalp adı veril-
miştir. Kadın Kişiler kategorisinde ismi en çok okullara verilen kişi Nene 
Hatun’dur. Onu Halide Edip Adıvar ismi izlemektedir. Sanatçı kategori-
sinde ismi en çok okula verilen kişi ise Mimar Sinan olmaktadır. 

Okullara verilen şehit isimlerini incelediğimizde, şehit asker isimleri-
nin daha çok okullara ad olarak verildiğini görmekteyiz. Bunu rütbeli as-
ker, polis ve öğretmen isimleri izlemektedir. 

Çeşitli kategorilerde incelediğimiz okul isimlerinde ortaya çıkan ortak 
özellikler seçilen isimlerin devlet ve toplum için belirli bir anlam değeri 
olan isimler olmasıdır. 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde okullara verilen isimlerde, kültürel 
motiflerdeki “Atatürk”, “Şehitlik”, “Cumhuriyet”, “Milliyetçilik”, “Muhafa-
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zakârlık” ve “Kahramanlık” değerlerinin ön plana çıktığı/çıkarıldığı gö-
rülmektedir. Bu değerler okullara verilen isimler yolu ile sembolleştiril-
mekte ve anlamlaştırılmaktadır. 

Ülkemizde, 12 Eylül 1980 askerî darbesi, 1997’deki 28 Şubat “post 
modern darbe”si dönemine ait olgular, “Kıbrıs Barış Harekâtı”, “Dr. Sadık 
Ahmet” vb. isimlerin okullara verilen adlar olarak karşımıza çıkması, 
otoritenin okulları, herhangi bir olguyu meşrulaştırma, tanıma ve yay-
mada da kullandığını göstermektedir. Okullara ad vermenin kültürel yö-
nün ötesinde politik bir yönü de olduğu sonucu çıkarılabilir. 

Öneriler 

Okullara bulundukları yerleşim yerleri adlarının verilmesi oranının 
azaltılması, vatandaşların ulusal anlamda ortak değerler geliştirmesi açı-
sından önemlidir. Mevcut durum, bireylerin doğdukları yerler ile ilgili 
kurdukları yoğun duygusal ilişkinin daha da büyümesini, hemşericilik 
kültürünün artırmasını sağlamaktadır. Oysa okullar ulusal ve evrensel 
ortak değerlerin ön plana çıkarıldığı kurumlar olmalıdır. 

Bir kültürde, askerî başarılar, zaferler ve kahramanlık özellikleri gös-
teren birey, olgu, kavram ve durumların ön plana çıkarılması, o toplu-
mun, bireylerini bu değerler etrafında bir araya getirmek istediğini göste-
rir. Bu değerler önemli olmakla birlikte kültürün daha geniş değerlerden 
oluştuğu göz önüne alınarak yelpazenin daha da genişletilmesi uygun 
olur. 

Öğrencilerin önemli buldukları kişileri rol model aldıkları düşünülür-
se, sanat, bilim ve edebiyat alanında isimlerin daha yüksek oranlarda 
okullara verilmesi daha iyi olur. 

Görevleri gereği başarılı uygulamalar yapmak zorunda olan devlet gö-
revlilerinin (vali, kaymakam, millî eğitim bakanı vb.) adlarının okullara 
verilmesinin tercih oranı resmî statükonun halk üzerindeki önceliğini 
göstermektedir. Bu tür isimlerin yerel ve ulusal anlamda çok büyük ba-
şarılara imza atmadığı sürece tercih edilmemesi, statükocu zihniyetin 
yerine demokratik kültürün gelişmesi açısından önemlidir. 

Kişi isimlerini taşıyan okullarda, kişiyi tanıtıcı okul etkinlikleri, anı 
defteri vb. uygulamaların yapılması, öğrencilerin okullarının taşıdığı de-
ğerlerle özdeşleşmesi açısından önemlidir. 

Okullara verilecek isimlerde özellikle rol model olabilecek kadın isim-
lerin daha fazla oranda tercih edilmesi gerekmektedir. Ayrıca okul öncesi 
eğitim kurumlarına çoğunlukla kadın, çiçek, hayvan vb. isimlerin veril-
mesi uygulamasından vazgeçilmesi daha uygundur. Okul öncesi eğitim 
kurumunda çalışanların çoğunlukla bayan olmasından dolayı, bu ku-
rumların “dişil” algısı ön yargısının toplumda kırılması gerekmektedir. 
Bu kurumlara seçilecek isimler de 0-6 yaş grubu çocuk dünyasına rol 
model olabilecek kişilerden ve geniş bir yelpazeden seçilmesi önemlidir. 
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HAZRETİ MEVLÂNA’NIN TESİRİNDE 
MUHAMMET İKBAL VE ÇAĞDAŞI MEHMET AKİF 

Prof. Dr. Muhammet YELTEN* 

Öz 

Muhammet İkbal 1910 yılından itibaren “İslâm’ı” toplumsal ve siyasal 

bağlamda bütünleştirici bir olgu olarak kabul ettiğini halkına ileterek bu 

konuda bazı ilkeleri de sistem şeklinde aktarmaya başlamıştır. Bu sıra-

larda yani 1910-1920 yılları arasındaki dönemde bir başka fikir adamı 

da ulusunu birtakım tehlikelere karşı İslâm’ın kuvvetine dayanarak koru-

ma çareleri aramaktaydı. Hem dinî bilimleri yani medresede verilen bilgi-

leri ve Arapça, Farsça gibi lisanları öğrenmiş hem de batılı bağlamda eği-

timini tamamlayan Mehmet Akif 1873-1936 yılları arasında var olan ya-

şamıyla Muhammet İkbal yani İkbal Lahuri ile çağdaş bir konumda yer 

almıştır. Akif’in ait olduğu inanışı; çalışmayı motive eden, medeniyeti ta-

kip konusunda azimli ve uyarıcı bir kavram olarak değerlendirdiği açıkça 

görülmektedir. Muhammet İkbal de söylevlerinde İslâm’ı toplumsal ve si-

yasal ideal olarak önerirken reformcu bir dinî anlayışla zor durumdaki 

Müslüman toplumların toparlanabileceği mesajını veriyordu. Onun bu ko-

nuda feyiz aldığı kaynak hakkında malumat vermenin yerinde olacağı 

kanaatindeyim. Şimdi burada çok önemli bir etkileşim söz konusudur: 

13. yüzyılın parlak ve kuvvetli bilgini, aşk adamı, şairi Hz. Mevlâna’nın 

şiirleri İkbal’i büyük ölçüde etkilemiştir. Bundan sonra Muhammet İkbal, 

Müslümanlığın kendisine sunduğu sevgi, hoşgörü, çalışma, eşitlik gibi 

kavramların arzu edilen idari sistemlerin kurulmasında etkili olacağı 

inancını da taşımaya başlamıştır. Evet, İkbal’in de, Akif’in de vurgula-

mak istedikleri esas fikir; şimdiye kadar toparlayıcı ve itici gücünü yerine 

getirmekten uzak bırakılmış muhteşem bir uyanışın varlığıdır. 

Anahtar kelimeler: Mevlana, Mehmet Akif Ersoy, Muhammet İkbal, 

Reform, Tasavvuf. 
                                                           
* İstanbul Arel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı. 
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Abstract 

Under Influence Of Mevlana: 

Muhammad Iqbal And His Contemporary Mehmet Akif 
Muhammad Iqbal adopted in 1910 the viewpoint that places Islam as 

the main unifying factor within the society both at sociological and politi-

cal levels. At the same timeframe (1910 to 1920) another intellectual was 

trying to develop his own perspective against the significant danger of di-

sintegration of his own country which entirely relies on Islamic principles. 

Mehmet Akif was an accomplished poet, fluent both in Arabic and Farsi 

beside his main profession of being a veterinarian. He lived between 

1873 and 1936 thus he was a contemporary of Muhammad Iqbal also 

known as Iqbal Lahoree meaning Iqbal from the city of Lahore. Akif pro-

moted faith as the driving force of work motivation which supports follo-

wing all progress in science and technology. Similarly, Iqbal consistently 

stressed in his speeches that Islam could be the common ground for the 

society to act in synergy while it can also be the propelling force to reach 

welfare for the nations struggling in poverty and infrastructural back-

wardness. It is critical to point out what inspired Iqbal to think this way. 

Rumi, the great poet and philosopher who lived in Anatolia in 13th cen-

tury, had a big influence on Iqbal through his ideas and insights that high 

lights Islam as the source of tolerance, work discipline and equality in the 

society. Thus, both Akif and Iqbal were convinced that a hidden power 

within the Islamic nations can shake and push forward them to freedom 

and the standards of modern life. 

Key words: Rumi, Mehmet Akif Ersoy, Muhammat Iqbal, Reform, Sufism. 

Muhammet İkbal’in, Keşmirli dindar bir ailenin çocuğu olarak dünyaya 
geldiği 1873 yılının sonlarına doğru, İstanbul’da da bir müderrisin aile oca-
ğında Mehmet Akif dünyaya gelir. İlk isimleri Muhammet olan bu iki çocu-
ğun, birbirine çok benzeyen şahsiyetleri ve eserleri ile biri İslâm âleminin 
doğusunda, diğeri batısında, aynı tarihî bir sorumluluğun gereğini yerine 
getirecekleri daha sonra anlaşılacaktır. Her ikisi de aynı gaye için çalışa-
cak, çırpınacak; düşüncelerini, coşku ve kederlerini şiirle haykıracaklardır. 

Muhammet İkbal’in tahsili ülkesiyle sınırlı kalmaz. Cambridge Üni-
versitesi’ndeki hukuk eğitiminin ardından Münih Üniversitesi’nde de 
doktora tahsilini tamamladığında yıl 1908’dir. Osmanlı Devleti’nde Meş-
rutiyet’in ilan edilmesi sonrasında çalkantılı bir dönem başlamıştır. As-
lında bütün dünya siyasi çalkantılar içindedir. 1908’i takip eden yıllarda 
İkbal, Haydarabat Üniversitesi’nde İslâm felsefesi dersleri verir; aynı za-
manda avukatlık mesleğini icra etmekte ve yazdığı şiirleri yayımlamakta-
dır. Zaman geçtikçe ismi daha çok anılmaya ve ünü yaygınlaşmaya baş-
lar. İkbal’in bütün mesaisi Müslümanların içinde bulunduğu meselelere 
yöneliktir. Müslümanların birliğinden yana bir tutum ortaya koyar. 
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Mehmet Akif de 1908 yılından itibaren büyük bir faaliyet içindedir. 
Baytarlıktan üniversite hocalığına birçok görevi yerine getirir. Sırat-ı 
Mustakim Dergisi’nin başyazarıdır. Camilerde vaazlar, ilmi mahfillerde 
dersler verir. Mısır’a, Medine’ye, Berlin’e ve daha başka birçok yere göre-
vi gereği seyahat eder. Bütün bu yorucu meşguliyetlerin arasında şiir ki-
taplarını peş peşe yayımlamaktadır. Onun da tek derdi vatanın ve mille-
tin; Müslümanların içinde bulundukları tehlikeli, üzüntü verici vaziyet 
ve meselelerdir. Sanatını ve bütün hayatını milletine adar. İstanbul’da ve 
bulunduğu her yerde etrafını dikkatle gözleyen ve milletin içinde bulun-
duğu şartları, devam edip giden yanlışlıkları gören Mehmet Akif bunları 
gür bir sesle dile getirir. Dayanağı İslâm’dır. Gayesi İslâm âleminin 
uyanması ve Batı karşısında güçlü bir şekilde var olmasıdır. Mehmet 
Akif de İkbal gibi mustarip ve içli sesinin yankılandığı şiirleriyle kısa za-
manda büyük bir şöhrete erişir. 

Dünya koşuyorken yolun üstüne yatılmaz; 
Davranmayacak kimse bu meydana atılmaz1 

*  *  * 

Ne hüsrandır ki, Şarkın ben vefasız, kansız evladı, 
Serâpâ Garba çiğnettim de çıktım hâk-i ecdadı2 

*  *  * 

Mademki didinmez, edemez, uğraşamazsın, 
İksîr-i bekâ içsen emin ol yaşayamazsın.3 

Yukarıdaki beyitlerde Akif’in bağlı olduğu inanışı; çalışmayı teşvik et-
me ve medeniyeti takip etme konusunda, azimli ve uyarıcı bir kavram 
olarak değerlendirdiği açıkça görülmektedir. Muhammet İkbal de İslâm’a 
dayalı bir siyasi ideali teklif ederken, zor durumdaki Müslüman toplum-
ların ancak yeni bir anlayışla toparlanabileceği mesajını veriyordu. İk-
bal’in bu konuda feyiz aldığı kaynak hakkında malumat vermenin yerin-
de olacağı kanaatindeyim. 

İslâm medeniyetinin zirvelerinden birini teşkil eden Hz. Mevlâna’nın 
şiirleri İkbal’i büyük ölçüde etkilemiştir. Cebrail Kanadı adlı şiir kitabın-
da, Mevlâna ile yaptığı hayali söyleşiye yer verir. Batı medeniyetinin bü-
yüleyici etkisinden bahseden İkbal’e Mevlâna’nın verdiği cevap dikkat çe-
kicidir: 

İkbal: Şark’ı Garp büyüledi. Garp hurisi cennet hurisinden daha sev-
gili oluyor. 
                                                           
1 Mehmet Akif Ersoy, Safahat, (Eseri tertip eden: Ömer Rıza Doğrul), İnkılâp ve Aka Kitab-
evleri, s. 470, İstanbul 1974. 
2 Mehmet Akif Ersoy, a.g.e., s. 474. 
3 Mehmet Akif Ersoy, a.g.e., s. 470. 
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Mevlâna’nın cevabı: Gümüşün dışı beyaz, parlak ve yenidir. Lakin o, 
eli ve elbiseyi siyahlatır.4 

Burada da başka şiirlerinde de İkbal Mevlâna’nın diliyle, kendini âde-
ta onunla özdeşleştirerek konuşmaktadır. 

İkbal, Müslümanların içinde bulunduğu zayıflıktan, fakirlikten, zillet-
ten dolayı mustariptir. Tanrı’ya şöyle seslenir: 

Neden Müslümanların malı mülkü ve dünya serveti yok. 
Hâlbuki senin mal ve mülkünün haddi hesabı yok. 

Bizim hâlimiz başkalarına maskara olmaktır, yoksulluktur, rezilliktir. 
Senin yolunda can verenlerin mükâfatı zelillik midir?5 

Müslümanların meseleleriyle dertlenen İkbal, aynı zamanda aşk ve 
cezbe içinde yaşayan samimi bir mümindir. 

Hintli bir kâfirim, aşkıma ve cezbeme bak benim, 
Salât ve selâma durmuştur kalbim ve dilim!6 

Geçmişten inci taneleri kadar parlak ve değerli bir şekilde süzülüp ge-
len Mevlâna’nın düşüncelerinin İkbal’in fikri yapısını şekillendirmede et-
kili olduğu ortadadır; üstelik o dönem Hindistan’ında Müslümanlar, İn-
giliz baskısına karşı kendilerine güç verecek, önderlik edecek kuvvetli 
şahsiyetler, aramaktadırlar. 

Şimdi, bu ortamda temel soru şudur? Kuvvetli ve sistemli Müslüman-
lık inancı nasıl bir hareketle bir güçlü hamleyi gerçekleştirecektir? 

1857’de İngilizlerin Hint Müslümanlarını tahakküm altına almalarıyla 
birlikte bu ülke insanlarının ümit ve sevgi kaynağı bir ülke olarak “Türki-
ye” karşımıza çıkmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu zamanında 1877-1878 
yıllarındaki Türk-Rus Savaşları sırasında Hint Müslümanları yolladıkları 
maddi destekle beraber daha sonraları Trablusgarp ve Balkan Sa-
vaşları’nda da yakın ilgilerini sürdürmüşlerdir. Hint-Pakistan yarımada-
sında Türklere karşı duyulan sevgi Türk İstiklâl Savaşı ile zirveye ulaşmış-
tır. Zaten var olan bu sevginin ve alakanın daha güçlü hale gelmesinde ve 
devam etmesinde hiç şüphesiz Muhammed İkbal’in büyük bir tesiri vardır. 
O, bütün dikkatiyle Türkiye’yi, Türkiye’de olup bitenleri takip etmektedir. 

Hindistan’da Türkiye’ye alaka gösteren tek şair Muhammet İkbal de-
ğildir. Burada müsaadenizle başka bir şairden de kısaca bahsetmek isti-
yorum. Bu, Türklüğe hayran hürriyet şairinin adı Nazrûl İslâm’dır. “Millî 
Mücadelede Mustafa Kemal Paşa” adlı uzun şiiri ile 1919’da Mustafa Ke-
mal’i Hint Müslümanlarına ilk defa o tanıtır. 1922’de Hint Hilafet Komi-
tesinin Mustafa Kemal Paşa kuvvetlerini desteklemek amacıyla on bin 
gönüllü asker yollama kararı alması üzerine Türklüğün ve Mustafa Ke-
                                                           
4 Ali Nihat Tarlan, Mevlâna, s. 102, İstanbul 1974. 
5 İsa Çelik, Muhammet İkbal’in Tasavvuf Düşüncesi, s. 302, İstanbul 2004. 
6 İsa Çelik, a.g.e., s. 303. 
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mal Paşa’nın hayranı olan bu coşkulu şairin kaleme aldığı “Savaş Türkü-
sü”nden bir bölüm sunalım: 

………… 
Ne kadar uzak 
O ülke ki, (Türkiye) 
Orada her gün düşman kanıyla 
      kan bayramı oluyor kardeş! 

O kahraman ülke için 
Kahramanlık urbaları giyelim. 
Bu gün bağımsız ülkeyi kurtarmaya 
(Hint) esirler gidiyor. 

Hey... Haydi geliniz! 
Söyleyin; yiğitler (Türkler) için zafer muhakkaktır. 
Korkaklar her zaman ezilir! 
Kadınlarımız savaş türküsü dinleyip kahkahayla gülüyor, 

         el çırparak savaşa koşuyorlar. 

Biz savaş istiyoruz, savaş istiyoruz. 
Öyleyse harp borularını öttürünüz, 
 kavuklarınızı sarınız, 
 silahlarınızı pençeleyiniz. 
Biz doğruluk ve insaf askerleriyiz, 
 Ateş urbalarımız üzerimizde! 
………… 

            Nazrûl İslâm7 

Muhammet İkbal, 1910’da Aligarh’da yaptığı bir konuşmada yeni bir 
İslâm anlayışının gerektiğini ifade ediyor ve dinamik bir dini düşüncenin 
savunuculuğunu yapıyordu. 1915’te kaleme aldığı “Esrar-ı Hûdî”de insa-
nı, insana olan güveni ön plana çıkarır. 

1921’de Yunan saldırılarına karşı Mustafa Kemal ‘İslâm’ın her tarafta 
düçar-ı hezimet olan sancakları Anadolu’da toplanmıştır’ mesajını dünya-
ya yayınladığı zaman Badşahi Camii’nde Muhammet İkbal sonrasında 
büyük maddi ve manevi destek getirecek şu konuşmayı yapmıştır: “Dua 
edelim kardeşler, o bayrak o burçlardan kıyamete kadar düşmesin. İs-
lâm’ın güneşi kararmasın. Allah, Müslümanları Hıristiyanlara karşı savu-
nan büyük lider Mustafa Kemal’e yardım etsin. İslâm’ın son askerlerini 
muzaffer kılsın.”8 
                                                           
7 Fethi Tevetoğlu, “Türklüğe Hayran Bir Hürriyet Şairi Nazrûl İslâm”, Hayat Tarih Mecmua-
sı, Sayı: 3, s. 7-9, Nisan 1972. 
8 N. Ahmet Asrar, “İki Halk Kahramanı Mustafa Kemal Atatürk ve Ali Cinnah”, I. Uluslarara-
sı Atatürk ve Türk Halk Kültürü Sempozyumu Bildirileri, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 
E’Kitap, 2001. 
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1922’de yazdığı Peyâm-i Maşrik’de İslâm ülkelerindeki uyuşukluğa 
bir son verilmesi düşüncesiyle ortaya koyduğu şiirlerden biri “Mustafa 
Kemal Paşa’ya Sesleniş” adını taşımaktadır. 

Mustafa Kemal Paşa’ya Sesleniş 

Bir millet var, biz onun varlığıyla ulaştık 
   İlahi kanunların gizli gerçeklerine, 
Bir bakışla yön verdi bizlere, dağları aştık 
   Dünya güneşi olduk bir kıvılcım yerine… 
Aşk mı vefasız bize neden gönlümüz küllük 
   Kusurlarımız mı çok küçüldükçe küçüldük! 
Rüzgârlar çölden esin bize yaraşır matem 
   Meltemin nefesinde açan her gonca elem. 
Ah oldu kubbemizde nağmelenen ezanlar 
   Bir inilti gibiyiz nerde o borazanlar. 
Bir zamanlar ayları taşırdı atlarımız 
   Şimdi avlanan bizi, kırık pusatlarımız… 
Koş Mustafa Kemal koş! Atın çatlayana dek 
   Bizi tedbir mat etti, sana tedbir ne gerek…9 

Muhammet İkbal’in Mustafa Kemal Paşa ile ilgili yaklaşımı, Türkiye’-
de inkılâpların yapılmasından sonra menfi yönde değişmiştir: 

“Yenileşme yolunda seslenen Mustafa (Kemal) dedi ki: Eski resme cilâ 
lâzımdır!” 

“Kâbe’nin hayat elbisesini yenileştirmedi. Avrupa’nın yeni Lât ve Me-
natı ona geldiler.” 

“Türklerin kanununda yeni bir ahenk yoktur; onların yenisi, Avrupa’nın 
eskidir.” 

“Onun göğsünde yeni bir nefes yoktu; onun içinde başka bir âlem 
yoktu.” 

“Şüphesiz ki, mevcut âleme uymuş, bu âlemin ateşinde mum gibi eri-
miştir.” 

“Kâinatın tesisindeki harikalar hayat tekvininin taklidiyle husule gelmez.”10 

Muhammet İkbal 1930’da Allahabad’daki İslâm Birliği toplantısında 
Hint Müslümanlarının bağımsız bir devlet kurmaları gerektiği düşünce-
sini telaffuz ettiği için kendisine ‘Pakistan’ın Manevi Mimarı’ denilmekte-
dir. Günümüzde de ‘İkbal Günü Kutlamaları’ bu faaliyetin yâdı amacına 
yöneliktir. 
                                                           
9 N. Ahmet Asrar, “İki Halk Kahramanı Mustafa Kemal Atatürk ve Ali Cinnah”, I. Uluslarara-
sı Atatürk ve Türk Halk Kültürü Sempozyumu Bildirileri 2001, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlı-
ğı E’Kitap. 
10 Muhammet İkbal, Cavidnâme, (Çev. Annemarie Schimmel), Kültür Bakanlığı Yayınları, 
s. 190-196, Ankara 1989. 
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Şüphesiz bu çalışmalar ses getirecek köklü faaliyetlerdir. Bu etkilen-
meler nihayetinde İngiltere’de okuyan öğrencilerin 1933’te ortaya attıkla-
rı kelime; yani Pencap, Afganistan, Keşmir kelimelerinin ilk harfleri alı-
nıp sonuna ülke anlamındaki ‘istan’ getirilerek yapılmış Pakistan ismi, 
Urdu dilinde aynı zamanda “temiz, saf ülke” anlamına da gelmektedir. 

Muhammet İkbal, bu alanda sadece kendi ülkesinin manevi kurucusu ol-
mak konumunda değildir. Onun ve milletinin Türk Millî Mücadelesi’ne mad-
di ve manevi bağlamda büyük destek oluşturduğunu zikretmiştik; o kadar 
ki, Hint Müslümanları çocuklarına tanınmış Türk büyüklerinin isimlerini ve-
rerek onların resimlerini evlerinin duvarlarına asmaktan geri durmamışlardır. 

Emperyalist milletlere karşı yürütülen mücadelede biri Türk Mille-
ti’nden, diğeri ise Hint Müslümanlarından çıkan iki yüreği pek, sağlam 
karakterli büyük birer şair olan Muhammet İkbal ve Mehmet Akif ara-
sındaki ortak noktalar ve benzerlikler gerçekten hayret vericidir. Ahlâk-
ları, samimiyetleri, Müslümanlığın tatbikini istemeleri, halkı galeyana 
getirmeleri, halklarının mücadelelerinde sivil bir savaşı yürütmeleri, kit-
leleri uyandırmaları ortak yönlerinden bazısıdır. 

Bu noktadan itibaren biraz da Mehmet Akif’in sesine kulak verelim: 

Çanakkale Şehitlerine 

Şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? 
En kesif orduların yükleniyor dördü beşi, 
-Tepeden yol bularak geçmek için Marmara’ya- 
Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. 
Ne hayâsızca tehaşşüd ki, ufuklar kapalı! 
Nerde -gösterdiği vahşetle- “bu bir Avrupalı” 
Dedirir - yırtıcı, his yoksulu, sırtlan kümesi, 
Varsa gelmiş, açılıp mahbesi yahut kafesi! 
Eski Dünya, Yeni Dünya, bütün akvam-ı beşer, 
Kaynıyor kum gibi... Mahşer mi, hakikat mahşer.11 

Mehmet Akif, dinin terakkiye ve tekâmüle engel olduğunu düşünenle-
re karşı çıkar: 

Din 

Mütefekkirleriniz dini de hiç anlamamış; 
Ruh-ı İslam’ı telakkileri gayet yanlış. 
Sanıyorlar ki: terakkiye tahammül edemez; 
Asrın asar-ı kemaliyle tekâmül edemez. 
Bilmiyorlar ki: ulûmun ezeli dayesidir, 
Beşerin bir gün olup yükselecek payesidir.12 

                                                           
11 Mehmet Akif Ersoy, a.g.e., s. 425. 
12 Mehmet Akif Ersoy, a.g.e., s. 184. 
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Mehmet Akif iki karşı kutbun tam ortasında durarak teferruatlı bir 
durum değerlendirmesi yapmaktadır. Bir tarafta maddi bakımdan geliş-
miş, fakat manevi bakımdan gerilemiş bir Batı dünyası, diğer tarafta ise 
İslâm dolayısıyla manevi bakımdan üstün olan, fakat dininin icaplarını 
tam olarak yerine getirmediği, bunu yapmaktan vazgeçtiği için maddi 
bakımdan gerilemiş, zayıf, güçsüz bir İslâm âlemi vardır. 

Vaiz Kürsüde 

Bakın da haline ibret alın şu memleketin! 
Nasılsın ey koca millet? 
Ne oldu akıbetin? 
Yabancılar ediyormuş- eder ya- istikrah: 
Dilenciler bile senden şereflidir billâh. 
Vakarı çoktan unuttun, hayâyı kaldırdın; 
Mukaddesatı ısırdın, Huda’ya saldırdın!13 

Yine de Akif’in ümitleri canlıdır. İstiklâl Harbi başlayınca koyu dindar 
kişiliğine rağmen halifenin şehrini bırakıp Ankara’ya gider. Tüm gücüyle 
Millî Mücadele’nin içinde yer alarak halkı aydınlatma konusunda yaptığı 
ateşli konuşmalarla tarihi görevini yerine getirir. 

Akif’in Nasrullah Camii Kürsüsü’nden Türk Milleti’ne Hitabı, 1920. 

“Ey Cemaat-i Müslimîn! Biz asırlardan beri Âlem-i İslâm’ın başında 

olarak ehl-i saliple çarpışıyoruz. Dünyanın bütün Müslümanları, selâ-

metlerini, necatlarını, yıllardır müştak oldukları istiklâllerini kurtar-

mak için bizi örnek alıyorlar… Bütün Müslümanlar bilirler ki; maazal-

lah, Türk Milleti’nin devrilmesi bütün cihan-ı imanı sarsacaktır. Bü-

tün Müslümanların yurtlarını en müthiş zelzelelere tutulmuş gibi ha-

sara uğratacaktır. Mütarekeyi müteakip Mısır’da, Hint’te, hatta daha 

dün elimizde iken bugün işgal altında bulunan Irak’ta, Suriye’de zu-

hur eden ihtilaller, isyanlar, kıyamlar gösteriyor ki, biz Türkiye Müs-

lümanları, öyle İslâm’ın ve dolayısıyla düşmanlarımızın lâkayıt kala-

bileceği bir küme değiliz... Ey Cemaat-i Müslimîn! İşte bugün bizden 

istedikleri, ne filan eyalet ne filan sancaktır; doğrudan doğruya başı-

mızdır, boynumuzdur, hayatımızdır, varlığımızdır, devletimizdir, dini-

mizdir, imanımızdır.”14 

Muhammet İkbal’in Batı medeniyetine bakışı, Mehmet Akif’inkinden 
farklı değildir. Onlara şöyle seslenir: “Hilkatin sonsuz kudret hazinelerini ele 
geçiriyorsunuz. Bu medeniyetin bir cephesidir. Bu silah, sizi mahvedecektir. 
Medeniyetin diğer hakiki cephesi insaniyettir. Ruhtur. Ona koşunuz.”15 
                                                           
13 Mehmet Akif Ersoy, a.g.e., s. 265. 
14 Aykut Kazancıgil, “Söyleşiler”, Akif’ten Asım’a, Kültür Bakanlığı Yayınları, s. 103, Ankara 
2007. 
15 Ali Nihat Tarlan, a.g.e., s. 103. 
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Batı kültürünün düşünce ürünlerini hatmetmiş, hıfzetmiş olan Mu-
hammet İkbal, Mevlâna’nın asırlar ötesinden gelen aşkıyla alevlenmiş ve 
hemen bütün eserlerinde onun etkilediği manalar dizelerine yansımıştır. 

İkbal bir eserinde Mevlâna ile mana âleminde konuşur, şu soruyu ona 
yöneltir: 

- Kıyamet nedir, anlatır mısınız? 
- Kıyamet ol ki, kıyameti anlayasın.16 
Cevabı onun Mevlâna’yı bir sonsuz umman kadar coşkulu ve sınırları 

belirsiz aşk ehli olarak yorumladığının açık ifadesidir. 
Tıpkı Akif gibi İkbal Lahuri de hemen özünün zaafını ortaya koymak-

tan geri durmaz, hiçbir hadisenin tek taraflı sağlıklı incelenemeyeceği 
düşüncesi ile mensup olduğu toplumu eleştirir. Üzüntü dolu söyleyişle-
rinde Hz. Mevlâna’yı ruhi bağlamda bir zenginlik olarak örnek aldığı, 
dünyevi meselelerde tamamen aktif ve oldukça hırslı bir çizgi yürüttüğü 
görülmektedir: 

“Yitirdi ruhunu Batı benliğin ölümüyle 
 Doğu benliğin ölümüyle yakalandı cüzzama 
 Arap, ruhu, kaybetti benliğin ölümüyle 
 Irak, Acem bedeni, damarsız kemik kaldı 
 Benliğin ölümüyle kırık kanatlı Hintli 
 Kafesi kendisine helal, yuvayı haram kıldı 
 Benliğin ölümüyle Kâbe’deki pir zaruretten 
 Kendi geçimi için Müslüman’ın ihramını sattı”17 

İkbal bu konularda Akif kadar dertlidir: 

“Kilisede İsa’yı darağacına astılar. 
 Muhammed Fatihayı alıp Kâbe’den göçtü. 
 İnkılâp lazım bize, 
 Bize inkılâp lazım. 
 Senin puthanen de benim puthanem de, 
 Toprak olacak, yok olacak ikisi hem de.”18 

Olmayanı oldurma, bozulanı düzeltme, aslından aykırı düşeni özüne 
döndürme, esiri özgür kılma, evet bunlar hep mücadele sayfalarıdır. İk-
bal Lahuri bu konuda da irdeleme peşindedir. Belki de bu sorgulamalar-
la yüce adalet duygusunun tahakkukuna hizmeti amaçlar: 

“Bir gönül ver bana sen, bir gönül ver ki bana 
 Sarhoşlukları bütün kendi şarabındandır. 
 Sen o gönlü benden al; eğer o gönül Rabbim, 

                                                           
16 Ali Nihat Tarlan, a.g.e., s. 103. 
17 İsa Çelik, a.g.e., s. 171. 
18 İsa Çelik, a.g.e., s. 315. 
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 Kendini bırakıp da ‘gayrı’ düşünüyorsa. 
 Öyle bir gönül ver ki, 

Dünyadan müstağnidir. 
O gönlü al benden, o gönül ki, 
Hasis menfaatlerin peşinde yuvarlanır.”19 

Evet, İkbal’in de, Akif’in de vurgulamak istedikleri esas fikir; şimdiye 
kadar toparlayıcı ve itici gücünü yerine getirmekten uzak bırakılmış 
muhteşem bir uyanışın varlığıdır. Esasen Akif’in ideolojisi bu konuda iki 
temel madde ile açıklanabilir: 

* Yukarıda sözünü ettiğimiz dini kurumların ve genel gidişin manen 
ezdiği inançlı kişinin kendini toparlaması. 

* Devletimizin tüm esir Müslümanlara din kalkanı ile siper ve tabii 
önder olarak ortaya çıkması. 

Şu önemli bilgiyi anmanın tam sırası; şöyle ki, Mehmet Akif “İstiklâl 
Marşımızı” yazdığı 1921 yılında, Millî Mücadele yoğu var etmeye çalışır-
ken, memleket yer yer düşman işgalindedir ve yurt sathında şiddetle 
oluşan isyanların yarısında da kendi insanlarımız bulunmaktadır. Bu 
vahim durumda şairimiz kaleme aldığı ‘ulus özgürlüğü bildirisi’ diyebile-
ceğimiz satırlarda: Korkma diyerek cesareti, iman dolu serhaddini öne 
sürerek inancı, Hakkın yardımını düşünerek umudu, şerefli tarihimizi ve 
bayrağımızı hatırlatarak tüm kutsal duygularımızı şahikalara taşımayı 
layıkıyla yerine getirmiştir. 

Kendisinin Cumhuriyetimizin kuruluşundan sonra Mısır’da yaşaması-
na, sahip olduğu anlayışla, ülkede olup bitenler arasındaki tezat sebep olur. 
Akif korkusuz ve doğru bildiğini söylemekten çekinmeyen bir zattır. Ancak 
öleceğini anladığı zaman vatanına dönmüş ve hayata gözlerini vatanında 
kapamıştır. Memleketimizin her köşesinde İstiklâl Marşımız okunurken 
onun aziz hatırası da sevgili bayrağımızla birlikte dalgalanmaktadır. 

Mehmet Akif’in adıyla beraber anılan; hayatı ve fikirleri benzerlikler 
arz eden İkbal ise 21 Nisan 1938’de, Pakistan’ın bağımsız bir ülke olarak 
kuruluşunu görmeden vefat etmiştir. Fakat onun Pakistan’ın kuruluşu-
na sağladığı büyük katkı hiçbir zaman unutulmamış, ismi, Pakistan’la 
özdeş kabul edilmiştir. 

Şiirinde Tanrı sevgisini, hitabetinde özgürlük tutkusunu aşkla sunan 
Muhammet İkbal’in tüm kitapları Lahur Üniversitesine ve İslamıa Colle-
ge’e hediye edilmiştir. Her gün okuduğu Kur’an ile Mevlâna Celaleddin-i 
Rumî kitapları ise şahsi kütüphanesinde bırakılmıştır.20 Oğlu Cavit İkbal 
ve yakın dostu Mümtaz Hasan’dan alınan bilgilere göre O’nun paraya 
önem vermeyen, din-renk farklılığı ayırt etmeyen bir tabiatı vardı. 
                                                           
19 İsa Çelik, a.g.e., s. 271. 
20 Edibe Dolu, “Ölümünün 30. Yılı Münasebetiyle Pakistan’ın Milli Şairi İkbal”, Hayat Tarih 
Mecmuası, Sayı: 4, s. 23-24-25, Mayıs 1968. 
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Esir bırakılmak istenen mazlum devletlere tıpkı Akif gibi cesaret ve 
umut vaat edişi şüphesiz tarihteki müstesna rolünün önemli bir bölü-
münü meydana getirmektedir. İkbal Türk imparatoru Evrengzib’in yap-
tırdığı Padişahî Camii’nin girişine gömülmüştür. Büyük bir Türk dostu 
olan bu düşünce ve ahenk insanının, 1951’de yaptırılan türbesi sade ve 
mermer ağırlıklı bir görünüme sahiptir. Afganistan kralının yolladığı baş 
ucundaki orijinal, şeffaf taşa onun ırkçılık ve renk ayrımına karşı fikirle-
rini belirten bir beyti yazılmıştır. Vakıa Muhammet İkbal’in Mevlâna 
Hazretlerinin türbesinde de bir mezar taşı bulunmaktadır. Ve biz, başka 
hususiyetlerinin yanı sıra, bu asırda, Mevlâna’yı layıkıyla temsil etmiş 
olduğu için İkbal’e şükran hissiyle bağlıyız.21 

Sonuç 

İki büyük şair ve yazarın hür dünyaları içinde büyüyen inanç fidanı 
Mevlâna Celaleddin-i Rumî’den aldıkları ilham ile modern bir İslâmî ha-
yatın vücut bulmasına inanılmaz bir şekilde imkân vermiştir. Halkları-
nın gönülden verdikleri destek de hiçbir zaman eksilmemiştir. Hem gö-
nül hem de kalem ehli bu müstesna insanlara, Mehmet Akif Ersoy ve 
Muhammet İkbal’e saygı ve minnetlerimizi sunuyoruz. 
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KURULUŞ DÖNEMİ’NDE 
OSMANLI’DA MEŞVERET KÜLTÜRÜ 

Prof. Dr. Necdet ÖZTÜRK 

Öz 

Meşveret geleneği ve kültürü, İslâmiyet öncesi Türk devletlerinde ve 

İslâmiyet döneminde Hz. Peygamber zamanından beri Emevi, Abbasi ve 

Selçuklu devletlerinde uygulanagelen bir gelenekti. Bu köklü geleneğin 

Osmanlıların kurulduğu ilk yıllardan itibaren var olduğunu, daha sonraki 

zamanlarda genişletilerek imparatorluğun sonuna kadar devam ettiğini 

görüyoruz. Osmanlılarda kuruluş dönemi padişahlarından Osman, Or-

han, Murad Hüdâvendigâr, Çelebi Mehmed ve Murad Gazi meşverete ge-

reken önemi verdikleri hâlde Yıldırım Bayezid meşverete ya hiç başvur-

mamış ya da meşveret sonucu ortaya çıkan kararlara riayet etmemiştir. 

Anahtar kelimeler: Meşveret, Müşavere, İstişare, Tanışık, Kuruluş 

Dönemi Osmanlı Padişahları. 

Abstract 

The Culture Of Consultancy In Establishment Period Of  

Ottomans 

The custom and culture of consultancy was being in use from the time 

of Pre-Islamic Turks, the time of Islam prophet Muhammad, Emevi, Abba-

sid and the State of Seljuk. It’s seen that this rooted custom had been al-

so continuing since the establishment period of Ottoman Empire to the 

end. The sultans of the establishment period of Ottoman Empire such as 

Osman, Orhan, Murad Hüdâvendigâr, Çelebi Mehmed and Murad Ghazi 

had conformed to this custom; on the other hand Yıldırım Bayezid either 

never applied this custom or disobey. 

Key words: Consultancy, Meşveret, Counsel, Acquainted, Establish-

ment Period, Ottoman Sultans. 

Meşveret, Arapça bir kelime olup sözlük anlamı ‘müşâvere’de bulun-
ma, ‘danışma’dır. Meşveret / müşâvere / müşâveret ve istişâre etmek ise 
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bir iş üzerine konuşmak, danışmak, fikir alışverişinde bulunmak demek-
tir. Arapça bu sözcükleri Türkçe tanışık (istişâre, danışma) ve tanışmak / 
danışmak (müşâvere etmek / meşveret etmek) sözcükleri karşılamakta-
dır. 

Meşveret geleneği ve kültürü, İslamiyet öncesi Türk devletlerinde (ku-
rultay) ve İslamiyet döneminde Hz. Peygamber zamanından beri Emevi, 
Abbasi ve Selçuklu devletlerinde uygulanagelen bir gelenekti. Ülkeyi ilgi-
lendiren çok önemli dış veya iç meselelerde iş başındaki yöneticilerin 
başvurduğu bu köklü geleneğin Osmanlıların tarih sahnesine çıktıkları 
ilk anlardan itibaren var olduğunu, daha sonraki zamanlarda genişletile-
rek imparatorluğun sonuna kadar devam ettiğini görüyoruz.1 

Osmanlı Devleti’nin kurulduğu yıllardan itibaren beğin / padişahın, 
gerektiğinde üst düzey devlet görevlileriyle danışma içerisinde olduğunu 
15. yüzyıl Osmanlı kaynaklarından öğreniyoruz. Bu yüzyılın Osmanlı ta-
rihçileri eserlerinde bu konu üzerinde önemle durmuşlar ve devleti zaafa 
uğratacak bazı olumsuz gelişmelerin nedeni olarak, meşverete başvurul-
mamasını veya meşveret sonucu ortaya çıkan kararlara uyulmamasını 
göstermişlerdir. 

Osmanlılarda beyliğin henüz kuruluş yıllarında komşu Rum (Bizans) 
tekfurlarına karşı nasıl bir fetih politikası izlenmesi gerektiği hususunda 
meşverete başvurulduğunu görüyoruz. Nitekim hanedanın kurucusu 
Osman Gazi (ö. 1324) bu konuda kardeşi Gündüz’ün fikrini öğrenmek 
ister ve aralarında şöyle bir konuşma geçer: 

Osman, “Nasıl bir tedbir edelim ve kâfirin üzerine ne şekilde hücum 
edelim?” dediğinde, Gündüz cevap olarak, “Çevremizde olan yerleri vura-
lım.” der. Bunun üzerine Osman, 

“Bu doğru bir fikir değildir. Çünkü Karacahisar, yöresiyle bayındır ve 

şendir. Şimdi çevresini vurunca Karacahisar şehri de harap olur. 

Şehrin şenliği çevresiyledir. Kendi elimizle kendi şehrimizi yıkmak 

doğru değildir. Doğrusu odur ki, çevre komşularımızla iyi geçinip 

dostluk edelim. Nitekim Bilecik tekfuruyla dostluk etmekteyiz.”2 der. 

Beyliğin kuruluş aşamasını idrak ettiği bir zamanda iki kardeş (Os-
man-Gündüz) arasındaki bu görüş alışverişi, Osmanlılarda ‘meşveret ge-
leneği’ne ilk örnektir. Kardeşi Gündüz’ün Karacahisar ve Eskişehir çev-
resinin vurulması önerisine karşılık Osman, komşu Rum tekfurlarıyla 
(valileriyle) iyi komşuluk ilişkileri kurulmasını, bölgede yapılacak fetihle-
rin tahrip edici olmamasını ve halkın incitilip ürkütülmemesini savunur. 
                                                           
1 Nitekim Tanzimat (1839) sonrasında değişik meşveret / danışma kurulları oluşturulmuş-
tur. Bunlardan biri de günümüzdeki Danıştay karşılığı diyebileceğimiz ‘Devlet Şurası / Şurâ-
yı Devlet / Şurâ-yı Saltanat’tır (1868-1922). Son toplantısını Sevr Antlaşması (1920) görüş-
meleri dolayısıyla yaptığını biliyoruz. 
2 Mevlânâ Mehmed Neşrî, Cihânnümâ (1288-1485), Haz. N. Öztürk, s. 42-43, İstanbul 2008. 
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Daha başlangıcından itibaren Osmanlı fetihlerinin halka zarar vermeden 
yapılması düşüncesi ve bu düşüncenin fütuhat siyasetinde temel bir il-
keye dönüşmesi, fetihleri kolaylaştıran çok önemli bir etken olmuştur. 

Osman Gazi’nin, ilk zamanlarda çevresindeki bütün tekfurlarla iyi ge-
çindiğini, fakat Germiyanoğlu (Germiyan Beyliği) ile arasında şiddetli an-
laşmazlık olduğunu, bu iki beylik arasındaki husumetten Bizans tekfur-
larının sevinç duyup kendilerini güven içerisinde hissettiklerini kaynak-
lar kaydetmektedir. 

Osman Gazi döneminde ikinci meşveret örneğinin hikâyesi ise şöyle-
dir: Eski Osmanlı rivayetine göre Köprühisar tekfuru, Bilecik tekfurunun 
üzerine yürür. Bunun üzerine Osman Gazi ile arası iyi olan Bilecik tek-
furu, Osman’dan yardım ister. Osman, yerine amcası Dündar’ı vekil (ket-
hüdâ) bırakarak kendisi gazileri toplayıp Bilecik tekfuruna yardıma gi-
der. Osman’ın komutasındaki gazilerin karşısında tutunamayan Köprü-
hisar tekfuru yenilgiye uğrar ve hisarına sığınmak zorunda kalır. Os-
man, Köprühisar’ı kuşatıp fetheder ve tekfurunu tepeler. Bilecik tekfuru 
rakibinin bertaraf edilmesine çok sevinir. Teşekkür borcunu ödemek için 
Bilecik’in karşısındaki İncirpınar Köyü’nün pınarında Osman’a büyük 
bir ziyafet verir ve değerli elbise (hilat) giydirir. Gazilere de armağanlar 
verir ve elini öptürür. 

Bilecik tekfurunun beylik taslayıp (beğlenip), gazilere elini öptürdüğü-
ne Osman Gazi alınganlık gösterir. Tekfuru hemen tutup ele geçirmek is-
ter. Bu hususu amcası Dündar’la görüşür (müşâvere eder). Dündar, “Öte 
tarafta Germiyanoğlu düşman ve etrafın kâfirleri bize düşman. Bilecik tek-
furunu da düşman edersek bize duracak yer kalmaz.”3 şeklinde fikir be-
yan eder. Dündar’ın bu sözünden Osman alınır. Amcasının bu fikrini 
kendisinin güçlenmesini istemediği şeklinde yorumlar ve onu okla vurup 
öldürür. 

Bütün Osmanlı tarihi boyunca bir daha asla görülmeyecek bir durum 
var ki, o da, Osman’ın şehzadeleri (Orhan ve Alâaddin Paşa / Ali Paşa da 
denir) arasında geçen ders ve öğüt verici konuşmadır. Rivayete göre, Or-
han ve kardeşi Alâaddin, babaları Osman Gazi’yi Bursa’da defnettikten 
sonra bir araya gelirler. Bu toplantıya Bursa’da Bey Sarayı’na yakın yer-
de zaviyesi olan Ahi Hasan ve diğer erenler (dervişler) de katılırlar. Top-
lantının amacı Osman’ın malını oğulları arasında bölüştürmek ve miras 
işlemini yapmaktır. Ancak fethedilen yerlerin dışında beylik malı olarak 
Osman’ın hazinesi, altını ve akçası olmadığını görürler. Kişisel eşyası 
olarak ise Osman’dan geriye Denizli bezinden yapılmış arkası bayraklı 
yeni bir kaftan; boyundan geçirilerek yana asılan bir çanta / torba (yan-
cık), bir tuzluk, kaşıklık, bir çift çizme (sokman edik), eyerin ve palanın 
altına konulan içi doldurulmuş bir nice çift keçe (depingi / eyer depingi-
                                                           
3 Mevlânâ Mehmed Neşrî, a.g.e., s. 45. 
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si) kaldığını görürler; ayrıca hem beyliğe hem de kendine ait birkaç tavla 
iyi atları ve birkaç sürü koyunları olduğunu tespit ederler. Bunlardan 
başka Sultan Öyüğü’nde de birkaç kısrak sürüsü (ögrek yundları) var-
mış. Bu zikredilenlerin dışında hiçbir şey bulamamışlar. Bu toplantıda 
esas mühim olan nokta Osman’dan sonra beyliğin başına kimin geçeceği 
ve memleket işlerinde nelerin yapılması gerektiği hususunda iki şehzade 
arasında cereyan eden ve âdeta tarihe not düşen şu diyalogdur: 

Orhan, kardeşi Alâaddin’e: “Ne buyurursun?” diye sordu. 
Alâaddin Paşa: “Bu ülkeye çobanlık etmeye padişah gerektir ki, bütün 

halkı (reâyâyı) ve orduyu görüp gözetsin. Bu atlar, kısraklar (yuntlar) ve 
koyunlar, hepsi padişahın olsun. Çünkü bütün bunlar beylik/padişahlık 
malıdır. Babam gaza için saklamıştır. Bizim bölüşülecek bir mirasımız 
yoktur.” dedi. 

Orhan Gazi: “Ey kardeş! Gel şimdi o çoban sen ol.” dedi. 
Alâaddin Paşa: “Babam, sağlığında padişahlığı sana bırakmıştı. Sen 

dururken, bana ne iş düşer. Sen, benim babam yerine büyük kardeşim-
sin.” dedi. Bu toplanan dervişler, Alâaddin’in sözüne ‘aferin’ ettiler. 

Orhan: “O zaman gel, bana vezir (paşa) ol.” dedi. 
Alâaddin Paşa, bunu da kabul etmeyerek, “Kite Ovası’nda Fodura der-

ler, bir köy vardır. O köyü bana ver, yeter.” dedi. Orhan o köyü kardeşi 
Alâaddin’e verdi. 

Alâaddin Paşa, Bursa’da Kükürtlü’de bir tekke yaptı. Kaplıca girişin-
de ve kale içinde bir mescit yaptı. Kendisi de orada oturdu. Bu zamanda 
onun evladından vardır.4 

Orhan bütün ülkeye padişah oldu. Kardeşi Ali Paşa (Alâaddin Paşa)’yı 
huzuruna çağırdı ve ona: 

“Ey kardeş! Memleket yönetimi konusunda sen ne dersin?” dedi.  
Ali Paşa: “Memleket senin olsun. Bana ‘beylik/saltanat’ gerekmez.” 

dedi.  
Ali Paşa beylik davası gütmedi (beyliği terk etti). Padişahlığı kardeşi 

Orhan’a bıraktı. Kendisi dervişlik yolunu tuttu. Bir köşeye çekilip otur-
mayı tercih etti. 

Bir gün Ali Paşa Orhan’a: “Ey kardeş! Şimdiden sonra askerin çok ol-
du. Osmanlı askeri arttı. Muhammed dini günden güne yayıldı. Şimdi sen 
askere bir nişan koy ki başka askerde olmasın. Dünyada bu nişanla anı-
lasın.” dedi. Bunun üzerine Orhan: “Ey kardeş! Sen her ne dersen ben 
öyle edeyim.” dedi. 

Ali Paşa: “Ey kardeş! Bütün askerin ‘kızıl börk’ giysinler. Sen ‘ak börk’ 
giy ve sana bağlı olanlar da ak börk giysinler. Âlemde bu bir nişan olsun.” 
dedi.5 
                                                           
4 Âşıkpaşazâde Tarihi (1285-1502), Haz. N. Öztürk, s. 51-52, İstanbul 2013; Mevlânâ Meh-
med Neşrî, a.g.e., s. 70-71. 
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Orhan Gazi varıp Hacı Bektaş oğlu elinden ‘ak börk’ giydi. Yeniçerile-
rin ak börk giymeleri Orhan devrinden kaldı. O zamanda beyler kardeş-
leriyle meşveret ederlerdi. Birbirlerine hürmet ederlerdi, birbirini öldür-
mezlerdi ta Yıldırım Han zamanına değin. Kardeş kardeşi öldürmek Yıl-
dırım Han zamanında başladı.6 

Eski Türk devlet geleneğine göre tahta kimin geçeceği hususunda 
herhangi bir hukukî düzenleme veya veraset hukuku yoktu. Aynı sistemi 
Osmanlıların da benimsediği görünüyor. Dolayısıyla Osman Bey’in her 
iki şehzadesi de beylik / padişahlık için eşit haklara sahipti. Ancak Alâ-
addin Paşa bizzat kendisinin açıkladığı gerekçelerle saltanat davasına 
kalkışmayıp bu hakkından feragat etmiştir. Osmanlı tarih yazarları çok 
haklı olarak saltanat ve memleket meselelerinde, bu iki şehzade arasın-
daki meşvereti örnek bir davranış olarak gösterirler. Özellikle Ankara Sa-
vaşı (1402) sonrası Yıldırım Bayezid’in şehzadeleri arasında meydana ge-
len amansız saltanat kavgasının taraflarına Orhan ve kardeşi Alâaddin 
arasında geçen bu konuşmayı referans verirler. 

Üçüncü Osmanlı padişahı Murad Hüdâvendigâr (1362-1389), Niş’i ve 
etrafında olan kaleleri fetheder. Sırp kralı, haraca razı olup barış yapılır. 
Murad seferden Edirne’ye dönünce Karamanoğlu Alâaddin Bey’in asi ol-
duğu, gelip il vurduğu haberi gelir. Gazi Murad bu habere ziyadesiyle 
üzülür; devlet adamlarını derhal toplayarak onlara şöyle hitap eder: 

“Şu ahmak zalimin yaptığı işleri görün. Ben Hak Teâlâ yolunda din 

gayretiyle çalışarak ülkemi bırakıp bir aylık yol gidip, kâfir içine gire-

yim, gece gündüz ömrümü gazaya sarf etmek için niyet edeyim, yiyip 

içmeyi terk edeyim, bela ve zahmeti seçeyim. O gelsin, bir bölük maz-

lum Müslümanların üzerine düşsün, yağma edip incitsin. Ey gaziler! 

Bu zalimi nasıl edeyim? Beni gazadan alıkoyarak, bana Müslüman-

lar üzerine kılıç sallamak gibi kötü bir işi yaptırır. Eğer vazgeçip cihat 

ve gaza ile meşgul olursam, Müslümanlar bu zalimin eline düşerler, 

eğer üzerine varırsam, gazilerin kılıçlarını Müslümanların üzerine 

döndürmek lâzım gelir.”7 der. 

Görüldüğü üzere Murad Hüdâvendigâr döneminden başlayarak, padi-
şahların önemli meselelerde görüşlerini almak üzere vezirlerini ve beyle-
rini toplayarak onlarla ülke gündemindeki konuyu görüşüp tartışmaları 
‘meşveret’ olarak sunulmaktadır. Açıkça yazılmasa da, bu bize, erken 
dönemlerde Osmanlılarda kurumsal olarak bir ‘divan’ın varlığını hatır-
latmaktadır. Murad Gazi bir İslâm ülkesi olan Karaman Beyliği’ne karşı 
kılıç çekilmesinde bir hayli tereddüt geçirir. Nihayet sefer yapılması fikri 
                                                                                                                                        
5 Oruç Beğ Tarihi (1288-1502), Haz. N. Öztürk, s. 17-18, İstanbul 2008. 
6 Âşıkpaşazâde Tarihi (1285-1502), s. 55-56. 
7 Mevlânâ Mehmed Neşrî, a.g.e., s. 99-108. 
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ağır basar ve böylece tereddüt ortadan kalkar. Hayreddin Paşa’yı gazilere 
baş yapıp, Rumeli’yi tamamıyla ona emanet eder. Kardeşi Ali Paşa’yı 
kendisine vezir yapar. Anadolu’ya geçip Bursa’ya gelir. 

Anadolu Türkmen beyliklerinden Osmanlılara karşı en uzun süre si-
yasi mücadele veren ve her daim riyakâr bir politika izleyen Karaman 
Beyliği’dir. Böylece Osmanlı-Karamanlı ilişkilerinde ilk askerî mücadele 
bu padişah döneminde başlamış olur. Murad Gazi’nin üzerine geldiğini 
haber alan Karamanoğlu elçi gönderip barış istedi ise de, padişah onun 
bu teklifini geri çevirdi. Sonuçta Osmanlıların Rumeli’de bulunmasını 
fırsat bilen Karamanoğullarına hak ettiği ilk ders kılıcın diliyle verilmek 
zorunda kalınır. 

I. Kosova Savaşı (1389)’nın en önemli nedeni olarak Sırp kralının Os-
manlılara karşı başkaldırması gösterilir. Murad Hüdâvendigâr devlet ve 
saltanat adamlarını toplayarak savaş hakkında onlarla müşâvere eder 
(müşâvere kıldı.) Önce Evrenoz Gazi’ye hitap ederek, 

“Evrenoz! Bu kâfirlerle buluşup, nasıl bir savaş etmek gerek? Bu işin 
kolayı ne şekilde olur?” dedi. Evrenoz Gazi dua edip, yer öperek, “Ey Hü-
dâvendigâr! Ben aciz bir kulum. Benim ne fikrim ve ne reyim olur? Süley-
man Peygamber’in yanında karıncanın ne hükmü (değeri) var ki, söz söy-
lesin. Savaş hâlini bilmek ve düşman ordusunu yenmek, sultanımın işi-
dir.” diye cevap verdi. Bütün beyler de onu desteklediler. 

Murad Gazi: “Beyler! Gerçi Allah’ın yardımı ile çok savaş ettim ve çok 
ordu mağlup ettim. Ama onlar bu savaş gibi değildir. ‘Tanışmak’ (müşâve-
re etmek), Resul’ün sünnetidir. Fikirleri bir araya getirip görüş birliği yap-
mak vaciptir.” dedikten sonra Evrenoz’a dönerek, “Nice zamandır, seni bu 
uç bölgesinde tuttum. Bunların durumunu tecrübe edip öğrendin. Senin 
fikrin diğerleri gibi değildir.” dedi. Bunun üzerine Evrenoz Gazi dua ede-
rek, “Bu aciz kuluna şöyle hoş gelir. Hak Teâlâ’ya tevekkül edip, erken-
den varıp yerin iyisini alalım, düşman sonra gelsin. Acele etmeyelim, sa-
vaşa önce düşman başlasın. Çünkü kâfir toplanıp çoğalırsa, demirden bir 
hisar olur, ona karşı zafer kazanmak kolay olmaz. Ama savaşa girişip, 
birbirinden ayrılırsa onunla savaşmak çok kolaydır; kulunun bildiği bu ka-
dardır. Geri kalanını sultanım daha iyi bilir.” dedi. 

Evrenoz’un bu sözleri üzerine Murad Gazi, 
“Allah seni mübârek kılsın.” deyip, “Benim de fikrim bu şekildedir.” di-

ye karşılık verdi. Sonra oğlu Bayezid’e bakarak, “Ey babasının canı! Se-
nin bu hususta fikrin nedir?” dedi. Bayezid de, “Söz sultanımın gönlünde-
ki ve Evrenoz Bey’in söylediği gibidir.” dedi. Murad ondan sonra Vezir Ali 
Paşa’ya dönerek, “Sen ne dersin?” dedi. Ali Paşa da, “Benim de fikrim ay-
nıdır.” diye cevap verdi. Kısaca, bütün görüşler ve fikirler, Gazi Evre-
noz’un dediğine vardı.8 
                                                           
8 Mevlânâ Mehmed Neşrî, a.g.e., s. 123-124. 
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Murad Gazi Sırp kralına karşı çıkacağı sefer için bu istişare ile yetin-
medi. Düşman ordusunun tahmin edilen sayının çok üstünde olduğunu 
görünce devlet erkânını tekrar toplayarak her birinin görüşlerini aldı. 
Önce Şehzade Bayezid’e bakarak, “Ey ciğer köşem! Bu kâfirle savaşmak 
hakkında ne tedbir düşünürsün? Ben bu kâfirin ordusunu bu kadar dü-
şünmemiştim, ölçüye gelmez çıktı. Ordunun önüne deve tutalım mı, yoksa 
yüz yüze çarpışalım mı?” dedi. Bunun üzerine Bayezid, “Hünkârın fikrine 
bizim tedbirimiz ermez, ama ben âcize şöyle gelir: Nice yıldır kâfirle savaş 
ederiz, hiç önümüze deve tutmadık, şimdi de tutmayalım. Kâfir ordusu her 
ne kadar çok ise de Allah’ın yardımı Müslümanlarladır. Eğer Hak Teâlâ’-
dan yardım olursa, yalnız ben kulun bu kâfirin işini bitiririm. Devlet ve ak-
lın bir kişiye yar olması, Hakk’ın inayetinin onunla olduğunun belirtisidir. 
Şimdiye dek her savaşta zafer kazandık, hiç üzülme, şimdiden sonra da 
kazanırız. Allah’ın yardımıyla zafer yine senindir. Hele ben hiç endişe 
duymuyorum. Eğer öldürürsek mutlu, ölürsek şehit oluruz.” dedi. Sultan 
Murad Gazi, şehzadesinin bu parlak fikrini beğendi ve aferin diyerek sö-
zünü kabul etti. Hünkâr sonra Vezir Ali Paşa’ya dönerek, “Önümüze de-
ve tutmakta fayda ve zarar nedir?” dedi. 

Ali Paşa: Ey saadet sahibi devletli padişah! Kâfirin azından ve çoğun-
dan çekinip kaygılanmak doğru değildir. Nitekim Hak Teâlâ buyurur ki: 
“Nice az (sayıdaki) topluluk (çok sayıdaki) topluluğa Allah’ın izniyle galip 
gelmiştir.”9 İş, Allah’ın inayetine bağlıdır. Aza ve çoğa itibar yoktur. Ve de 
sahih hadiste şu yazılıdır: Ne zaman ki, İslam ordusu kâfirle gaza etse, 
melekler Hakk’a niyaz ederek, “Ya Rab! Bu ortada olan perdeleri aradan 
kaldır ki, İslam ordusunun kâfir askerlerine ne yaptıklarını biz de göre-
lim.” derler. Melekler bizim hâlimizi bilmek için Allah’tan perdenin kaldı-
rılmasını talep ettiklerine göre, bizim önümüze perde çekmek uygun de-
ğildir. Çünkü gazaya perde sığmaz. 

Hazreti Peygamber de, “Her kimin burnuna gaza tozu girse, o kişi ce-
hennem dumanını ve kokusunu görmesin.” demiştir. Gazada Hak Teâlâ’ya 
sığınmak gerek. “Huda’ya şükürler olsun ki, ömrümüz boyunca zafer ka-
zandık. Yine zaferin bizim olması ümit olunur. Allah, bunca Müslüman’ın, 
bu kâfir ülkesinde helak olmasını göstermesin.” dedi. 

Vezir Ali Paşa’nın fikrini de öğrenen padişah, Evrenoz Bey’e dönerek, 
“Evrenoz! Senin fikrin nedir?” diye sordu. Evrenoz Bey de: 
“Fikir sultanımındır. Bizim gibi kişinin fikri ne olur? Ama küstahlık 

edip, ben de bir söz söyleyeyim.” Hünkâr, “söyle” dedi. Evrenoz Gazi, 
“Her ne kadar, hünkâr hazreti öne deve tutmayı iyi fikir etti ise de, kâfirin 
atı deveye girmez. Deve, bize sığınak olup kale gibi olur. Ama deve de be-
linleyip ürkerse, Allah korusun, çok fazla ürker. Eğer kâfir ordusunun gü-
rültüyle geldiğini görüp ürkerse, bizi önce bozguna uğratan deve olur. Hem 
                                                           
9 Bakara Suresi, Ayet 249. 
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işitmediniz mi? İskender [Makedonya kralı Büyük İskender], Hindistan pa-
dişahı Fur Şah ile savaştığında, Fur Şah önüne filler yerleştirerek, filleri 
kendine kale yaptı. İskender ise, arabalara toplar yükletip içine güherçile 
koydurdu. Güherçilenin de etkisiyle toplar şiddetle patlayınca, filler ürküp 
kaçtılar. Hint ordusunu fillere kırdırdı. Burada da deve ansızın ürküp ordu 
içine girerse bizim yenilmemize develer sebep olur.” dedi. 

Bu fikirleri dinleyip kabul ettikten sonra Murad Gazi: 

“O halde doğrusu şudur: Önce ok atıcıları öne tutalım, sağa ve sola 

ok yağdırsınlar. Sonra gaziler hep birden tekbir getirerek kâfirlere 

hücum etsinler. Bu gazada ya taht ya baht olsun. Ömrüm boyunca 

bunca gazalar ettim. Sonunda bu gazada şehit olup, dünyadan iyi 

adla göçeyim. Her diriliğin sonu ölmek olduktan sonra tasa çekmeye 

ne gerek var? dedi. Hünkârın bu sözü üzerine hepsi gazaya gönül 

bağladılar. Önce ordunun önüne muhafız olarak yerleştirilecek asker-

leri seçtiler. Bu görüşmelerden ve alınan kararlardan sonra, kendile-

rinden emin bir şekilde, o geceyi sakin geçirdiler.”10 

Görülebildiği kadarıyla kuruluş devri savaşlarından I. Kosova Sa-
vaşı, üzerinde en çok meşveret edilen bir savaş olma özelliği taşımak-
tadır.  

Diğer taraftan Murad Gazi’nin düşüncelerine başvurduğu devlet 
adamlarına söz verme sırası (Şehzade Bayezid-Vezir Ali Paşa ve adı ef-
saneleşmiş ünlü Uç beyi Gazi Evrenos) ve protokoldeki yerleri (merâ-
tib-i silsile) hakkında fikir vermesi açısından da kayda değer görün-
mektedir. 

Kaynaklara göre, kuruluş dönemi padişahlarından meşverete yete-
rince önem vermeyen tek padişah Yıldırım Bayezid’dir. Bu anlamda ba-
bası ve dedesi Orhan’ın tamamıyla zıttı bir devlet ve siyaset adam kimli-
ğine sahiptir. 

Yıldırım Bayezid’in Osmanlı tarih yazarları tarafından çok sert şekil-
de tenkit edilen en önemli yanlarından biri meşverete önem vermeyişi-
dir. 

Şu alıntı bu düşünceyi destekler mahiyettedir: “Yıldırım Han, Rumeli 
ve Anadolu’dan asker toplayıp Timur üzerine yürüdü. Savaşa katılmak 
için gelen Tatar askerini de yanına aldı. Eflakoğlu da askeriyle gelmiş idi. 
Timur, daha önce Sivas’ı yakıp yıkmıştı. Bayezid, Ankara (Engüri) da Si-
vas gibi olmasın diye gece gündüz demeyip Timur’a karşı yürüdü. Asker-
ler ve hayvanlar yoruldu. Yıldırım Bayezid hiç kimseyle meşveret etmedi. 
Ne kadar nasihat ettilerse de hiçbirini dinlemedi. Kendi kendiye mağrur 
olup yürüdü ve kimseyle danışmadı. Kendi başına hareket ederdi (birlik 
ederdi) kimseyle meşveret etmezdi.” 
                                                           
10 Mevlânâ Mehmed Neşrî, a.g.e., s. 127-129. 
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Ş i i r  

“Meşveretsiz işini iş sanmagıl Kendi reyinle işe el sunmagıl 
Meşveretten kimse hüsran bulmadı Meşveret eden peşîman olmadı 
Meşveretle hâsıl olur her ümit Meşverettir bağlı işlere kilit”11 

Şiirin açıklaması: Kendi kararınla / görüşünle işe el uzatma / baş-
lama. Meşveretsiz işinin (de) iş olduğunu sanma. Meşveretten kimse 
hüsrana / ziyana uğramadı ve meşveret eden pişman olmadı. Bütün 
ümitler / arzular (önemli işler) meşveretle hâsıl olur / gerçekleşir. Meş-
veret ile olmayacak (gibi görünen) işler olur. 

Meşveret sözcüğüne vurgu yapan bu şiir, memleket meseleleri ile ala-
kalı önemli konularda, devlet ve siyaset adamlarının doğru / isabetli ka-
rar verebilmelerinde görüş alışverişinin ne kadar gerekli olduğuna işaret 
eden öğüt niteliğindedir. Kuşkusuz, Yıldırım Bayezid Ankara Savaşı’nın 
mağlubu değil de galibi olsaydı, yukarıdaki görüşlerin sahibi tarih yazar-
larının hiç birisi bunları yazmayacak, aksine olabildiğince en yüce sıfat-
larla Bayezid’i methetme yarışına gireceklerdi. 

Ankara Savaşı’nda çözülme başlayınca devlet erkânı (Vezir Ali Paşa, 
Yeniçeri ağası Hasan Ağa, Eyne Bey Subaşı gibi) Yıldırım’ın büyük şeh-
zadesi Emir Süleyman’ı tahta geçirmek üzere yanlarına alıp Bursa’ya 
oradan da Edirne’ye hareket ettiler. Şehzade Mehmed ise sancağı Amas-
ya’ya dönmek üzere yola koyuldu. Ancak onun bu yolcuğu çok kolay ol-
madı. Yolu üzerindeki yerel beylerle çetin mücadelelere girmek zorunda 
kaldı. Fakat karşısına çıkan her birini bertaraf etmeyi başardı. 

Çelebi Mehmed, hiçbir tarafta kendisine düşman kalmadığından ta-
sasız olarak yiyip içmekle meşgul idi. Emir Süleyman ise Rumeli’yi tama-
mıyla ele geçirip Edirne’yi taht edindi. Mehmed, kardeşi İsa’yı Bursa’dan 
çıkardı. İsa İstanbul’a kaçtı. Mehmed, Anadolu’yu ve Rum’u tamamıyla 
zapt etti. Emir Süleyman bunları işitti. Mehmed’in İsa’ya yaptıkları gü-
cüne gitti. Bunun üzerine beylerine, “Benim gönlüm Anadolu tarafına ge-
çip o vilayeti de zapt etmek ister. Mehmed kardeşimiz İsa’ya iyi etmedi. 
Onu memleketten sürüp çıkardı. Kendisi Anadolu memleketinin tamamını 
ele geçirip babamın tahtına geçti. O, henüz küçük bir çocuktur, tahta nasıl 
lâyık olur? Şimdi gönlüm şunu arzu eder: Anadolu tarafına geçip tahtı 
onun elinden alayım. Eğer karşı koymak isterse savaşıp, ona görmediği iş-
ler edeyim.” dedi. 

Bunun üzerine vezirler ve beyler, “Ey cihanın şahı! İyi dersiniz ama 
emir Allah’ındır, mülk onundur, her kime dilerse ona verir.” deyip, sözleri-
ne şunları eklediler: “Ey Şah! Kardeşin Mehmed her ne kadar yaşta kü-
çük ise de devlette ulu kişidir. Onun karşısına çıkan her kişi sonunda boz-
guna uğrayıp yenildi. Timur gibi hükümdarı nasıl aldattığını ve kendisini 
                                                           
11 Anonim Osmanlı Kroniği (1299-1512), Haz. N. Öztürk, s. 46, İstanbul 2000. 
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nasıl ele vermediğini görmediniz mi? Şu halde ona karşı alınacak tedbir 
şudur: “İstanbul kralına mektup yazıp elçi gönderelim. İsa Bey kardeşinizi 
bize versin. Onu Sultan Mehmed tarafına gönderelim. Ola ki, bunlardan 
biri gidip biri kala. Sonra düşman (kardeş) bir kalınca iş kolaydır. Geri ka-
lanı ilden sürüp çıkarınca memleket ve halk, padişahlık ve taht bizim 
olur.” dediler. 

Emir Süleyman, İsa Bey’i kendisine göndersin diye, İstanbul kralına 
mektup yazıp adam yolladı. Kral, mektubun içeriğini öğrendi. Emir Sü-
leyman’dan bazı şeyler üzerine söz aldı, anlaşma olup İsa Bey’i verdi.12 

Çelebi Mehmed, İsa Bey’in illere girip kendisine itaat eden yerleri hoş 
gördüğünü, etmeyen yerleri ise yakıp yıktığını ve Müslümanların malla-
rını yağmaladığını işitince, bu durumu, vezirleri ve beyleriyle meşveret 
etti. Yanında olan yiğitlerle hemen atlanarak Tokat’tan Bursa’ya hareket 
etti. On günde Bursa’ya ulaştı ve şehrin yakınında bir yere kondu. 

Çelebi Mehmed, kardeşi İsa Bey’in ordusuyla gelip Ulubat kenarında 
konduğunu ve savaşmak için harekete geçtiğini görünce, vezirleri ve bey-
leriyle tekrar meşveret edip, “Ne yapmak gerektir ve ne şekilde savaş et-
mek gerekir?” dedi. Eyne Bey Subaşı, savaşı doğru bulmayıp, meselenin 
barış yoluyla halledilmesini teklif etti. O, “Bursa ile oradan ötesi Çelebi 
Mehmed’in; Bursa’dan aşağısı Aydın, Saruhan, Germiyan, Karasi ve Ka-
raman, İsa Bey’in olsun.” dedi. Bu görüş benimsendi. İsa Bey’e mektup 
yazılıp elçi gönderildi. Elçi varıp mektubu İsa Bey’in eline verdi. Mektubu 
okuyan İsa Bey, “Ben büyük kardeşim, taht benimdir. Mehmed henüz 
genç bir oğlandır, beylik onun nesine gerektir? Hazır olsun, onu memleket-
ten nasıl çıkaracağımı görsün.”13 dedi. 

Gerek Emir Süleyman’ın gerekse kardeşi Çelebi Mehmed’in babaları 
Yıldırım’ın aksine meşverete açık olduklarını ve görüşmeler sonunda alı-
nan kararlara da uyduklarını görüyoruz. Çelebi Mehmed’in İsa’yı berta-
raf etmesi üzerine, nasıl hareket edilmesi gerektiği konusunda Emir Sü-
leyman’ın görüşlerini sorduğu vezirleri ve beyleri ona şu cevabı verdiler: 
“Ey cihanın şahı! İyi dersiniz ama emir Allah’ındır, mülk onundur, her ki-
me dilerse ona verir.” demeleri çok anlamlıdır. Onların bu sözleri tahta 
kimin geçeceği hususunda bir bakıma eski Türk geleneğindeki uygula-
maya gönderme yapmaktadır. Padişah olmak için büyük şehzade olmak 
ve böyle bir görevi arzu etmek yetmez, ayrıca mülkün sahibi olan Al-
lah’ın da lütfunun ve ihsanının da olması gerekir. 

Meşveret sadece padişahlara veya onların şehzadelerine has bir gele-
nek değildir. Bazı üst düzey kamu görevlileri ile bürokratların hatta hal-
kın da yeri geldiğinde meşverete başvurduklarını veya katıldıklarını gö-
rüyoruz. Aşağıdaki alıntı bu hususta bir fikir vermektedir: 
                                                           
12 Mevlânâ Mehmed Neşrî, a.g.e., s. 200-201. 
13 Mevlânâ Mehmed Neşrî, a.g.e., s. 196-202. 
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“Karamanoğlu hücum etdi. Yürüdü Sivrihisar’a geldi. Anuniçün kim 

kendü elindeyidi. Dört yanın yıka boza, harâmilik ede Bursa’ya gel-

di. Hacı İvaz Paşa dahi Bursa’nun subaşısıyıdı. Karamanoğlu dahi 

gelmedin şehrün halkın okudu. Eyitdi: “Müsülmanlar! Pâdişâhumuz 

Rum-ili’ndedür. Karamanoğlu geliyorur. Hisar yaragı olan kişi hisara 

girsün” dedi. “Ve anun kim yokdur yaragı, hisarda mahbus olma-

sun” dedi. Ve hem halk dahi anun gibi etdiler.”14 

“Çelebi Mehmed her tarafa mektuplar ve elçiler gönderdi. Her taraf-

tan dahi elçiler geldiler, barıştılar. Sadece Karamanoğlu’ndan elçi 

gelmedi. Sultan Mehmed, Musa Bey ile mücadele ederken, Karaman-

oğlu harekete geçip Sivrihisar’ı aldı ve yıktı. Sivrihisar’dan çıkıp 

memleketleri yıka boza gelip Bursa’ya indi. Vezir Hacı İvaz Paşa o 

vakit Bursa subaşısıydı. Bursa halkı, Karamanoğlu geliyor diye, İvaz 

Paşa’yla meşveretleşdiler. İvaz Paşa hisar hazırlığını görüp hisara 

girdi. O, hazırlığı olmayan kendi başının çaresine baksın dedi. Şehrin 

ileri gelenleri malları ve silahlarıyla hisara girdiler. Sonra Karaman-

oğlu Bursa’ya gelip, şehri yaktı.”15 

İlginç meşveret örneklerinden biri de gelecekte İstanbul’un fatihi ola-
cak Şehzade Mehmed’in hangi beyin kızı ile evlendirileceği meselesinde 
Sultan II. Murad’ın veziri Çandarlı Halil Paşa ile yaptığı meşverettir. Sa-
raya gelecek gelin adayının soyu sopu ve mensup olduğu hanedanın Os-
manlı ile ilişkileri tercih kriterleri arasındadır. Bu ilk tercihten sonra 
aşağıdaki örnekte olduğu gibi ailede birden fazla kız olması hâlinde kızı 
istemeye giden heyet tarafından adaylar âdeta seçme sınavından geçiri-
lir. 

“Sultan Murad Han Gazi kim Kösova Gazâsı’ndan devletile geldi Ed-

rene’ye, tahtına oturdu. Halil Paşa’ya eydür: “Kızum cihazladum, çı-

kardum. İmdi dilerin kim oğlum Sultan Mehmed’i dahi everem. Ve illâ 

dilerin kim Dulkadiroğlu Süleyman’un kızın alam” der. Ve hem o 

Türkman bizümle hayli kim doğruluk eder” der. Halil Paşa eydür: 

“Sultanum! Hem lâyıkdur” der. Amâsiyye’den Hızır Ağa’nun hatunun 

göndürdiler. Sürdü Elbüstan’a Süleyman Beğ’e vardı.”16 

Sonuç 

Eski İslâm-Türk geleneğinin devamı olarak meşveret geleneği Osman-
lılarda hanedanın kurucusu Osman Gazi ile başlamıştır. Kendisinden 
sonraki kuruluş dönemi padişahlarından Orhan, Murad Hüdâvendigâr, 
Çelebi Mehmed, Murad Gazi meşverete önem verdikleri hâlde dördüncü 
                                                           
14 Âşıkpaşazâde Tarihi (1285-1502), s. 115; Mevlânâ Mehmed Neşrî, a.g.e., s. 241-242. 
15 Oruç Beğ Tarihi (1288-1502), s. 48. 
16 Âşıkpaşazâde Tarihi (1285-1502), s. 184; Mevlânâ Mehmed Neşrî, a.g.e., s. 304. 
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Osmanlı padişahı Yıldırım Bayezid meşverete ya hiç başvurmamış ya da 
meşveret sonucu ortaya çıkan kararlara riayet etmemiştir. Onun bu tu-
tumu 15. yüzyıl Osmanlı tarih yazarları tarafından şiddetle tenkit edil-
miştir. Görüldüğü kadarıyla ilk altı Osmanlı padişahından meşverete en 
çok önem veren ve bundan yeterince yararlanan Murad Hüdâvendigâr’-
dır. 
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ANATOMİSİ 

Prof. Dr. Mehmet YÜCE* 

Öz 

2010 yılında Kırgızistan’da Celal-Abad ve Oş şehirlerinde Kırgız ve 

Özbek Türkleri arasında yaşanan iç çatışma çok sayıda insanın ölümü, 

yaralanması, birçok ev ve işyerinin yakılması, yağlanması ve birçok inşa-

nın yerinden yurdundan olmasına neden olmuştur. Kırgızistan tarihine 

bir kara leke olarak geçecek bu olayın bir takım iç ve dış nedenleri bulun-

maktadır. Bu nedenle yaşanan bu olayları sadece Kırgız halkına mal et-

mek de doğru değildir. Bu olay Kırgız aydınları ciddi bir şekilde rahatsız 

ettiği gibi Oş ve Celalabat’ta yaşayan şehirli Kırgız ve Özbek halkı da cid-

di bir şekilde rahatsız etmiştir. Bununla birlikte bu olayların etkisiyle hâ-

sıl olan yaralar acilen tedavi edilmeli, bu yaraların kaşınmasına neden 

olabilecek davranışlardan sakınılmalıdır. Diğer taraftan bölge ülkeleri ara-

sında işbirliği imkânları artırılmalı ve güven artırıcı önlemler alınmalıdır. 
Anahtar kelimeler: Kırgızistan, Oş, Celal-Abad, Kırgız, Özbek, Çatışma. 

Abstract 

Anatomy Of Conflict In 2010 In Kyrgyzstan 

In 2010, clashes between Kyrgyz and Uzbeks in Jalalabad and Osh 

cities in Kyrgyzstan caused the injury and death of many people, the bur-

ning and looting of many homes and the workplace, led to many people 

being displaced. There are internal and external causes of this event that 

will be a smutch in Kyrgyz history. But, attributing all the costs of these 

events to the Kyrgyz people is not true. This event has seriously distur-

bed both Kyrgyz intellectual and urbanities that are living in Osh and Ja-

lalabad. However, wounds that drive from these events must be treated 
                                                           
* Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi. 
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immediately; behaviors that may cause itching of wounds should be avo-

ided. On the other hand, cooperation opportunities between region countri-

es must be increased and confidence building measures should be taken. 
Key words: Kyrgyzstan, Osh, Jalalabad, Kyrgyz, Uzbek, Conflict. 

“İstiyoruz ki, Türk coğrafyasının her yerindeki Türk topluluklarını 

Türkler idare etsin. Türk coğrafyasının bütün iktisadî kaynaklarını, 

Türkler, kendileri için kullansınlar...” 

Prof. Dr. Turan YAZGAN 

1. Genel Açıklama 

Kırgızistan, nüfusu ve yüzölçümü bakımından Türkistan’ın küçük, 
doğal kaynakları ve kişi başına düşen gelir bakımından en fakir, strate-
jik konumu bakımından ise en önemli ülkelerinden biridir. 11 Eylül sal-
dırıları ardında ABD liderliğinde Afganistan’a yapılan uluslararası askerî 
müdahale sırasında havaalanını uluslararası askerî güce açmasıyla dik-
katleri üzerine çekmeyi başaran Kırgızistan, 24 Mart 2005 olayları son-
rasında yapılan kadife devrimle de tüm dünyanın dikkatini üzerine çek-
miş ve uluslararası düzeyde birçok askeri ve stratejik kurumun inceleme 
konusu olmuştur. 

Kırgızistan petrol ve nükleer güç gibi stratejik kaynaklara sahip olma-
yan bir ülke olmasına rağmen bağımsızlığının ertesinde kendisini de-
mokrasi adası ilan etmesi ve ekonomik yatırımlara ağırlık vererek, kendi-
sini güvenlik sorunlarından izole etmeye çalışmasının yanı sıra Türkis-
tan’ın Çin topraklarına açılan önemli kapılarından biri olması, bu küçük 
Türkistan ülkesini uluslararası sistemde bölgede çıkar hesapları yapan 
büyük güçlerin ilgi odağı haline getirmiştir. Bu durum bir taraftan Kırgı-
zistan’ı stratejik bir konuma getirirken diğer taraftan da bu ülkeyi Rus-
ya, Çin ve ABD arasında denge politikası izleme zorunda bırakmaktadır. 

Diğer taraftan radikal dini gruplardan etnik sorunlara; uyuşturucudan 
yoksulluğa; otoriter yönetimlerden demokratikleşme sorunlarına kadar bir-
çok problemi yaşayan bu küçücük ülke aynı zamanda bölgede yaşanan stra-
tejik siyasal hâkimiyet mücadelesinden en fazla etkilenen devletlerden biri 
olmuştur. Kırgızistan’ın maruz kaldığı bu sorunlar yerel birer sorun olmak-
tan öte başta Türkistan devletleri olmak üzere, Rusya ve Batı ülkeleri de cid-
di bir şekilde endişelendirmekte ve bu ülkelerin Kırgızistan’la işbirliği yapma-
ya zorlamaktadır. İşte bu nedenledir ki, Kırgızistan bugüne kadar batılı ülke 
ve kurumlardan önemli ölçüde maddi ve siyasi yardımlar alabilmiştir. 

Kırgızistan’da sorun yaratan durumlardan biri de bölgecilik anlayışı-
nın egemen olmasıdır. Ülkede dile getirilmekten kaçınıyor olunsa da ör-
tülü bir şekilde kuzey-güney ayrışması söz konusudur. Ülkenin coğrafi 
konumu, etnik yapısı ve Sovyet yapılandırmada temel alınan “şatafatlı 
başkent ve bakımsız taşra”nın da bir sonucu kuzeyin ekonomik güç ba-
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kımından güneye nazaran daha gelişmiş olması ve kamu bütçesinden 
daha fazla pay alması da bu ayrışmayı körüklemiştir. Ayrıca bürokrasi 
de yükselmek ya da ülke siyasetinde aktif rol almak isteyen elitler de 
amaçlarına ulaşabilmek için aşiret bağları ve bölgesel aidiyetleri kullan-
maları, ülkede bölgesel temele dayalı bir güç oluşturma ya da siyaset 
yapma ortamı oluşturmuş ve bu durum bölgesel bir çekişme alanı do-
ğurmuştur. Bu çekişmeye etnik yapı da eklenince, durum daha karma-
şık hale gelmiş, güneyde Özbek nüfusunun ağırlıklı olması dolayısıyla, 
kuzeyliler güneylileri Kırgızlıktan çıkmakla itham eder boyuta gelmiştir. 
Bu durum da ülkede siyasal istikrarı tehdit etmektedir. 

Kırgızistan’ın karşı karşıya kaldığı en önemli sorun ise etnik yapıdır. 
Bu sorun sadece Kırgızistan’a özgü bir problem olmayıp, tüm Türk Cum-
huriyetleri için söz konusudur. Ülkeleri heterojen bir hale getirerek Rus-
laştırma stratejisinin bir sonucu olarak Sovyetlerden miras kalan bu 
problem ülkenin hep yumuşak karnı olmuş, olmaya devam edecek ve 
uzun vadede ülkenin istikrarını olumsuz bir şekilde etkileyecek gibi gö-
rülmektedir. Çünkü bu etnik yapı kendiliğinden oluşmamıştır. Bu etnik 
heterojenlik başta Türkistan olmak üzere Sovyet coğrafyasında milliyetçi 
akımları ile Pan-Türkist veya Pan-İslamist bir hareketin ortaya çıkmasını 
önleyerek Sovyet insanı yaratmak projesinin bir halkası olarak Lenin ve 
Stalin’in izlediği özel bir stratejidir. Dolayısıyla bu stratejinin sonucu ola-
rak heterojen hale gelen bu coğrafyada bağımsızlık sonrası oluşan millî 
devletler ulusal kimliklerini oluştururken azınlıkta kalan diğer etnik 
grupları gizli birer tehdit olarak görmüşlerdir. Bu nedenle de bağımsızlı-
ğa kavuşan her yeni cumhuriyete egemen etnik grup diğer etnik gruplar 
üzerinde baskı kurarak ve kendi kültürünü egemen kılmaya çalışarak 
bu gizli tehdidi ortadan kaldırmaya çalışmaktadır. Bu durum ise potan-
siyel bir çatışmaya zemin oluşturmaktadır. 

İşte Lenin döneminde Türkistan’ın suni bir şekilde parçalanması, 
Stalin döneminde yapılan tehcirler ve SSCB’nin dağılmasından sonra ka-
sıtlı olarak çizilen coğrafi sınırların etkisiyle de Kırgızistan âdete bir etnik 
mozaikler topluluğuna dönüştürülmüştür. Resmi kaynaklarına göre, bu-
gün ülkede çok sayıda etnik grup bulunmaktadır. Bu gruplar arasından 
küçük dozda da olsa örtülü bir çatışma söz konusudur. Özelikle Fergana 
Vadisi, etnik olarak Özbeklerin çoğunlukta olduğu bir bölgedir. Bu ne-
denle söz konusu vadi diğer bölgelere nazaran tahrike daha açık, hassas 
bir yerdir. Nitekim 1990 yılında bu bölgede Kırgız Türkleri ile Özbek 
Türkleri arasında ciddi çatışmalar olmuştu. Unutulmaya terk edilen bu 
konu her an kaşınmaya uygundu. Lale devrimi öncesi Şubat 2005’te ya-
pılan parlamento seçimlerinde Oş ve Celalabat bölgesinde çıkan milletve-
killeri arasında Özbek asılı birkaç kişinin bulunması ülkede egemen un-
sur olan Kırgızlarda hoşnutsuzluk yaratmaya yetmişti. Bu hoşnutsuzluk 
Bakiyev’in güç toplamasına ve Akayev’in devrilmesine yol açan lale devri-
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minin oluşmasına yol açan faktörlerden biri oluşturmuştu. Dolayısıyla 
Kırgızistan’da her an etnik bir çatışma potansiyeli vardır denilebilir. Bu-
nun farkında olan eski devlet başkanı Askar Akayev Kırgız Milliyetçiliği-
ne dayalı bir politika yerine Kırgız vatandaşlığını esas alan bir politikayı 
yürütmüştü. Kendisinin meşhur söylemi olan “Kırgızistan hepimizin evi-
dir (Opşi Dom)” çerçevesinde bir stratejisini geliştirmişti. Akayev bir ko-
nuşmasında: “Kırgızistan hepimizin evidir adlı stratejimiz, demokrasinin 
en belirgin özelliklerinden biri oldu ve komşu ülkelerle ilişkiler daha da ge-
liştirildi.” demektedir. Diğer taraftan Halklar Asamblesi adıyla kurulan 
yarı-resmî bir kuruluş aracılığıyla ülkedeki azınlıkların liderleriyle sıcak 
ilişkiler geliştirdi. Ancak bu politika Akayev’in gitmesiyle yerini Kırgız 
milliyetçiliğine dayalı politikaya bıraktı. İşte sorunlar yumağı da böylece 
yeniden gün yüzüne çıkmaya başladı. 

2. 10 Haziran 2010’da Çıkan Olayların Cereyan Şekli 

Yukarıda bahsedildiği üzere Akayev’in hassasiyetle üzerinde durduğu 
5 temel ilkeye dayalı (hoşgörü, iyi niyet, her bir etnik grubun haklarına 
saygı göstermek, uyum ve işbirliği) milliyet politikası, 2005’teki halk ha-
reketi sonrası iktidara gelen Kurmanbek Bakiyev tarafından gözetilmedi. 
Bakiyev’in yönetim dönemi boyunca gerek devlet idaresinde gerekse eko-
nomik ve sosyal alanda başta kendi akrabası olmak üzere güneyli Kırgız-
lara ağırlık verildi. Bu durum hem Kuzeyli Kırgızlar hem de Kırgız olma-
yan diğer unsurlar üzerinde ciddi bir hoşnutsuzluk yarattı. Bu hoşnut-
suzluk özellikle Kırgızistan’ın güneyinde yaşayan ve bölgesinin ekonomik 
gücünü elinde tutan Özbeklerde daha bariz bir şekilde görüldü. Kendile-
rini sistem dışında itildiği hissine kapılan Özbekler, güçlerini hissettir-
mek ve yeniden eski konumlarını elde etmek amacıyla Özbek kanaat li-
deri, işadamı, milletvekili olan Kadircan Batırov’un yönlendirmesiyle Öz-
bek toplumu siyasal sistemde yeterince temsil edilmedikleri dolayısıyla 
kendilerine yerel otonomi ve Özbekçeye de ulusal dil statüsü verilmesi 
konusundaki taleplerini dile getirmeye başladılar. Bu talep, 1990 yılında 
Özgen’de patlak veren Kırgız-Özbek çatışmasının da gerekçesini oluştur-
muştu. Diğer taraftan Bakiyev yönetiminden hoşnut kalmayan Batırov 
ve kendisini desteleyen Özbekler, muhalefetle işbirliği yaparak Bakiyev’in 
devrilmesinde rol oynadılar. Bunlara ilaveten Roza Otunbayeva başkanlı-
ğındaki geçici hükümet safında yer alan Özbek kanaat lideri Kadircan 
Batırov’un Bakiyev’in ülkeye terk eder etmez Celalabat’taki evini yakma-
sı, bardağı taşıran son damla olmuştu. Bu durum karşısında Bakiyev’in 
akraba (başta oğlu Maksim Bakiyev, kardeşi Ceniş Bakiyev olmak üzere) 
ve yandaşları bilhassa dağlık kesimde yaşayan Kırgızları, Özbekler aley-
hine kışkırtmaya başladılar. 

Kırgızlar tarafından (özellikle genç kuşaklar) pek sevilmeyen Özbekle-
re karşı halkı ayaklandırmak çok zor olmadı. Bunun ilk kıvılcımı Celala-
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bat’ta çakıldı. 19 Mayıs’ta Celalabat’ta bir grup Kırgız gençleri Batırov’un 
sahibi bulunduğu Uluslararası Dostluk Üniversitesine saldırılmasıyla 
başlayan çatışma yerel kaynaklara göre 9 kişinin ölümü ve çok sayıda 
kişinin yaralanmasıyla sonuçlandı. Ancak Aksalların devreye girmesiyle 
bu olay yatıştırıldı. Fakat bu olay sonrasında ne Bakiyev’in pes etmeye 
ne de Batırov’un (Bakiyev’e olan kişisel husumetinin de etkisiyle) susma-
ya niyetli olmadıkları görüldü. Bakiyev’ler bu olayları tırmandırmakla 
hem güney Kırgızistan’da Özbek unsuru temizleyerek böylece bölgede 
tek güç haline gelmek hem de 27 Haziran’da yapılacak referandumun 
önü keserek geçici hükümetin meşruiyetine giden yolu kapamak istiyor-
lardı. Tabi ki, bunu yalnız başına yapmıyordu. Arkasında senaryo yazar-
ları ve yapımcılar var güçleriyle çalışmakta idiler. 

Nitekim 10 Haziran günü Oş şehrinde çıkan kısa bir zamanda Celal-
abat’ta yansıyan, yağmalama ve yakıp yıkma esası üzerine inşa edilmiş 
bulunan organizeli çatışma, basit bir çatışma olmadığı ya da birden bire 
ortaya çıkmış bir durum olmadığı, aksine iyi bir şekilde planlamış bir ey-
lem olduğu her halinde belli oluyordu. O nedenle geçici hükümet üyeleri 
bu durumun dışarıda organize edilip yönetildiği konusunu sürekli vur-
guladılar. Bunu doğrulayacak pek çok unsurlar da tespit edildi. Her iki 
tarafı provoke eden yüzü peçeli gençlerden yakalananlardan bazıları Kır-
gızistanlı olmadığı ortaya çıktı. Bu durum halk arasında Bakiyev’lerin 
Türkistan mafyası ile işbirliğine gittiği şeklinde okundu. Ayrıca basına 
yansıyan yeğen-amca Bakiyev’lerin konuşmaları da bu olayların arkasın-
da Bakiyev ve Bakiyev’in ekonomik gücü olduğu anlaşıldı. Bu nedenle 
yaşanan bu olay, etnik bir çatışmadan ziyade Bakiyev ile geçici hükümet 
ve Bakiyev ile Batırov arasındaki çatışmanın şiddetlenerek etnik çatışma 
görüntüsüne bürünmesi şeklinde algılanabilir. Bakiyev’in beklentisi, bu 
olaylarla geçici hükümeti aciz bırakıp, kendisinin olayları yatıştırmak 
üzere ülkeye çağrılması ve kendisine yeniden seçime girmenin yolu açıl-
ması idi. 

Kırgızistan’da asıl istikrarsızlık 2005 yılındaki Batı destekli lale devri-
mi ile başladı. Bu devrimle başlayan sivil itaatsizlik ve başkaldırı, de-
mokrasi kültüründe mahrum ülkede, güçlü ya da kudretli kişilerin dile-
dikleri zaman hükümeti devirip, iktidarı ele almak hakkına sahip olduğu 
şeklinde algılandı. Nitekim Bakiyev iktidarında da bu itaatsizlik hep ken-
dini gösterdi. Kamu otoritenin zayıf olduğu ve kolluk güçlerinin yeterince 
bulunmadığı bu ülkede yoksulluk ve işsizlik olgusu da eklenince sivil 
itaatsizlik yağmacılığa dönüştü. Nitekim 2005 devriminde güneyden ge-
len kişilerin Bişkek’te kamuya ya da bazı özel kişilere ait bazı arazilere el 
koyması karşısında susan yönetim aynı zamanda bir Türk işadamına ait 
otele mafyaca el konulması olayına da pek ses çıkarmadı. Yine Bakiyev 
yönetimi Bişkek civarında bulunan Mayevka köyündeki Ahıska Türkleri-
nin evleri yağmalayıp, topraklarına el koymaya çalışan çapulcuları ceza-
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landırmadı. Benzer olay Oş ve Celalabat’ta da yaşandı. Özellikle bu şe-
hirde yaşamayan ve dağdan gelen kişiler tarafından yağmalama yapıldı. 
Bu nedenle çatışmanın baş aktörleri yağmalamacılar oluşturdu. 

Bölgede dedikodu kültürü ve kulaktan duyma sözlerle galeyan gelme 
alışkanlığı yaygın olduğu bilinen bir gerçektir. Gerek 1989 Özbeklerce 
Ahıska Türklerine yönelik yapılan, katliam boyutuna varan saldırı ve bu 
saldırı sonucu yerinden edilip, Azerbaycan, Kırgızistan ve Rusya’ya göçe 
zorlanan Fergana olayları, gerekse 1990’lı yıllarda Özgen’de yaşanan Kır-
gız-Özbek çatışması, gerekse Celalabat ve Oş’ta yaşanan bu son çatış-
mada, uydurma haberlerin önemli rol oynadığı görülmüştür. Bunu bilen 
kötü niyetli güçler bu durumdan hep yararlanmışlardır. 

Son olarak, ülkede geçici yönetim oluşturan beşli (Roza Otunbayeva, 
Almazbek Atambayev, Ömürbek Tekebayev, Azimbek Beknazarov, Temir 
Sarıyev), parlamenter sisteme geçme düşüncesiyle anayasa değişikliği 
konusunda kararı almaları, otoriter sistemden güç alan ve tek adam yö-
netiminden güç alan, yerel ve küresel güçleri rahatsız etmiş olmaları bu 
çatışmanın yaşanmasına bir neden oluşturmuştu. 

3. 10 Haziran 2010’da Çıkan Olayların Tarihî Arka Planı 

Kırgızistan’da yaşanan bu sıkıntının temelinde SSCB döneminde izle-
nen politikalar yatmaktadır. Lenin döneminde Türkistan’ın suni bir şe-
kilde parçalanması, Stalin döneminde de yapılan tehcirler ve SSCB’nin 
dağılmasından sonra kasıtlı olarak çizilen coğrafi sınırların etkisiyle de 
âdeta bir etnik mozaikler topluluğuna dönüştürülen Kırgızistan’da etnik 
sorun, ülkenin temel problemlerinden birini oluşturmaktadır. Yukarıda 
değinildiği üzere, ülkede çok sayıda etnik grup bulunmaktadır. Bu ne-
denle ülkede zaman zaman etnik çatışmaların yaşandığı görülmektedir. 
Bunların en ciddi ise, ülkenin bağımsızlığından bir yıl öncesi Kırgızlar ile 
Özbekler arasında yaşanan ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği as-
kerlerinin müdahalesi sonucu ancak durdurulabilen, 1200 kişi ölümüne 
neden olan Özgen olaylarıdır. 

Kırgızistan’da yaşanan etnik çatışmanın bir diğer kaynağı da Fergana 
Vadisi konumudur. 10-11 Haziran’da başlayan çatışmanın merkezi olan 
Oş ve Celalabat kentlerinin bulunduğu Fergana Vadisi’ni paylaşan Özbe-
kistan, Tacikistan ve Kırgızistan toprakları, birbirine sarılmış üç parmağı 
andırmakta ve bu üç ülke topraklarından birinin yerleşim biriminden 
aynı ülkenin başka bir yerleşim birimine gitmek isteyen kimse çoğu za-
man diğer bir ya da iki ülkenin topraklarına girip çıkmak zorunda kala-
bilmektedir. Emperyalizmin temel politikası olan böl-yönet felsefesinin 
bir sonucu olarak Stalin tarafından çizilen haritalarla yeni devletler oluş-
turulurken söz konusu devletlerin her fırsata sürtüşmeleri ve Rusya’ya 
ihtiyaç duymaları için kasıtlı olarak birçok anlaşmazlık konuları oluştu-
rulmuştur. Fergana Vadisi’nde de çizilen sınır bu üç ülkeyi her fırsata 
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karşı karşıya getirdiği gibi sağlıklı bir sınır güvenlik hattının da oluşma-
sını engellemektedir. 

Türkistan’ın nüfus bakımından en yoğun bölgelerinden olan Fergana 
Vadisi, tarihte olduğu kadar günümüzde de stratejik önemi ve ekonomik 
zenginliğini korumaktadır. Tarihten beri verimli bir toprak parçası olarak 
bilinen Fergana Vadisi, büyük güçler tarafından kontrol altına alınmaya 
çalışılmıştır. Eskiden Çinliler, Türkler, Tibetliler ve Araplar arasında el 
değiştiren ve bu nedenle bir türlü istikrara kavuşamayan Fergana Vadi-
si, günümüzde ise Rusya, Çin ve ABD mücadele alanı haline gelmiştir. 
Dolayısıyla bu bölgedeki istikrarsızlık sürüp gitmektedir. Bu vadi, Tür-
kistan’da önemli birçok hareketlerin merkezi olmuştur. 

Fergana, 1920’li yıllarda Sovyet rejimine karşı silahlı mücadele yürü-
ten Enver Paşalı “Basmacı” hareketine ev sahipliği yapmıştı ve yine Sov-
yetler Birliği’nin son dönemlerinde de birçok radikal grupların etkinlikle-
rine sahne olmuştur. Günümüzde de bu vadi radikal dini grupların, 
mafyanın, insan ve silah kaçakçıları ile narkotik sevkıyatçılarının merke-
zi haline gelmiştir. Özellikle İran İslâm devriminden sonra, bu ülkede ge-
çen narkotik hattının fonksiyonunu yitirmesiyle, narkotik sevkiyatı bu 
bölge üzerine kaymıştır. Aynı zamanda Çin’in Türkistan’a çıkış kapısı 
olan Fergana Vadisi’nin sahip olduğu jeo-stratejik konum dolayısıyla bü-
yük güçlerin çatışma alanında kalmış ve bu nedenle de bir türlü istikra-
ra kavuşmamıştır. 

Fergana Vadisi, yukarıda belirtmiş olduğumuz nedenlerle birlikte, 
uluslararası terörizme de (dolayısıyla silah ve uyuşturucu kaçakçılığına) 
zemin teşkil etmesinden dolayı, hele hele ABD’ye düzenlenen 11 Eylül 
saldırılarından sonra dikkatlerin terörizme daha da yoğunlaştığı bir dö-
nemde Rusya ile birlikte, ABD, Çin ve Hindistan gibi ülkelerin de dikka-
tini çekmiş ve Türkistan’ın kontrolü Fergana Vadisi’nin kontrolünü bağlı 
bir duruma gelmiştir. Fergana Vadisi’nin kontrolü, Rusya etkisinin azal-
tılması, Çin’in bölgeye girişinin özellikle enerji kaynaklarına ulaşmasının 
önünün kesilmesi, Afganistan ve İran’ın kontrol edilmesi ve merkeze 
bağlanmamış önemli bir “Boşluk” alanının kontrolü yönünden hayati 
önem taşımaktadır. Bu nedenle Fergana ovasında dış destekli yaratılan 
istikrarsızlık bu toprakları sınırları içinde bulunduran ülkeleri de ciddi 
etkilemektedir. 

4 Temmuz 1989 tarihinde meydana gelen ve 90 bin Ahıska Türkü’nü 
göçe zorlayan Özbek-Ahıska Türkü çatışması bu bölgede çıkmıştı. Özgen 
olayları olarak bilinen 1990 yılındaki Kırgız-Özbek çatışması da bu böl-
gede çıkmıştı. 12-13 Mayıs 2005 tarihinde yaşanan Özbekistan’ın ABD 
üssü kapatmasına yol açan Andican olayları da yine bu bölgede çıkmıştı. 
Kırgızistan’da 2005 yılında yaşanan lale devrimin kaynağı da yine bu 
bölge idi. Oş-Celalabat olayları da yine bu bölgede zuhur etti. Görüldüğü 
üzere tarihten günümüze kadar Fergana Vadisi dış bağlantılı tahrikler 
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sonucu hep kardeşkanıyla sulana gelmiştir. Bu kan yerel güçler arasın-
daki mücadele sonucu oluşacak yeni yapı tesisine kadar devam edecek 
gibi görünmektedir. Ancak bu yeni yapının ömrü de yine egemen güç ta-
rafından biçilecektir. Tekrar kaos, tekrar kardeş kanı ve tekrar yeni bir 
yapı. Bu çatışmalar sonucu etnikler arasında oluşan yaraların sarılması 
için de birkaç nesil geçmesi gerekmektedir. Tam yara geçti derken yeni 
bir yaranın açılması da muhtemel. 

Dolayısıyla Kırgızistan’da yaşanan son olayların temelinde Bakiyev ile 
geçici hükümet arasındaki basit bir iktidar davası ötesinde bölgede yeni 
bir dengenin tesisine yönelik gösterilen çaba yatmaktadır. Bu çabada 
egemen güçlerle birlikte bölge ülkelerinin de bilerek ya da bilmeyerek bir 
katkı sağladıkları kanısındayım. Görünürde yaşanan çatışma ise sadece 
yazılmış senaryonun oynanmasından ibarettir. Bu oyunun başrol aktör-
leri dışındaki diğer oyuncuları ise ya galeyana getirilmiş bilinçsiz insan 
yığınları ya da ucuza satın alınmış figüranlardır. İnsan kanı üzerinde se-
naryolaştırılmış bu kalitesiz yapımın pahalı faturası ise başta Kırgız ve 
Özbek halkı olmak üzere Türk Dünyasına kesilmiştir. 

4. Sonuç 

Kırgızistan’ın 10 Haziran 2010 tarihinde Oş kentinde başlayan ardın-
da Celalabat’ta sıçrayan insanlık dışı vahşetin sonucu çok sayıda insa-
nın ölümü, yine çok sayıda insanın yaralanması, birçok ev ve işyerinin 
yakılması, yağmalanması ve birçok insanın yerinden yurdundan olması 
olayının hiçbir bahanesi olmadığı gibi kardeş ve kandaş iki halk arasın-
da cereyan etmemesi gereken talihsiz bir durumdur. Senaryo ve yönet-
meni yabancı, oyuncuları yerli olan bu film sık sık Türk-İslâm dünyasın-
da tekrarlanarak çekildiğine üzülerek şahit olmaktayız. Bu makale söz 
konusu olayın yaşandığı dönemde Kırgızistan’da bulunmam hasebiyle 
akademik bir çalışmadan öte tarihe not düşürmek amacıyla yazılmış ki-
şisel izlenimime dayalı bir çalışmadır. 

Yaşanan bu olayları tüm Kırgız halkına mal etmek de doğru değildir. 
Bu olay Kırgız aydınları ciddi bir şekilde rahatsız ettiği gibi Oş ve Celala-
bat’ta yaşayan şehirli Kırgız ve Özbek halkı da ciddi bir şekilde rahatsız 
etmiştir. Saldırgan ruhlu bazı başıbozukların gerçekleştirdiği bu olayın 
Kırgız ve Özbek halkına mal edilemeyeceği gibi bu olay yüz yıllarca bir-
likte yaşamış bu halkları da birbirinden ayıramayacağı kanısındayım. 
Hâlihazırda görünen durum da bu yöndedir. Olayların etkisiyle hâsıl 
olan yaralar acilen tedavi edilmeli, bu yaraların kaşınmasına neden ola-
bilecek davranışlardan sakınılmalı, özellikle Özbeklerin eski ekonomik ve 
sosyal alandaki etkinliklerine ulaşmaları için gerekli teşvik ve güvenceler 
sağlanmalıdır. 

Diğer taraftan bölge ülkeleri arasında işbirliği imkânları artırılmalı ve 
güven artırıcı önlemler alınmalıdır. 
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ÇEVİRİ - YAZI ÜZERİNE BİR NOT 

Prof. Dr. Ümit TOKATLI* 

Öz 

Arap harflerinden Latin harflerine aktarılan Türkçe metinlerimizde gö-

rülen bazı eksik veya yanlış uygulamaların sebebi, pratik olarak Eski Ya-

zı diye adlandırdığımız Arap Harfli imlâ hususiyetlerine yeterince dikkat 

edilmediğinden kaynaklanmaktadır. Bu yazıda, manzum metinler üzerin-

de î (< iy) imlâsı incelenmektedir. 
Anahtar kelimeler: İmlâ (Yazım), Aruz, Eski Yazı. 

Abstract 

A Note About Transcription 
The reason of incorrect transcription from Arabic script to Latin letters 

that not to give enough attention to the matter. In this issue we try to 

show the correct transcription of Arabic long vowel î (> iy) via some verses 

written in Aruz Prosody. 

Key words: Spelling, Aruz Prosody, Arabic Alphabet. 

Arap harflerine eski, Latin harflerine yeni demek her ne kadar doğru 
değilse de, yerleşen Eski Yazı ve Yeni Yazı deyimleri tutmuştur. Pratik 
bir isimlendirmedir ve konu ile alakadar olmayanlar için fazla bir ehem-
miyet de taşımaz. Ama konu ile ilgili olanlar için önce Arap harflerinin 
özelliği, Arapça, Farsça ve dolayısıyla Türkçenin imlâ sistemlerini bilmek 
elzemdir. Bu cihetle, basit ve herkesin bildiği sanılan bazı hususları ye-
niden gözden geçirmek, belki zaman kaybı ve abesle iştigal gibi görünse 
de irdelenmesinde fayda vardır. 

Arapçada hareke adı verilen, diğer diller için de aynı önemde olması-
na rağmen, alfabede yer almayan bu sesler, Arapçanın, aynı zamanda 
Farsçanın sözcük başında ünlü kabul etmemesinden ileri gelmektedir. 
                                                           
* Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi. 
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Daha doğrusu bu dillerde ünlü yoktur. O halde hareke, sessiz harfleri 
duyulur hale getiren sesli harftir. Bütün harfler hareke ile duyulur hale 
geldiği için, bunların özel harf değil, belirli işaretleri vardır. Bu işaretler 
de, illetli harflerden küçültülmüş şekillerdir. İlletli harf, kendini koruya-
mayan, yani yanındaki sesin etkisiyle değişen, bazen de düşen harftir. 

Bunlar: Hemze, vâv, yâ’ harfleridir. Bu üç harfin bir diğer özelliği de, 
hareke kendilerinden sonra gelince, geriye kalan harfler gibi ünsüz; ken-
dilerinden önce gelen benzerleriyle uzun ünlüdürler. Bundan dolayı 
uzun ünlü de ünsüz sayılır, aruzda da kapalı heceyi karşılar. Uzun ünlü 
oluşumunu şöyle gösterebiliriz: 

Hareke  Ünsüz  Uzun Ünlü 
a + ‘(hemze) → a’ > â 
u + v → uv > û 
i + y → iy > î 

Alfabeye elif ismiyle uzun ünlü â daha sonra eklenmişse de, uzun ün-
lüler û ve î eklenmemiştir. Ünsüz ve uzun ünlü tek harfle gösterilmekte-
dir. Ünsüzlere v ve y; uzun ünlülere de û ve î dersek bu eksikliği de gi-
dermiş oluruz. 

Uzun ünlü â ve û’nun aksine, î uzun ünlüsünü çok defa e ve i ünlüle-
rinden önce -iy olarak değerlendirmek gerekir. Bu ünlüler Türkçe datif  
(-e) ve akkuzatif (-i) ile Farsça tamlama eki (-i) dir. Farsça tamlama eki-
nin aruzda sık sık imaleye uğraması, bu ekin aslen uzun olmasından do-
layıdır. 

Eski Farsçada, bağlılık ve aitlik eki - îg, Yeni Farsçada ünsüzü düşe-
rek, -î şeklinde kalmıştır:1 

pârsîg > pârsî - pârsiy 
rûmîg > rûmî - rûmiy 

Tabii î aynı zamanda ünlüden önce -iy’dir. 
Arapçada nisbet i’si diye bilinen, yine bağlılık ve aitlik bildiren -iyy eki 

vardır. Farslar bu eki, aynı görevi gören kendi eklerine benzeterek, çe-
kimde tek y’li, yani -iy şeklinde kullanmışlardır. Fakat bu ek, ca’li mas-
darlarda korunarak: milliyyet, vahdaniyyet, mecburiyyet ... gibi sözcük-
lerde görüldüğü şekilde, şeddeli kullanılır. 

Şedde, aynı ünsüzün biri hece sonu, öbürü hece başı olmak üzere 
yan yana gelmesi demektir. Arapçada bir imlâ geleneği olarak, bu ünsü-
zün ayrı ayrı okunmasına rağmen, tek ünsüz olarak yazılır, ancak çift 
okuduğunu göstermek için, şedde (bağ, demet) sözcüğünün baş harfinin 
küçük şekli, noktasız olarak harfin üzerine konur. Tanınan sözcüklerde 
konmayabilir de. 
                                                           
1 Perviz Natel Hanleri, Târih-i Zebân-ı Fârsî, Cilt: 3, 5. Baskı, Simurğ Neşriyatı, s. 13, Tahran 
1374. Ş., (1995). 
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Türkçede ‘red’, ‘hak’, ‘ad’ tek heceli olduğu zaman, yalın haldeki şek-
linde yazılır ve okunur. Ancak, ‘reddet-’, ‘hakkında’, ‘addol-’ şekillerinde, 
ikiz ünsüz ortaya çıkar. Divan şiirinde, vezin zorunluluğundan olsa ge-
rek, buna her zaman riayet edilmediğini de zikretmeliyiz. Nisbet i’si de 
böyledir. İkiz y ünsüzü ancak kendinden sonra gelen ünlü ile birlikte or-
taya çıkar: 

(askerî <) askeriy -        askeriyye 
(mâlî <) mâliy -        mâliyye 

Edebiyatımızda, 15. y.y.dan başlayarak, şairlerin takma ad (mahlas) 
kullanma geleneğinin bir özelliği de, mahlasın Arapça ve daha az sayıda 
Farsça sözcüklerden seçilmesidir. Bunların  yaklaşık üçte ikisi, bağlılık 
ve aitlik ekiyle yapılan sıfatlardır: Fuzûlî, Hayâlî, Zâtî, Rûhî, Necâtî ... vs. 

Bu sıfatların yalın hallerinde -iy imlâsından tasarruf edip, eki sadece 
-î- olarak yazmak, manzum metinlerin transkripsiyonunda yanlışlıklara 
yol açmaktadır. Bizce, aruz ölçüsüne bağlı kalarak, bu hususa dikkat 
edilmelidir. Osmanlıcada en çok kullanılan Farsça tamlama özelliklerine 
de bu arada değinmek isteriz. Hemze olarak yanlış değerlendirilen, aslın-
da Eski yazıda y harfinin küçültülmüşü ve ünlü çatışmasını önleyen yar-
dımcı -y- sesinden başkası olmayan bu işaretin, çok zaman, tamlama 
var uyarısından öte bir fonksiyonu da yoktur. Eski yazıda y’den sonra 
bu işarete dikkat edilmelidir. 

Birkaç örnekle teklifimizi belirtelim:2 

Mededün kalmadı feryâd u figân eyliyecek 
Sana kimden ire iy Bâkıy-ı bîçâre meded (s. 304). 
Fe’ilâtün      Fe’ilâtün      Fe’ilâtün      Fe’ilün 

Dedi şimdi kimün üftâdesidür Rûhiy-i zâr 
Âh edüp pâyına düşdüm senün iy mâh dedüm (s. 332). 
Fâ’ilatün      Fe’ilâtün      Fe’ilâtün      Fe’ilün 

Eşidüp nâlemi kûyunda dermişsin ki, kimdür bu 
Ne lâzım sormak iy meh Rûhiy-i şeydâyı bilmezsin (s. 333). 
Mefâ’îlün      Mefâ’îlün      Mefâ’îlün      Mefâ’îlün 

Hâkâniy-i şikeste-dilün zahm-ı sînesi 
Tîg-i gamunda oldı deyü yâre der misin (s. 335). 
Mef’ûlü      Fâ’ilâtü      Mef â’îlü      Fâ’ilün 

Nedür bu tâli’-ile derdi Nef”iy-i  zâruñ 
Ne şûhı sevse mülâyim dedükçe âfet olur (s. 342). 
Mefâ’ilün      Feilâtün      Mefâ’ilün      Fe’ilün      (Fa’lün) 

                                                           
2 Örnekler Fahir İz, Eski Türk Edebiyatında Nazım, Cilt: 1, 2. Baskı, Akçağ Yayınları, Anka-
ra 1995. Sayfa numaraları bu esere aittir. 
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Mânendi mi var Nef’iy-i pâkîze- kelâmün 
Bir kimsede gördün mi dahı tarz-ı edâsın (s. 348). 
Mef’ûlü      Mefâ’îlü      Mefâ’îlü      Fa’ûlün 

Çıkarma defteründen Veysiy-i dîvânenün nâmın 
Güzeller içre sen de bir eyü ad eyle sultânum (s. 350). 
Mefâ’îlün      Mefâ’îlün      Mefâ’îlün      Mefâ’îlün 

Bir gün demez o şûh ki âyâ murâdı ne 
Çokdan bu kûya Nâbiy-i şeydâ gelür gider (s. 390). 
Mef’ûlü      Fâ’ilâtü      Mefâ’ilü      Fâ’ilün 

Örneklerden de açıkça görüldüğü üzere, tamlamalı olarak kullanılan -
iy’i, î yazarsak önce zihaf, sonra da gerektiğinde tamlama eki -i’yi imaleli 
okumamız gerekir. Bu durumda şairin değil, çeviri yazının hatalı oldu-
ğundan bahsedilmelidir. 
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DİYARBAKIR TÜRKMEN ALEVİLERİNDE 
MUSAHİP ERKÂNI 

Prof. Dr. Ahmet TAŞĞIN* 

Öz 

Alevi-Bektaşi toplulukları arasında ayırıcı erkândan bir tanesi musa-

hipliktir. Alevi-Bektaşi adıyla anılan toplulukların bir kısmında Musahip-

lik erkânı yoktur veya uygulama ve zamanında bazı farklılıklar bulun-

maktadır. Musahiplik, Alevi Bektaşi toplulukları arasında “talibin seyr ü 

sülükunda” yerine getirilen son aşamadır. Buna göre Musahiplik, Haki-

kat ya da Hakikat’e ulaşılan son aşamadır. 
Musahip, iki evli çiftin uzun süre birbirlerini tanımaları ve yol kardeşi 

olmaları anlamına gelmektedir. Alevi-Bektaşi erkânı içerisinde musahip 

çiftler birbirlerinin her hallerinden karşılıklı sorumludur. Bunun için de 

birbirlerine her bakımdan denk bireylerden seçilmesine dikkat edildiği gi-

bi çiftlerden birisinin diğerinden yaş olarak büyük olmasına özen gösteri-

lir. Alevi-Bektaşi irfanının son aşamasına ulaşmaları anlamına gelmektedir. 
Diyarbakır Türkmen Alevilerinde çocuklar için yapılan irşat ve kuşan-

ma ceminden sonra yıllık olarak bireylerin görgülerinin yapıldığı cem ile 

son olarak musahip cemi yapılır. Böylece Alevi Bektaşi birey hayatının 

bütün aşamalarında erkâna uygun olarak yolun her aşamasını öğrenece-

ği, göreceği, tecrübe edeceği erkânı yerine getirir. 
Anahtar kelimeler: Alevi, Bektaşi, Musahiplik, Yol Kardeşliği, Di-

yarbakır, Türkmen. 

Abstract 

The Rule Of Musahip Of Turkmen Alewis In Diyarbakir 
One of the lineaments in between Alewi-Bektashi communities is the 

rule of musahip. There is no usage of musahip or some discrepancies 
                                                           
* Konya Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sosyoloji Bölümü 
   ahmetyt@hotmail.com  
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about applying or timing in the communities of Alewi-Bektashi. The rule of 

musahip is the final phase of “talibin seyr ü sülükunda” in the communi-

ties of Alewi-Bektashi. Musahip is the last stage of Hakikat. 
Musahip means to get to know each other of two married couple. In 

Alewi-Bektashi communities the couples are responsible of each other in 

every way. For this reason, they choose their mates and musahips coun-

terpoise in every way. And this means reaching of the last phase of the 

rule of Alewi-Bektashi. 
In Turkmen Alewis in Diyarbakır, after the assemblage (cem) of gui-

dance (irşat) and dressing (kuşanma) for children, annually musahip as-

semblage has been organizing. Thus, the Alewi-Bektashi people learn, at-

tempt and observe the path by being a part of musahip. 

Key words: Alewi, Bektashi, Musahip, Path Brotherhood, Diyarbakir, 

Turkmen. 

Giriş 

Diyarbakır, Anadolu’da Türkmen ve Alevi yerleşim yerlerinin en 
önemli merkez ve kesişme noktasındadır. İslâm’ın yayıldığı tarihten iti-
baren Müslümanların hâkimiyetinde yer almış, Roma veya Bizans savaş-
larında önemli ve muhkem bir kale olmuştur. Türklerin Müslümanlıkla-
rından itibaren İstanbul ya da Bizans fetihleri için geldiklerinde kavşak-
ta bulunması hasebiyle de başlıca yerleşim yerleri arasında yer almıştır. 
Özellikle Bağdat, Musul hattı ile Şam, Halep hattının ortak noktasında 
yer alarak Musul ve Halep Türkmenlerinin sürekli hareket halinde ol-
dukları buradan Rum’a yani Anadolu’ya yürüdükleri bir üs olarak sene-
lerce işlev görmüştür. 

Diyarbakır giderek Türkmen bir şehir olmaktan “Kürt” (Kürt ifadesi 
Kurmanç karşılığında kullanılmıştır.) bir şehre hatta “Kürdistan”ın baş-
kenti olma yolunda ve iddiasındadır. Bu durum Diyarbakır bölgesinin 
tarihi coğrafya ve demografik yapısının görülmesine engel olurken coğ-
rafyanın yeniden şekillendiği belki de parsellendiği dönem ve dönemlerde 
toplumsal hafızanın hatırlama ve unutma devreleri açısından büyük bir 
önem arz etmektedir. Özellikle Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra 
Türkiye iç ve dış sınırlarının tamamında Türkiye’yi çevreleyen bir “Kürt” 
kuşağı oluşturulmuştur. Bu kuşak beraberinde birçok nedene bağlı ola-
rak özellikle de çatışma stratejisi üzerinden etnik ve dini akslar yardı-
mıyla Türkiye’yi çepeçevre kuşatan şeridin görülmesine, tartışılmasına 
ve kafa yorulmasına engel olmaktadır. Bu bakımdan da her geçen gün 
azar azar razı olunan ve kabul edilen bu harita, parsel parsel zihinlere 
de kazınmaya devam etmektedir. Bu ifrazatın tevhidinin sağlanacağı ye-
ni bir tanım, kavram, terim ve siyasi akıl ve düşünceye ihtiyaç duyul-
maktadır. En azından bunun ifade edildiği bir ortamın oluşturulmasına 
son derece ve acilen yönelim gereklidir. 
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Yukarıda izah edilmeye çalışılan husus/hususların gerçekleşmesindeki 
odak Diyarbakır’dır. Buna paralel olarak Musul ve Halep’tir. Üç ülkede üç 
adet can damarı ifraz edilmiş ve bunun tevhidini sağlayacak fikri zemin 
uzak veya yok görünmektedir. Çünkü tarihi coğrafya ve demografisi de zi-
hinlerde parsel parsel ayrıştırılmıştır. Bundan dolayı da Diyarbakır’da sü-
rekli dikkatlerde tutulan hususlar “Kürt”ler etrafında şekillenirken, yeni-
den inşa edilen “Kürt”ler de bu ifrazatın ve parsellemenin parçası ve önemli 
bir figürü olarak durmakta ve bu duruşunu da devam ettirmektedir. 

Diyarbakır Türkmen Alevi ve Bektaşilerinin bu çerçevede hatırlattığı 
ve koruduğu nedir? Doğrusu Diyarbakır Türkmen Alevi Bektaşileri Mu-
sul ve Halep Türkmen ve Alevi Bektaşilerini hatırlatır. Bu şehirlerde yer-
leşik Türkmenlerin organik bağlarının akrabalıklar üzerinde günümüze 
kadar sürdürüldüğü gösterir. Bütün bu bağlantı ve ilişkiler de adı geçen 
yerlerde sürdürüleni etnik ve dini çatışmanın üzerine yerleştiği akslar ile 
bu akslar marifetiyle gizlenen ve dikkatten kaçırılan hususlar arasında 
Alevi Bektaşilik ve Türkmenler bulunmaktadır. Çatışmanın merkezisine 
Sünni ve Şii iki ana hata/yol yerleştirildiğinde İslam’ın gündelik hayata 
dokunan birden fazla tecrübesi de kaybettirilmiş olur. Öyleyse Diyarba-
kır, Musul ve Halep azımsanamayacak kadar bir nüfusa sahip Türkmen 
veya Alevi Bektaşiler, Sünnilik ve Şiilik kıskacında kaldıklarında ve onla-
rı koruyan siyasi irade de Osmanlı Devletinin yıkılışıyla beraber ortadan 
kalktığına göre Türkmenler veya Alevi Bektaşiler nereye yöneleceklerdir? 
Onlar için ne yakın yer neresidir? Ya da onları kim koruyacak, himaye 
edecektir veya elan himaye ediyordur? 

Sonuç olarak Diyarbakır Türkmen Alevi Bektaşileri, Sünnilik Şiilik ve 
Kürtlük ifrazatının parselleyip yutacağı bir konu olmamalı, bu duru-
mundan çıkarılmalıdır. Konunun kendisi etnik ve dini bir tartışmadan 
öte tarihi coğrafya ve demografik yapının silinmesine, unutturulması çer-
çevesinde yeniden değerlendirilmelidir. Alevi Bektaşi meselesinin kamu-
sal alana servis edilen ve yeniden düzenlenmiş bilgi alanının iktidarın-
dan kurtarılıp yukarıdaki çerçevede yeniden ele alınmaya ihtiyaç duyul-
maktadır. Alevi Bektaşi konusunun Türk akademik çevreleri içerisinde 
“ilahiyat” alanından gördüğü ilgi ve ilginin oranı olarak da yukarıda an-
latılan hususların gerçekleşmesine sunduğu katkının da yeniden düşü-
nülmesi gereklidir. Çünkü “ilahiyat” alanı Kemalist bir zihinle biçimlen-
dirdiği dini, mezhep ve tarikatı tarihi coğrafya ve demografik yapının her 
bir alanına yönelik Sünnilik ve Türklük çerçevesinde ele aldığına göre if-
razatın kendi payına düşen parselinde başarıyla hizmet etmektedir. Artık 
nasıl bir kuşatmayı kendi etrafında ördüğü ve kurduğunu dahi göreme-
yecek bir gayret ve heyecan ile yoluna devam ettiğinde hafızanın silinme-
si ve unutturulması yolunda büyük bir hizmet görmektedir. 

Geniş coğrafya üzerinde uzun bir tarihi süreçte Alevi Bektaşiler varlık 
alanlarını nasıl kurdu, sürdürdü ve korudu? Doğrusu bu sorunun birden 

207



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 4

fazla cevabı olmayı ama hemen de aceleyle sıralanacak cevaplara ihtiyatlı 
ve dikkatli olunmalıdır. Çünkü Alevi Bektaşi konusu, bizatihi kendi salik-
leri arasında “gazetecilik ve oryantalist” bir zihniyetle ele alınıp tartışıldığı-
na göre varılacak sonuçlar konusunda acele olmamakta fayda vardır. Bilgi 
kaynağı olarak alan araştırmaları, toplulukların kavram ve terimleri, 
erkânları, erkân farklılıkları, klasik metinler ve bu metinlerin kurulu dille-
ri, önemli şahsiyetleri, kurucu şahsiyetleri gibi konulara yine yolun kendi 
iç imkânlarıyla bakabilmeyi diğer yandan da daha geniş sosyal ve kültürel 
çevre ilçesinde takip etmeyi zorunlu kılmaktadır. İzah edilmeye çalışıldığı 
bu şekilde uzun soluklu çalışmalarla elde edilecek bilgilerin sürekli başa 
dönerek sağlandığı bir yöntemle hareket edilecek olursa Alevi Bektaşilerin 
geniş coğrafya ve uzun süreli tarih içerisinde nasıl kendilerini koruyup 
muhafaza ettiklerine dair başlangıç düzeyinde bilgilere ulaşılabilir. Eğer 
bunlar yapılmayacak olursa Selçuklu ve Osmanlı tarihi coğrafyası ve siya-
si sınırları unutulur, dikkate alınmaz ve Diyarbakır’da, Musul’da, Halep’te 
Alevi Bektaşi’nin hem de Türkmen Alevi Bektaşi’nin olmasının mümkün 
olmadığı itirazıyla karşılaşır. Sadece Anadolu adıyla bir Alevi Bektaşi işa-
reti ve varlığı nasıl bir düşünce ve siyasi alana hizmet etmektedir de bu 
kadar ısrar ve itirazla bu fikir ayakta tutulmaktadır. Hatta bu fikrin resmi, 
sivil güçlü ve kuvvetli savunucuları bulunmaktadır. 

Alevi Bektaşi toplulukları erkânları itibariyle doğumdan ölümüne ka-
dar Alevi Bektaşi bireyi, sosyalleştirip ortak bir kültürel hayatın parçasına 
dönüştürmektedir. Buna göre çocukken irşat ve kuşanma, evlendikten 
sonra ikrar, görgü ve musahiplik olmak üzere cemlerle; sünnet, evlilik, 
ölüm ve kurban gibi sosyal hayatın bütün aşamalarına yayılan uygulama-
larla Alevi Bektaşi bireyleri birbirlerine bağlı topluluklar halinde tutmuş-
lardır. Bağlılığın belirgin iki ana ekseni olduğu söylenebilir bunlar arasın-
da akraba topluluklar ve erkânla birbirlerine bağlanarak güçlü bir yapı 
korunmaktadır. Akrabalar, erkânla da desteklenerek kenetlendiğinde top-
lulukların yerleşim yerlerinden iktisadi ve sosyal ilişkilerine varıncaya ka-
dar her türlü zorluğa birlikte göğüs gerdiklerinden ayakta kalmışlardır. 

Bu makalede Alevi Bektaşi toplulukların erkânlarından bir tanesi olan 
musahiplik ele alınmaktadır. Musahiplik, iki evli çift tarafından her türlü 
iyi ve kötü hale birlikte dayanmak veya sürdürmek üzere pir ve cemaat 
huzurunda yapılan verdikleri sözlerle başlar. Böylece iki aile her türlü iyi 
kötü hallerine birbirleri için şahit olurlar ve sorumluluklarını da üstlenir-
ler. Bireyler birbirlerine buna benzer erkânlar bağlanırlar ve toplumsal 
ilişkiler daha güçlü hale gelir. Musahip, kelime kökeni olarak çok uzun 
süreli aynı mekânda bir arada olmak anlamına gelmektedir. Terim olarak 
da ikrarı olan iki evli çiftin hakikate erişeceği, eriştiği bir uygulama olarak 
miracın son merhalesidir. Artık Alevi Bektaşi birey bundan sonra hayatın 
geri kalan kısmında hakikat eri olarak her türlü fiilinden elinden, dilin-
den ve belinden kendisini hesaba çektiği bir hayatı yaşamaya başlar. 
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Musahiplik: Hakikat Kefeni Giymek Yaşar İken Ölmek1 

Bu kefeni giyecek müminler bu yolun tüm hazinesine sahip olması ve 
yaşar iken ölmesini bilmesi yolun katı ve esnek kurallarını bilmesi hak 
yolunun ehli ve hak yolcusu olmaları gerekir. Öyle ki, bu yolun ağır yü-
künü ve büyük günahını üstlenebilsinler, öyle ki, bu yolun kılıçtan kes-
kin kıldan ince demirden leblebi ateşten gömlek olduğunu bileler. Böyle-
ce bu yola gireler, ıslanalar kuruyalar, yanalar, kül olup savrulalar nur 
olalar, sır olalar hakka yarar kul olalar, öyle ki, bu yolun hak yolu haki-
kat yolu olduğunu bileler, hak katında utanmayalar. İşte böylece musa-
hipliğe niyetlenebileler. Ölmeden öleler, yaşar iken hakikat kefeni giyerler. 

Musahiplik kuracak canlar (can ve canan) en azından olgunluk döne-
mine girmiş olmaları ve iradelerine sahip olacak yaşta olmaları lazım ge-
lir ki, bu yaşta en azından otuz beş yaş yaşında musahiplik sözü verip 
birlerine ikrar verirler. Tanışır ve konuşurlar, musahip olacak canlar ta-
nışırlar. Bu tanışmayla her yönleriyle birbirlerini denetler yedi sene bo-
yunca iyi ve kötü yönleriyle birbirlerini ölçer ve tartarlar. Birbirlerini ta-
şımayı öğrenirler bu esnada fark ettikleri noksan yönlerini birbirine ha-
tırlatarak tamamlamaya çalışırlar. Ta ki, yola karşı zayıf yönlerini yok 
edeler. Bu durum yedi sene bir zaman süreci içerisinde tamamlanmaya 
çalışılır. Çirkinin yerini güzellik noksanlığın yerini ziyadelik kötünün ye-
rini iyilik, kahır ve kederin yerini neşe, cahilliğin yerini kâmillik, şeriatın 
yerini hakikat alır. Şeriat, tarikat, marifet, hakikat kapısını geçerek kırk 
makamını hatmederek el, dil ve bel mertebesine ulaşabilme hazırlığını 
yapmadır. Böyle bir bütünlüğü sağlamış canlar, Musahiplik için kendile-
rini birbirlerine kazandırmış olurlar. Böylece hakikat kefene giymeye ka-
naat getirirler. Bu zaman zarfı içerisinde ilk tanışma ve aldıkları son ka-
rardan sonra almış oldukları ikrar ile birlikte musahiplik görgüsünde 
kesecekleri kurbanlarının seçimin yapar ve kurban tutarlar. Bu kurban-
da esasa alınmaması gereken kurallar hiçbir hastalık, yara, nişan veya 
özrü olmamasına dikkat edilmesi temiz ve bir sadelik taşıması lazımdır. 
Kurban iki can tarafından ortak seçilir, ortaklaşa alınır ve bakımı ortak-
laşa yetiştirilip büyütülür. Böyle bir zaman tamamlandıktan sonra koç 
aynen bir çocuğa gösterilen ilgiyle yetiştirilir. Hayvan tam anlamıyla eği-
tilir, o canlara alıştırılır. Kurban tüm içgüdülerini ve hareketlerini ve ma-
haretlerini kanıtlayabilecek kadar iyi yetiştirilir ve ilgilenilir. 

İşte böyle bir olgunlaşmadan sonra hazır olduklarına kanaat getirerek 
musahiplik kuracaklarına dair karar verirler. Musahiplik için hazır ol-
duklarını rehberlerine söylerler. Rehber de bunu pire, mürşide bildirir. 
Böylece karar kılınıp kanaat getirilerek musahiplik için gün belirtilir. Ge-
                                                           
1 Buradan itibaren anlatılan erkân Diyarbakır Kadıköy nüfusuna kayıtlı Dede Garkın dedele-
rinden Musa Karkın’dan alınmıştır. Kaynak kişi ve aktarılan Musahiplik erkânı Musa Karkın 
dededen alınmıştır. Musa Karkın dede, her zaman yanımızda oldu, yardımlarını hiç esirgeme-
di, anlayışlı, sabırlı, müşfik oldu, bundan dolayı kendisine minnet ve şükran borçluyum. 
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nelde Cuma akşamı denen kutsal gün Perşembe gecesi, musahiplik ya-
pılacak günü Peyk, tüm musahiplere haber verir ve bütün musahip kar-
deşleri bu Musahiplik cemine davet eder. 

Bu ceme musahiplerden başka hiçbir mücerret dede veya can gire-
mez. Musahiplik cemine musahip dedeler girer. Ya da mecbur olmadıkça 
musahiplik ceminin veya musahiplerin görgüsünü mücerret dede yapa-
maz. Musahiplik cemi tamamlanır. Böylece on iki hizmet eri de hazır bu-
lunur. Dede musahiplik cemini düzene koyar. Cemaat cem olur, halka 
düzeni irfan oturur, dede cemi organize eder. On iki hizmet erenlerini gö-
revlendirir ve kendisi postuna oturur. Diğer musahip canlar büyüklük ve 
yaş nizamına göre oturur. Son taraflara musahip bacılar oturur. Musa-
hip yapılacak canlar kurbanı getirir, kurbancıya teslim ederler. Kurbancı 
kurbanı getirir, cemaatin içerisine bırakır. Kurban cemdeki tüm canlarla 
tek tek görüşür, elini öper, yalar veya dokunur geçer. Eğer o canların 
içerisinde içinde yol hakkında tereddüt fikirli veya içinde kaygılı olan 
varsa onunla görüşmez, atlar geçer. Böylece tüm canlarla görüştükten 
sonra kurban cem meydanında durur ve bir nişan gösterir, bir işaret ve-
rir, silkinir, melek, kıyık döker veya başını sallayarak herhangi bir işaret 
verir. Böylece koçun tam yetiştirilerek eğitildiğine cem erenleri ve dede 
kanaat getirerek tam bir musahiplik cemi kurbanı olduğunu onaylar ve 
kabullenirler. Böylece kurbancıya kurban teslim edilir. Kurbancı kurba-
nı orada yere atar ve dededen kurban ve hizmet duasını alır. 

Cemde Yer Alan On İki Hizmet 

Alevi Bektaşi erkânını yürütülmesinde on iki hizmet görevlileri sayı ve 
adlarıyla yer almaktadır. Cemin gerekli gördüğü bütün görevli veya diğer 
bir deyimle hizmet gören tüm canları içine alır. On iki hizmet on iki 
imam sayısına eşit olup her duyulduğunda bize on iki hizmet gören er-
mişle birlikte on iki imamların adlarını ve cemallerini hatırlatır. İşte iba-
dette, namaz ve niyazda taliplere yetişecek ced ve cemaller onlardır. 

Hep okuruz duvaz imam çağırırız meded ali, 
Çünkü odur tüm canların sahibi, 
Çünkü odur dünyanın sahibi, 
Çünkü peygamberin musahibi, 
Çünkü odur her şeyin ehli, 
Bir tek odur ki, kalu beladan beri. 

İşte bu görüşle yola çıkarak gerçekleri öğrenmek isteyen talip birler, 
üçler, beşler, yediler, on iki imam, on dört masum pak, on yedi kemer-
best, kırk urum erenleri ve tüm insan cemalleri odur ve onda saklı olan 
sırrı öğrenmeye çalışır. Bin bir adı vardır, birisi Hızır; her nerede çağırır-
san orada hazır, deyimiyle tüm hizmetleri gören ve ibadet ettirip namaz 
kıldıran yine odur. O Şah-ı Merdan, Şah-ı Yezdan, Pir Ali, Hacı Bektaş 
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Veli, Pir Sultan Abdal’dır. Ekilip biçilip harmanda dövülüp değirmende 
un olup hamur yapılarak fırında pişirilip yenildiği halde tarlada yetişen 
tohum, toprakta yetişen buğday, başak tutan filiz yine Ali’dir. 

Hem Ali’dir hem velidir, 
Hem âlimdir hem delildir, 
Hem batındır hem zahirdir, 
Zerreden ufak fezadan büyük, 
Yine Ali’dir yine Ali’dir. 

Bu sırrı hakikatin temsil ve tecelli ettiği mekân cemdir. Cemde sırrın 
tecelli ettiği parçalar olan on iki hizmet ve adları şu şekildedir: 

Pir: Hazreti Ali ve İmam Hüseyin’i temsilen mürşit olarak posta oturur. 
Kapıcı: İmam Hasan’ı temsilen kapı giriş ve çıkışlarını kontrol eder. 
Kurbancı: Hazreti İbrahim Halilullahı temsilen dergâh ve tekkeye ada-

nan kurbanların kesim işlerinden sorumludur. 
Sakacı: İmam Hüseyin’i temsilen cemde Kerbela şehitleri aşkına su 

dağıtır. 
Gözcü: Karaca Ahmet Sultan’ı temsilen oturan cemaat erenlerini gözler. 
Tezekar: Salmanı Farisi temsilen ibrik tutarak cemlerde seyitlerin el 

yıkama işini sağlar. 
Peykçi: Cebrail Aleyhisselamı temsilen pirin ve mürşidin ilan ve çağ-

rılarını taliplere iletir, haberleşme işlerini sağlar. 
Delilci: Ensari’yi temsilen cemlerde çırağın yanmasını sağlar. 
Zakir: İmam Cafer Sadık’ı temsilen cemlerde deyiş, nefes ve gülbang 

okur, saz çalar. 
Niyazcı: Kamber Ali Sultan’ı temsilen cemlere yeni ya da sonradan 

gelenleri ceme teslim etmek için cümlenin niyazını sağlayarak ceme giriş 
usullerine sağlar ve rehberlik yaparak piri niyaz eder. 

Farraşçı: Seyyidi Farraşı temsilen tekkelerde cemden önce ve sonra 
süpürme ve temizleme işleriyle sorumludur. 

İznikçi: Abdal Musa Sultan’ı temsilen cemlerde kalkan ve gelenlerin 
ayakkabılarını dizer ve el yıkama işleri için ibrik tutar. 

Kurban Hizmet Duası 

Dede: Hü, tekbir-i celil kurbanı Halil canı İsmail yetiştirdi Cebrail, 
Musahip olacak canların İsmail (koç) kurbanları kabul ola! 
Muratları hal müşkülleri hâsıl ola! 
Gönülleri pak musahiplikleri Muhammed Ali’nin musahipliği gibi hak ola! 
Kurbancı kavil kurbanları delil ola! 
Hak ve hakikat yolundan ayırmaya zayinleri batıl ola! 
Kurbancının hak hizmetini kabul ede! 
Emeği zayi olmaya hakkın defterine kayıt ola! 
Gerçeklerin demine hü, müminlere ya Ali! 
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Çırağcı (Delilci) (üç defa geldi çıra selamı dedikten sonra hak hu deer 
ve duasını alır). 

Çırayı (delili) yakar ve sağ el üstte sol el altta hak hu der ve duasını alır. 
Dede: (üç defa Allahummessali ala Seyyidene Muhammed dedikten 

sonra duasını okur). 
Hu, Allah Allah çün çırağım yandı bi-aşkı Mustafaya 
Hz. Selver Mustafaya haticeti zevcesi resul, 
Fatıma gayrı nisa, çırağı ürşan fahri dervişanı derviş, 
Pelite bürhan, piranı tarikat ehli marifet sırrı hakikat delili şahı vela-

yet, dergâhında yansın yakılsın, 
Her daim hayır hizmetlerin kabul olsun, muratların hâsıl olsun, müş-

küllerin hâlolsun, 
Geldiğimiz yerden, durduğumuz dardan, Tuttuğumuz zamandan hak 

payımızı versin, 
Elimiz pir elinde olsun, 
Akşamların hayrı gele, Şerler def ola, hayırlar feth ola, On iki imam 

yar ola, 
On iki imamın katarından didarından izinden, tozundan, şefaatinden 

mahrum eylemeye, 
Salmanı Pakın ruhu revanı şad ola, mekânı cennet ola, 
Himmeti üstümüzden hazır nazır eyleye. Ummanda bekçimiz ola, 
Nüfuz ceddimizin, nutuk Şahı Merdan Ali’nin ola, 
Gerçeğe hu, mümine ya Ali! 
Süpürgeci, arayı görür, car çeker yani süpürgeyi üç defa yere vurur: 

“Allah Muhammet Ali” der yeri niyaz eder. Kalkar süpürgeyi dedenin önün-
de iki elle tutar: 

Sofrayı halil, nimeti celil, er meşayih, car-ı Mustafa himmet edin erenler. 
Dede: Himmet erenlerindir, der. 
Rehber, süpürgeyi öper ve daha sonra önce sağdan üç defa birer 

adım atar süpürgeyle süpürür “Allah Muhammet Ali” soldan sağa doğru 
süpürgeyi car çeker, sonra soldan üç defa birer adım atar, süpürgeyle 
süpürür “Allah Muhammet Ali.” Sağdan sola doğru süpürgeyi car çeker, 
eğilir yeri niyaz eder ve sağ elle çırayı gösterir: 

Delili dünya der, elini ağzına götürür, öper. Sağ elle dedeyi gösterir: 
Kadimi dünya der, elini ağzına götürür öper, sağ elle yeri gösterir: 
Ahiri dünya der elini ağzına götürür öper, tekrar süpürgeyle süpürü-

len civarı sağ elde süpürge sol el farraş yerine veya varsa halı kilim altı-
na süpürür: 

Sırrı sır edenlerin demine hu, der. Hak hu, der. Dededen hizmet dua-
sını alır. Bu arada dede de rehberin (süpürgeciye) hayır duasını verir. 

Dede: Desti post 
Hak Muhammet ali dost, 
Akşamlar hayır ola, 
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Şerler defola, 
Hayırlar fethola, 
Hayır hizmetin kabul ola, 
Muradın hâsıl ola, 
Marazın, müşkülün hal ola, 
Hizmetinden şefaat bulasın. 
Geldiğin yerden durduğun dardan tuttuğun zamandan Hak on iki 

imam payını vere, 
Elin pir elinde ola, 
Ahiretin mamur ola, 
Ağrıyıp incinmeyesen, 
Hak evlatlarını bağışlaya, 
Hizmetin on iki imamın defterine kayıt ola, 
Carı Cebrail ruhu revanı şad batında bekçin ola, 
Nüfuz ceddimin nutuk Şahı Merdan’ın ola, 
Gerçeğe hu, mümine ya Ali. 
Rehber: Musahip canların boyunlarına birer leçek atar ve cemaatin 

huzuruna getirir, kapıdan ilk girişte mürşidi selamlar ve Musahipliğe ya-
tacak canları dört kapıdan içeri alır ve şöyle der: 

Rehber: Esselamu Aleyküm ey şeriat erenleri. 
Dede: Aleyküm selam, ey şeriat erenleri. 
Rehber: Hak bildik hakka geldik, kapınıza bir çift kul getirdik, kullu-

ğa alıp kabul eder misin? 
Dede: hak Muhammet Ali on iki imam cemi cemaat aldı kabul ettiyse 

biz de aldık kabul ettik. 
Bir adım atar ve Rehber: Esselamu Aleyküm tarikat erenleri. 
Dede: Aleyküm selam ey tarikat pirleri. 
Rehber: Hak bildik hakka geldik kapınıza bir çift kul getirdik kulluğa 

alıp kabul eder misin? 
Dede: Hak Muhammet Ali on iki imam cemi cemaat aldı kabul ettiyse 

bir de aldık kabul ettik. 
Bir adım atar ve Rehber: Esselamu Aleyküm ey marifet kâmilleri. 
Dede: Aleyküm selam ey marifet kâmilleri. 
Rehber: Hak bildik hakka geldik, kapınıza bir çift kul getirdik kulluğa 

alıp kabul eder misin? 
Dede: Hak Muhammet Ali on iki imam cemi cemaat aldı kabul ettiyse 

biz de aldık kabul ettik. 
Bir adım atar ve Rehber: Esselamu Aleyküm ey sırrı hakikat şahları. 
Dede: Aleyküm selam ey sırrı hakikat şahları. 
Rehber: Hak bildik hakka geldik, kapınıza bir çift kul getirdik kulluğa 

alıp kabul eder misin? 
Dede: Hak Muhammet Ali on iki imam cemi cemaat aldı kabul ettiyse 

biz de aldık kabul ettik. 
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Rehber: Musahiplik kuracak canları dört kapıyı selamlayarak geçir-
dikten sonra kırklar cemine ve kırk makama ulaştırır ve bu deyimleri 
kullanarak Mansur darına tutulurlar. 

Rehber: Bismillahirrahmanirrahim, Allah Allah! Yüzü yerde özü Dar-ı 
Mansur’da hak erenler meydanda on iki imam, on dört masum pak, on 
yedi kemerbest, kırk urum erenleri, yetmiş iki Kerbela şehitleri efendile-
rimizin dostuna dost düşmanına düşman olmak kavliyle hak erenlerin 
vermiş olduğu nasihat ile amelle hareket etmek üzere baş açık yalın 
ayak boynu bağlı sinesi dağlı yüzü üzere sürüne gelmiş! Hak erenler 
meydanda tariki ikrar vermek talebinde erkâna yatmak üzere ayini cem 
erenlerinin hüsnü rızasıyla bir çift koç kurbanımız var. Emri mürşit bu-
yururlarsa getirelim mi şahım! 

Dede: Bu yol Kıldan ince, geçebilirsen, 
Kılıçtan keskin dayanabilirsen, 
Demirden leblebi yiyebilirsen, 
Ateşten köynektir giyebilirsen, 
Gel beri gel beri gelebilirsen. 
Talib: Haktır ve gerçektir pirim. 
Dede: Gelme gelme! Dönme dönme! Gelenin malı, dönenin canı! 
Talip: Canım malim hak yol uğruna pirim! 
Dede: Eline sahip ol, diline sahip ol, beline sahip ol! Sözümü hak bilir 

misin? Sözümü hak bilirsen gel beri, sonum ahret, sözüm özümdür, 
özüm sözümdür, deyip de yolu bulduysan gel beri der. 

Talip: boynum kıldan incedir, başım hak yol uğrunadır, pirim der. 
Dede: Hak Muhammet Ali on iki imam sizden razı kalsın, hakkın, on 

iki imamın hakkın defterine yazılsın, hak Muhammet Ali on iki imam ce-
mi cemaat aldı kabul ettiyse biz de aldık kabul ettik, der. 

Rehber: Hata ettim, Huda için bağışla, 
Muhammet Mustafa için günahlarımızı bağışla, 
Biliriz günahımız hatten aşıptır, 
Aliyye’l-Mürteza için günahlarımızı bağışla, 

Sofu nesli Cüneyd Haydar oğlu, 
İmam sini nesli için günahlarımızı bağışla, 
Hatice çün mihrab oldu resule, 
Fatıma gayrı nisa için günahlarımızı bağışla, 

Hasan da aşk ile meydana indi, 
Hüseyn-i Kerbela için günahlarımızı bağışla, 
İmam Zeynelaba Bakırı Cafer, 
Musa Kazım Rıza için günahlarımızı bağışla, 

Severiz İmam Şah Taki ile olbağ Naki’yi, 
İmam Hasanü’l-Askeri Lika için günahlarımızı bağışla, 
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Muhammet Mehdiyi Sahip Zamanın eşiğinde yatan, 
Geda için günahlarımızı bağışla, 

On iki imam bir nurdandır er sultanım Hatayi, 
Yine Ali aba için günahlarımızı bağışla, 
Canlar, biri zengin biri fakir biri yaşça diğerinden farklı olur, her ikisi 

de kâmil ve kabiliyetli olur. 
Dede, canları almak için rehberin gelmesini bekler. “Ya eyyühellezine 

amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima.” 
Rehber: Ya eyyühellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima, der 

ve dedeye tamamen teslim etmiş olur. 
Dede, musahip olacak canları erkâna yatırır erkâna yatırırken erkânı 

şu şekilde uygular. 
Büyük can kardeş, sağda sağ kol üzere yatırılır. Küçük canan kardaş 

solda sol kol üzere yan yatırılır ve her iki can ve canan kardaş yüz yüze gö-
ğüs göğüse birbirlerini kucaklayarak birbirlerine kollarıyla kenetlenirler. 
Büyük kardeşin (canın) eşi küçük kardeşin (cananın) arkasına yatar ve yü-
zü ağasının sırtına bakar. Küçük kardeşin (canan) ise büyük kardeşin (ca-
nın) arkasına yatar ve yüzü büyük ağabeyin sırtına bakar. Böylece eşlerin 
ayakları birbirine gelecek şekilde ayaklarını kardeşlerin üzerinden atarak 
ayakları birbirine değer bu durumu aldıktan sonra bunların üzerine “haki-
kat kefeni” denen kefen yani patiska, Japon bezi gibi bir beyaz örtü örtülür 
ve bunların hiçbir tarafı açık kalmayacak şekilde kapatılır. Baştan tabana 
ve sağdan sola kefenle örtülür ve can kardeşler eşleriyle birlikte örtünün 
altına star olarak kefenlenmiş olur. Böylece bunlar tek can olarak tek bir 
hakikat kefeni giymiş olurlar. Bununla erkâna yatmış olurlar ve ölürler. 
Dede, erkâna yatan musahip canların üzerinde hak ve hakikat pençesini 
vurarak bu canları tek bir can olarak diriltir. Dede erkân ağacını eline alır 
ve “Bismillahirrahmanirrahim” der ve erkân ağacını canların başından to-
puğuna doğru yavaşça indirir. Bunu dört defa tekrar eder. Her indirim de 
on makamdan geçmiş olurlar. Dede erkân ağacıyla baştan topuğa doğru sı-
vazlar ve sıvazlarken bu duaları, dört defa onar makamla okur: 

Âdemi Seyfullah on makam, 
Nuhu Nebiyullah on makam, 
İbrahim Halilullah on makam, 
Muhammederresulullah on makam. 

Dört erkânla dört edeple tek yol üzerinde böylece kırklar makamına 
ulaşırlar. Dede kırklar makamına ulaştıklarına kanaat getirerek erkânla-
rını tamamlar. 

Musahip canların hakka ve hakikate erdiklerini bilerek bu canlar da 
hakkı görür. Böylece onları hakka bağlar hakla halkı birleştirmiş olur. 
Böylece hak ve halkın selamını alır. 
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Dede: Bu erkân kimin erkânıdır. 
Canlar: Hak Muhammet Ali’nin erkânıdır. 
Dede: Bu kefen ne kefenidir. 
Canlar: Hak ve hakikat kefenidir. 
Dede: Bu yol kimin yoludur. 
Canlar: Muhammet Ali’nin yoludur. 
Dede: Bu yolda kimler gider. 
Canlar: Bu yola hak yoludur diyenler gider. 
Erkan ağacını başa dokundurur başta selam alır, “Tacı devlet”, der ve 

erkân ağacını öper. Başın bu yola bağlı olduğunu görür. 
Erkan ağacını bele dokundurur, belden selam alır, “Kemeri best”, der 

ve erkân ağacını öper. Belin de bu yola bağlı olduğunu görür. 
Erkan ağacını ayağa dokundurur, ayaktan selam alır, “Tabanı Haydar 

(halkı turab)”, der ve erkân ağacını öper. Ayakların da bu yolda bağlı olduğu-
nu görür. Böylece canların edep ve erkânlarında hak olduklarını dede gör-
müş olur. Bu edep ve erkânı pekiştirmek ve baki kalmaları için hakkın ha-
kikatin ve hak yolunun üçlemesini okuyarak hakkın adını okur. Üç defa er-
kân ağacını canların üzerine dokunur bir biçimde indirir ve yukarı kaldırır. 
“Ya Allah, Ya Muhammet, Ya Ali” üçlemesiyle hakkın tek ve bu üçlemenin 
birbirinden ayrılamayacağı, üçünün bir olduğu gibi bu iki canın da (Musa-
hip) canlarında bir can ve bunların da hak olduğuna inanarak bunların 
üzerinde hak ve hakkın duasını yani Car Muhammet Car Ali duasını okur. 

Car Muhammet, Car Ali Sırrı Huda, 
Yek Hasan’dan Yek Hüseyin’den, 
Sen bizi kılma cüda, 
Zeynel Bakır Cafer, 
Kazım Musa Rıza, 
Taki Naki Hasanü’l-Askeri, 
Mehdi-yi Sahip Zaman Hakkı için ki, ey Huda, 
Gerçek biz kıldık hata sen eyle ata, 
Selver-i Aliden sen kalıpsan yadigâr, 
La feta illa Ali La seyfe illa Zülfikar, 
Her gaza her bela andan gelir, 
Sen def eyle halkıperver yadigâr, 
Çardahi masum pak heftdehi kemerbest, 
Duvazdeh imam da hatmoldu üstadı nefes, 
Tarikatı iman erkânı meşayıh erkânsıza nameşayih, 
Nesrümun beşerden kalıpsan, 
Ya Allah, Ya Muhammet, Ya Ali, 
Tacı Ali, Kem vilayet iken, 
Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah! 
Salâvat iken, 
Ya Muhammet, Ya Muhammet, Ya Muhammet! 
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Bi-nuri vilayet iken, 
Ya Ali Ya Ali Ya Ali! 
Edrikil Hasan Edril kıl Hüseyin, 
Cütbetti Kuran, 
Turabi müşkül hali hesap, 
Duaz imam duasını okuduktan sonra tekrar üzerlerinde, 
Ya Allah Ya Muhammet Ya Ali 
Erkan ve Hak pençesini indirir. Daha sonra pençeleyen erkân dedesi-

nin pençesine vurur. 
Erkânı Muhammet Ali, 
Pençeyi âli âba, 
Sikkeyi yolu ocak, 
Kefeni müslimi hak, 
Ocağına turabi muhakkak, 
Pir ile bend, 
Can ile denk, 
Canan ile denk, 
Büyüğe hürmet, 
Küçüğe şefkat, 
Cem ile muhabbet, 
Cemaat ile muhibend, 
Hakka hak, 
Menfaate na hak, 
Münkiri ahmak, 
Yoluna da ahlak, 
Bulacaksın şefaat, 
Nefsini öldür, 
Mazlumu güldür, 
Düşmanını tanı, 
Dostunu sevindir, 
Pirinden süründen ayrı gezme, 
Mürşidin terk edip yolundan azma, 
Hak oldun yolunu bil, 
Hakkı tanı hakkı bil, 
Hakkı bil bil hakkı, Muhammedi bil, Ali’yi bil, 
Özünü bil, Sözünü bil bil sözünü, 
Çevir haktan yana yüzünü, 
Girdiğin hak meydanı hakkın katıdır, 
Geldiğin hak yolu hakikat yoludur, 
Gelme gelme dönme dönme, 
Gelenin mali dönenin canı, 
Bu yol kıldan ince, 
Kılıçtan keskin, 
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Demirden leblebi, 
Ateşten gömlek dediniz, 
Elimize, dilimize, belimize, 
Deyip kabullendiniz, 
Canı, malı hak yoluna kabullendiniz, 
Hak sizi kabul etsin mahrum etmesin, 
Hizmetiniz ve musahipliğiniz hakkın defterine kayıt olsun, der ve on 

iki duvazı imam okunur. 
Musahipler: Bismillahirrahmanirrahim. Ham dola ki, biz olduk hacı 

huda, 
Hem çarkı âl-i âba re’yi zulmetten kurtulup doğru yola bastık kadem, 
Hubi gafletten uyanıp can gözümüz kıldık küşat, 
On iki imam bendesiyiz, biz güruhu naciyiz, 
Yetmiş iki fırkadan beri dahi olduk cüda, 
Mezhebimiz hak Caferidir, gayrilerden el yuduk, 
Üstadımız pir Muhammet’ten Ali deyip erkânı musahipliğe yattık, 
El elleyip dil dilleyip kol bağladık, 
Yolu bildik, hakkı bildik, can tuttuk, 
Canlar bir olup, hem hakka yettik, 
Bildik geldik, dönmek nemize, 
Dört kapıdan girdik sancak elimizde, 
Kırklar makamındayız hak gönlümüzde hak biziz biz hakkız, 
Bunu biliriz elimiz dilimiz belimiz bağlıyız, 
Hak sevdasıyla sinemiz dağlıyız, elbette ki, biz hakka doğruyuz, 
Rehberimizdir Murteza Pir Cemal Muhammet Kemal, İmam Hasan, 

İmam Hüseyin, âli-beytine salâvat! 
Hak buldunuz hakka vardınız, hak oldunuz, diyerek erkâna yatan 

musahip canların musahiplik erkânını yapmış musahiplik erkânı âli âba 
pençesini vurmuş olur hak ve hakikat hizmetini bitirmiş olur. Musahip 
canlarda Musahiplik mertebesine erişerek hak olarak hakikate ulaşmış 
olurlar. Daha sonra musahiplik görgüsü ve musahiplik kurbanının ke-
sim ve kurbanı İsmail’in tanzim ve defin işlemine gelir. 

Musahiplik Kurbanın (Koç Kurbanı) Kesim, Tanzim, Lokma ve Defni 

Kesilecek musahiplik kurbanı cemevinin içinde kesimhanesine alınır. 
Cemevinin içinde topraktan ayrılmış kısmında bir çukur kazılır. Kurba-
nın gözleri bağlanır, kulağına Allahu ekber, Lailahe illallah allahu ekber, 
Lailahe illallah Allahu ekber, peygamber ya resulallah, ezası okunur. 
Kurbanın boğazı kazılan çukura gelecek şekilde başı kıbleye gelmek şar-
tıyla yatırılır. Kurbancı Bismillahirrahmanirrahim, Ya Allah, Ya Muham-
met, Ya Ali, her ne niyetteyse kabul olsun, hakkın adı defterine kayıt ol-
sun, hak utandırmasın der, bir seferde yani bir darbede kurbanı incit-
meden ve işkence çektirmeden boğazlaması lazımdır. 
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Buradaki bu kurbanın canı musahiplerin ve İsmail’in canı olarak bili-
nir. Ona göre o kurbanın kesimine çok ve de çok özen gösterilir. Öyle ki, 
kesilen kurbanın kuyuya kanının akmasına ve hiç dışarıya dökülmeme-
sine dikkat edilerek örtülür. 

Kesilen kurbanın derisini soyarken çok ve de çok dikkat edilmesi la-
zımdır ki, derisi ve de eti ufak bir şekilde dahi zedelenmesin. Böylece de-
rinin ve gövdenin hiçbir şekilde bıçak ve darbe almaması lazımdır. 

Deri çıkarıldıktan yani postu düzenli bir şekilde yüzüldükten sonra 
kurbanın karnı yarılır, bütün iç organları ve bağırsak, işkembesi, tulum 
halinde yüzülen postunun içine doldurulur. 

Kurbanın gövdesi eğer kazan büyük ise tek parça yok eğer kazan almı-
yorsa üç parçaya eklem yerlerinden hiçbir şekilde kemik ve kaburgayı kır-
madan bölünür. Bölünen bu parçalar kazanın içine atılır ve çok iyi bir şekil-
de kaynatılır. Öyle kaynatılması lazım ki, et kemikten ayrılacak şekilde bu 
ete asla tuz atılmaz veya tuza batırılmaz. Bu et ölü eti gibi tuzsuz ve kendi 
tadında olur. Kaynayan et, büyük bir teşt içine boşaltılır, etler soğumadan 
tüm kemikler arındırılır. Kemikte hiçbir dirhem et ve ette de ufak kemik kal-
mayacak şekilde temizlenir. Çıkarılan bu kemikler, kelle ile birlikte postun 
içerisine iç organ ve bağırsakların yanına konur. Bu post, her iki başı bağla-
narak aynen kazılan kesim çukuruna akan kanın yanına bırakılarak çukur 
kapatılır. Bunların hepsi toprakla örtülerek sır edilir. Aynen bir ölünün ke-
fene konup ayak ve baş kısmı bağlanarak kabre konarak toprakla örtüldü-
ğü gibi. Daha sonra sıyrılarak ayrılan etler, dedenin huzuruna yufka ek-
meklerle birlikte getirilir. Dede musahip cemindeki tüm musahiplilere lok-
malarını taksim eder. Bu eti gelen yufkaya dürerek sayılı bir biçimde yani 
cemdeki musahiplerin sayısına göre hazırlar. Hazırlanan lokmaları musa-
hipliler elleriyle alırlar, bu lokmadan asla mücerret canlar veya mücerret 
dedeler yiyemez. Görgüyü kendisi yapsa dahi mücerret dede yiyemez. Eğer 
ki, lokma da geriye kurban eti kaldıysa bu et yine musahip canlara paylaş-
tırılır ve etin suyuyla (eşkenesiyle) birlikte evlerine götürürler. Bu kurban et-
leri asla atılmaz, başkasına yedirilmez ve musahip canlardan başkasının ye-
mesine izin verilmez. Böylece kurbanın kesim, lokma, tanzim ve defin işi de 
tamamlanmış olur. Böylece dede ve canlar, kurban ve lokma hizmetini de 
anlamıyla yerine getirmiş olur ve gönül rahatlığına kavuşmuş olurlar. 

Musahip cemi ilk üç gün gece ve gündüz kesintisiz devam eder, bir 
gün ara verilir, beşinci gün ara verilir, yedinci gün ara verilir, dokuzuncu 
gün ara verilir. On yedinci gün cem yapılır en son yirmi birinci gün cem 
yapılarak musahip cemi mühürlenir. 

Musahip Can Kardeşlerin Senelik Yol Görgüsü Cuma Akşamı 
Lokma ve Kesimleri 

Musahip canların yıllık (senelik) yol görgüleri beraber ve büyük can 
kardaşın komutasında ve ortaklaşa bir program yapılarak hazırlanır. Bu 

219



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 16

canların görgüleri her sene bir İsmail (koç) kurbanı adanmak şartıyla ke-
sim yapılarak gerçekleştirilmesi sağlanır. Bu canların aldıkları ortak ka-
rarla gün kararlaştırırlar, kurbanlarını ortaklaşa alarak tüm masrafları 
müşterek temin eder ve senelik yol görgü günlerini ocak dedelerine rehbe-
rin aracılığıyla bildirirler. Bu senelik görgülerini de mücerret dede mecbur 
olmadıkça yapamaz. Ancak bu görgüyü yapacak musahipli ocak dedesi 
varsa o dede görür, yok eğer musahip ocak dedesi yoksa mücerret dede 
mecbur kalırsa yapabilir. Ancak bu görgüyü musahip dede yaparsa hare-
ket ve kuralları olumlu ve daha uygun olur. Çünkü musahiplerin görgü 
lokmasından ve görgü yemeğinden yani kesilen İsmail kurbanından yiye-
bilir. Eğer musahip dede yok ise ocağın mücerret dedesi görgü cemini ya-
pıp cemaati yönetmeye mecbur kalır ise bu mücerret dede bu yol kuralla-
rının dışına çıkamaz. Musahipli can kardeşlerin senelik yol görgüsü 
lokmasından ve de taamından (yemeğinden) asla bir dirhem bile yiyemez 
ve de hiçbir mücerret canın yemesine izin veremez. Anlaşıldığı gibi musa-
hip canların kesim ve kurban lokmalarından hiçbir mücerret yiyemez. 
Yemeye hakkı yoktur ve de kesinlikle yol kurallarına uygunsuzdur. 

Görgüye gelince; görgü yapan musahip canlar görgü günlerini belirle-
yip ocak pirlerine bildirdikleri zaman eğer canlar iki ayrı ocaktan ise bü-
yük canın tekkesine gidilir. Her iki yol (ocak) dedesi de o tekkede bulu-
nur. Ancak bunların görgüsünü hangi dede musahipli ise o görür. Eğer 
her ikisi de musahipli ise hangisi soy ve asil ise o görür. Her iki dededen 
ikisi de mücerret ise yine hangisi soy ve asil ise görgüyü yapmaya hak 
soydur. Her iki dede de soy ise hangisi büyük ise o dede görür. Her iki 
dede de el dedesi ise yine büyük dede görür. Eğer ki, bu unsurlar karşı-
sında büyük dedenin bilgi ve ilmi küçük dedeye yetişemezse ancak yol 
verir ve küçük dede görgüyü yapma hakkına sahip olur. 

Görgü cemini dedeler beraber yürütür ve idareyi beraber yaparlar. Can-
lar kurbanı temin edip hazırlık tedarikini gördükten sonra sadece musa-
hip can kardaşlar (can ve canan) eşleriyle birlikte ocağın tekke cemine gi-
derler. Bu arada dedeler, on iki hizmet erini görevlendirirler. Böylece hiz-
met erlerinden peyk tüm Musahip canlarına haber verir ve tüm musahip 
can kardaşları bu musahiplik görgüsüne davet ederler. Musahip can kar-
daşlar tekkenin cemevinde yani ocağın tekke damında cem olur, cemaat 
toplanır, dede postuna oturur, on iki hizmet erini görevlendirir, cemaati 
cem düzenine alır ve cem düzeni alınır. Büyük can kardaşlar, üst baştan 
yaş sırasına göre dizilir, oturur. Alt baş tarafa da musahip can bacılar hal-
ka düzeni irfan otururlar sessizlik sağlanır ve görgü başlanır. 

Çirağcı, delilci, delili çirağı yakar. Çirağı yaktığına dair delil olarak de-
deye selam verir ve çirağçılık hizmet duasını alır. Çirağçı sağ el üstte sol 
el altta çırayı: 

Geldi çıra selamı, 
Dede: Aleyküm selam, 
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Çirağçı: Geldi çıra selamı, 
Dede: Aleyküm selam, 
Çırağcı: Geldi çıra selamı, 
Dede: Aleyküm selamı, 
Çırağçı: Hak hu der ve hizmet duasın alır. 
Dede: Allahümme salli ala seyyidina Muhammet, der ve Hü Allah Allah! 
Çün çırağım yandı bi-eşki Mustafa, 
Hazreti selver Muhammet Mustafa, 
Haticeti zevcesi, resul Fatma gayrı nisa, 
Çırayı ürüşan fahri dervişan, dervişi dervişan, 
Piranı tarikat ehli, marifet sırrı hakikat delile şahı velayet, 
Dergâhında yansın yakılsın he daim hayır hizmetlerin kabul olsun, 
Muratların hâsıl olsun, 
Müşküllerin hal olsun, 
Geldiğiniz yerden, 
Durduğumuz dardan, 
Tuttuğumuz zamandan, 
Hak payımızı versin, 
Elimiz pir elinde olsun, 
Akşamların hayrı gele, 
Şerler def olsun, 
Hayırlar feth olsun, 
On iki imam yar olsun, 
On iki imamın katarından didarından, 
İzinden tozundan şefaatinden mahrum eylemeye, 
Salmanı pakın ruhu revanı şad ola, 
Mekânı cennet ola, 
Himmeti üstümüzden hazır nazır eyleye, 
Ummanda bekçimiz ola, 
Nüfuz ceddimizin nutuk Şahı Merdan Ali’nin ola, 
Gerçeğe hü, mümine ya Ali. 
Süpürgeci (Seyyid-i Farraş) arayı görür. Görgü ceminin ilk gönül te-

mizliğini yapar. Süpürgeyi üç defa yere vurur: Allah Muhammet Ali der, 
yeri niyaz eder, kalkar süpürgeyi dedenin önünde iki elle tutar: 

Sofrayı Halil. 
Nimeti Celil. 
Er Meşayıh. 
Car Musafa himmet edin erenler, der. 
Dede: Himmet erenlerindir, der. 
Rehber, süpürgeyi öper ve tekrar önce sağdan üç defa birer adım atar 

süpürgeyle süpürür. Allah, Muhammet, Ali. 
Sağdan sola doğru süpürgeyi car çeker sonra soldan üç defa birer adım 

atar süpürgeyle süpürür Allah, Muhammet, Ali. 
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Sağdan sola doğru süpürgeyi car çeker eğilir yeri niyaz eder, sağ elle 
çırağı gösterir: 

Delile dünya der, elini ağzına götürür öper, sağ elle yeri gösterir: 
Kadimi dünya der, elini ağzına götürür öper, sağ elle yeri gösterir: 
Ahiri dünya der, elini ağzına götürür öper, tekrar süpürgeyle yine de-

denin önünde durur; sağ elde süpürge sol elde ferraş yerine veya varsa 
halı, kilim altına süpürür: 

Sırrı sır edenlerin demine hu, der; eğilir yeri niyaz eder ve tekrar yine 
süpürgeyi iki elle tutar, dededen hizmet duasını alır, hak hu, der duasını 
bekler. Dede: 

Desti post, 
Hak Muhammet Ali dost, 
Akşamlar hayır ola, 
Şerler def ola, 
Hayırlar feth ola, 
Hayır hizmetin kabul ola, 
Muradın hâsıl ola, 
Marazın müşkülün hal ola, 
Hizmetinden şefaat bula, 
Geldiğin yerden durduğun dardan tuttuğun zamandan, 
Hak on iki imam payını vere, 
Elin pir elinde ola, 
Ahiretin mamur ola ağrıyıp incinmeyesin, 
Hak evlatlarını bağışlaya, 
Hizmetin on iki imam defterine kayıt ola, 
Carı Cebrail ruhu revanı şad ola, 
Himmeti üzerinde hazır nazır ola, 
Seyyidi ferraş himmeti üzerinde hazır nazır ola, 
Batında bekçin ola, 
Nüfuz ceddimin, 
Nutuk Şahı Merdan’ın ola, 
Gerçeğe hü, Mümine ya Ali. 
Rehber, dedenin sağına oturur, İmam Hasanı temsilen, Sultan Kam-

ber’in görevini vekillenir. Böylece cemde görülen musahip canlar dedenin 
önünde safta ve Mansur darında dururlar. Rehber, Musahip can kardaş-
ların senelik yol görgüsü sualini yapar. 

Rehber: Ey mümin kardaşlar Müslüm bacılar, konum komşudan tüm 
canlardan razı mısınız? diye sorar ve bu soruyu üç kere tekrar eder. Mu-
sahip can kardaşlar eğer herhangi bir rızasızlıkları yok ise: 

Hak razı olsun, derler. 
Eğer bir rızasızlıkları var ise o takdirde rehberin sorgulamasında ora-

da dile getirirler, dile gelen sorunlara çözüm aranmaya başlanır, cem 

222



AHMET TAŞĞIN / DİYARBAKIR TÜRKMEN ALEVİLERİNDE MUSAHİP ERKÂNI 19

erenleri dile müşkülü orada halletmeye çalışır ve ardından sorguya de-
vam edeler. Rehber yol ve erkânın vebalini boyunlarına okur: 

Yolun, erkânın cemin cemaatin vebali günahı boynunuza, gönlünde 
olan beyan eylesin der ve tekrar sorar: 

Razı mısınız? 
Musahip canlar razılarsa: “Hak razı olsun”, derler. Eğer herhangi bir 

sorun, müşkül var ise bu sorguda yakın vebalinin nedenli ağır olduğunu 
hak oldukları için anlar ve burada mecbur sorunlarını dile getirmek zo-
runda kalırlar. Sonuç olarak sorun bu yolla dile getirilmiş olur ve meclis 
dile gelen bütün sorunları bilir, çözüm arar v bulur. Tekrar rehber diğer 
yol hak, hal ve ahvallerine uymalarını için davette bulunur, söyler. 

Rehber: Razı olan eğilsin, bir kelle kessin, kalksın ellerini topuğun-
dan tutsun, der. Musahip canlar, eğilir, yeri niyaz eder ve ellerini topuk-
larından tutarlar. Böylece fazlı darında durmuş olurlar. 

Rehber: Eğilin erenler, hak aşkına niyaz edin, kalkmayın, der. Mu-
sahip canlar, eğilir yeri niyaz eder ve kalkmazlar. Mümin darında du-
rurlar. 

Rehber: Erenler cisminize can verdi. 
Gönlünüze iman verdi, 
Akıl verdi bilesiz, 
Göz verdi göresiz, 
Kulak verdi işitesiz, 
Dil verdi diyesiz, 
El verdi tutasız, 
Diz verdi durasız, 
Ayak verdi gelesiz, 
Kalkın! 
Musahip canlar kalkar, ayak mühürler, Dar-ı Mansur’a durur. 
Rehber: Geldiğiz hak kapısı, 
Durduğuz dar-ı mansur, 
Nedire mi, niyaza mı? 
Kalmış gönüllere mi? 
Elif gibi dal durun, 
Doğru söyleyin, 
Erenler mizana varsın, 
Yolun hakkını alsın! 
Burada canlar niçin durduklarını ifade ederler ki, burada ki durma-

nın iki manası vardır. İlki kalmış gönüller, dargınlık, küskünlük, kusur 
ve kul hakları ikincisi niyazdır. 

Musahip canlar: Kalmış gönüllere, derler. Çünkü bu görgünün amacı 
senelik namaz ibadetine girebilmek için umum veya küsümlük gönül 
kalmışlığı amacıyla yapıldığı için bu cevap verilir. 

Rehber: Yol erkân hakkı hak mıdır? Musahip canlar: 
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Hak, derler ve yola saygılarını ve bağlılıklarını belirtirler. İman ve iba-
det hakkı ……… 

Rehber: Pir, rehber hakkı hak mıdır? Musahip canlar: 
Haktır, derler ve pire, rehbere saygı ve bağlılıklarını belirtir, yol ve kul 

hakkı. 
Rehber: Mücerret ve musahiplik hakkı hak mıdır? Musahip canlar: 
Haktır, derler ve alıp vereceklerini borç ve alacağa saygı duyarlar. Na-

mus ve gurur hakkı. 
Rehber, sorgudan sonra canları dedeye teslim eder. 
Rehber: El verdik gönül aldık der. Teslimatını yapar. 
Dede: Musahip görgüsünü yapan canlar en son dar olan Fatma ana 

darına gelirler ve hakkaniyetlerini ispatlarlar. Ve son olarak hakikat ab-
destini alır kalpler aklanır temizlenir. 

Dede: Oturan canlar ayaktaki bu canlardan razı mısınız der. Cemde 
bulunan oturan canlar herhangi bir husumetlik, olumsuz bir durum ve 
rızalık söz konusu değilse hak razı olsun derler. Dede oturan cem erenle-
rinden bu suali üç defa sorar. Görüş aynıysa herhangi bir sorun olmaz. 
Eğer olumsuz bir durum olur ve rızalık vermeyen olursa orada muhake-
me edilir hâkim olan dede cemde bulunan canların şahitliği ve hakkani-
yetlik kararıyla sorunu hal ve sulh eder. 

Dede: Ayaktaki canlar oturan bu canlardan razı mısınız der. Darda 
duran ayaktaki musahip canlar herhangi bir husumet ve olumsuz bir 
durum ve rızalık söz konusu değilse hak razı olsun derler. 

Dede: Ayakta darda duran ve görülen musahip canlara üç defa tekrarlar. 
Görüş aynıysa her hangi bir sorun olmaz. Eğer olumsuz bir durum ve rızalık 
vermeyen varsa oradaki ortamda muhakeme edilir. Hâkim olan dede sorunu 
cemde bulunan canların şahitliği ve hakkaniyet kararıyla hal sulh eder. 

Dede: Ayaktaki görülen canlara sizlere bir İsmail kurbanı ve üç imam 
Abbas lokması hak mıdır diye sorarak yol haklarının olduğunu hatırlata-
rak tabi eder. 

Darda duran ayaktaki musahip canlar haktır ve gerçektir pirim de-
dikten sonra hak yoluna olan borçlarını kabullenmiş olurlar. Bunu hak 
etmek ve bereketlendirmek için hak hu derler ve dededen namaz, niyaz 
ve hakka yakarış dualarını beklerler. 

Dede: Ey canlar ey mümin kardeşler ve de Müslim bacılar müminin 
sorgusu suali burada yapıldı mahşer gününe kalmaz inşallah der ve hak-
tan himmet bekleyen hakikat abdestini almak isteyen musahip canların 
gönül ve kalp temizliğini aldırarak inanç ve de itikatlarının karşılığında 
temennilerini haltan niyaz eder. 

Evliya enbiya, hakkın yaratmış olduğu hak yerlerin yüzü suyu hür-
metine yakarışını beyan eder ve bunu şahıs adına değil murat dileyen 
müşkülü olan tüm hakkın kulları için diler. Çünkü yoktur bizde benlik 
senlik Âdemde var hakka güvenlik deyimi ile yakarışına devam eder. 
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Hakla hakkaniyeti bütünleştirir. Eğer görülen musahiplerin birinde se-
yitlik varsa bir duazı imamı ayakta okur ve de secdeye geldiğinde nama-
zın birinci rekâtında bir duazı imam okur, gülbenk okur ve gülbengin 
içerisinde bir duazı imam daha okur ve namaz içerisinde üç duazı imam 
okunmuş olur. Namazın ikinci rekâtın da temenna duası okunarak hak-
la hak olmanın hakkaniyet temennisi ve halukla beşeriyetin samimiyeti 
pekiştirilir. İnsan kalbindeki hakka olan gönül köprüsü kurularak hakla 
kul arasındaki gidiş gelişlerin bağlantısı kolaylaştırılır ve de bu güzellik 
şefaatlaştırılarak anlaşılır bir şekilde sadeleştirilir. İşte o zaman hiçbir 
yere ve kâinata sığmayan Allah’ımızın varlığı nurla aydınlatılan ve haki-
katle temizlenen o tertemiz kalbimizin içerisine rahatlıkla sığarak gerçek 
yerini almış ve hak yerini bulmuş olur. 

Rehber: Hakka olan hak aşkına hazırlanan hak lokmalarını hazırlar 
ve hakkı hak eden hak sahiplerine rızalık lokmalarını pay eder. 

Dede: Hakka niyet ve rızalık lokmalarını dağıtır. Lokmalar yenmez. 
Rehber: Hak Hu der ve dedenin bereket duasını katmasını bekler. 
Dede: Nimetin bereket duasını okur. 
Rehber: Elimde yoktur tuğ ile terazi herkes hakkına olmuştur razı 

der. 
Musahip canlar: musahip canlar hiçbir sene görgülerini geçiremez, 

atlatamaz ve de aksatamazlar. Kesinlikle hiçbir konuda duyarsız ve de 
tutarsız davranamaz ve hiçbir konuyu ihmale getiremezler. Ufak bir yol 
ve insani değere göz yumduklarında düşkün olacaklarını unutmazlar. 
Her an için insanı ve insani değerleri üst görür gönülde tutarlar. Yine 
hatırlatmak gerekirse musahip canların birinin kusuru ve eksiği ikisine 
de yansır. 

Bunun bilinmesi gerekir ki, musahip canlardan biri düşkün durumu-
na geldiği takdir de diğeri de cem ve cemaate alınmaz kusurlu sayılır. 
Ancak musahibi maneviyattan öldürüp musahiplikten mücerretliğe dü-
şünceye kadar bu işlemde kusursuz olan musahip özürlü olan musahi-
binin boy ölçüsünü kalın bir iple alır ve kefen biçer, alınan ölçü ipi kefe-
ne konur ve yer kazılıp cenaze defin edilir gibi gömülür. Terkini verilir, 
musahibi ölmüş gibi maneviyatta öldürür ve musahiplikten soyutlana-
rak mücerret durumuna gelir ve cem cemaate katılabilir. Böylece musa-
hip canın düşkünlüğü kalmış ve olur. Bundan sonra ki, senelik görgüle-
rini normal mücerret canlar gibi kendi sorumluluğunda ve Cebrail kur-
banı olan horozla yapar. 

Sonuç 

Bu çalışmada Diyarbakır ve çevresinde yerleşik Türkmen Alevilerinin 
musahiplik cemi ele alındı. Alevilik kurumları arasında yer alan musa-
hiplik, yol ve tarikat içerisinde evli iki aile arasında yapılır. Genel olarak 
Alevilik erkânı içerisinde musahiplik bulunmasına karşın bütün toplu-
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luklar arasında uygulama da farklılık bulunmaktadır. Hatta musahip ol-
mak zorunlu hâle getirilirken uygulama da farklılıklar bütün üyelerin 
yer alabileceği şekilde gerçekleştirilmektedir. Yine musahiplik tercihe ve 
yol içerisindeki hizmete göre uygulanması üzerine kurulu olduğunda 
musahiplik erkânının şartları ve yerine getirilmesi daha zorlaştırılmaktır. 

Musahiplik uygulaması alevi Bektaşi irfanının son mertebesi olan ha-
kikate işaret eder ve bundan dolayı da musahiplik için düzenlenen cem 
için sadece musahip olanlar katılabilir ve burada verilen lokmayı da yine 
sadece musahip olanlar yiyebilir. 

Musahip olmak için iki aile uzun süren birbirlerini tanıma süresi ve-
rilir, adaylar bu süre içerisinde birçok hususta birbirlerini bir anlamda 
sınarlar. Kararlarını verdiklerinde de rehbere haber ederler ve rehberde 
pire veya mürşide haber verir. Ardından musahipler için yapılacak ceme 
karar verilir ve adaylar bu cemde lokma olarak bir kurban hazırlar. 

Musahip olan kişiler, ölünceye kadar her türlü faaliyetlerinde birbir-
lerini korur, destekler ve sorumlu olurlar. İki aile bu cemden yani musa-
hiplik kuşağı kuşandıktan sonra bir aile haline gelirler. Doğal olarak ai-
lenin karşı karşıyı olduğu iyi ve kötü bütün her şeye de bir aile olarak 
muhatap olurlar. 
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TATAR HATINI NİLER KÜRMİY’DE 
EVLENME KÜLTÜRÜ 

Doç. Dr. Bayram DURBİLMEZ* 

Öz 

Çağdaş yazarlardan bazıları, edebî eserlerinde halkbilimi ürünlerinden 

yararlanmaktadır. Bu yazarların eserlerinde yer verdikleri halkbilimi ürün-

leri arasında gelenek, görenek, inanış ve uygulamalar da bulunmaktadır. 

Edebî eserlerinde halkbilimi ürünlerinden yararlanan yazarlardan bi-

ri de Alimcan İbrahimov’dur. Alimcan İbrahimov’un hikâyelerinde halk 

edebiyatı ürünleri yanında, geçiş dönemlerine de özel bir yer ayırdığı gö-

rülmektedir. Bu hikâyelerinden Tatar Hatını Niler Kürmiy adlı eserinde 

geçiş dönemleri, özellikle de evlenme ile ilgili bilgiler belirgindir. 

Doğum, evlenme ve ölüm gibi geçiş dönemleri ile ilgili gelenekler, göre-

nekler, inanışlar ve uygulamalar Türk kültüründe özel bir yere sahiptir. 

Türk kültür dünyasını oluşturan ve geliştiren Türk boyları aracılığıyla bu 

kültür unsurları tarih boyunca çok geniş bir yayılma alanı bulmuştur. 

Türk boylarındaki evlenme kültürünü oluşturan gelenek, görenek, inanış 

ve uygulamaların tespit edilmesi ayrı bir değer taşımaktadır. 

Bu makalede Alimcan İbrahimov’un Tatar Hatını Niler Kürmiy adlı 

eseri incelenerek eserdeki evlenme ile ilgili gelenek, görenek ve uygula-

maların tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Hikâyede tespit edilen evlenme 

kültürü ile ilgili hususların Türkiye’deki evlenme kültürüyle kısaca 

karşılaştırılması da amaçlardan biridir. 

Anahtar kelimeler: Alimcan İbrahimov, Tatar Hatını Niler Kürmiy, 

Evlenme Biçimleri, Nikâh Gelenekleri, Düğün Gelenekleri, Sözlü Kültür, 

Tatar Gelenekleri. 
                                                           
* ERÜ, Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi  
  bayramdurbilmez@gmail.com 
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Abstract 

Marriage Culture In The “Tatar Hatını Niler Kürmiy” 

Some of the comtemporary authors benefit from the folklore products in 

their literary works. Customs, traditions, beliefs and practices are also 

available among the products of their folklore in the works of these authors. 

One of the authors benefiting from the works of literary folklore proucts 

is Alimcan İbragimov. It is observed that transition periods are also dealth 

with seperately besides products of folk literature in the Alimcan İbrahi-

mov’s stories. Information regarding marriage is explicitly dealt with besi-

des the transitional periods especially in his work called the Tatar Hatını 

Niler Kürmiy. 

Customs, traditions, beliefs and practices related to transiton periods 

such as birth, marriage and death have a particular place in Turkish cultu-

re. These cultural elements that constitute and develop the world of Turkish 

culture have widely spread throughout the history by means of Turkish tri-

bes. The designation of customs, traditions, beliefs and practices that make 

up the culture of marriages in Turkish tribes is of great value. 

The goal of this article is to examine Alimcan İbrahimov’s work called 

Tatar Hatını Niler Kürmiy and to designate the customs, traditions, be-

liefs and practices regarding marriage. A brief comparison of the elements 

regarding the marriage culture designated in the story to the marriage 

culture in Turkey is also targeted. 

Key words: Alimcan Ibragimov, Tatar Hatını Niler Kürmiy, Marriage 

Styles, Wedding Customs, Wedding Ceremony Traditions, Oral Culture, 

Tatar Traditions. 

Giriş 

Tatar Hatını Niler Kürmiy (Татар Хатыны Нилəр Күрми) / Tatar Ka-
dını Neler Görmez adlı uzun hikâye, 1909’da, Alimcan İbrahimov tarafın-
dan yazılmıştır. 1910’da, Başkurdistan’da, “Kalem” kitapevinde birinci 
baskısı çıkan bu eserin yazarı Alimcan İbrahimov; Tataristan’ın tanınmış 
bilim, kültür ve sanat adamlarından biridir. Muhammed Zakir Remiyev / 
Derdmend, Fatih Emirhan, Necip Dumavî, Segit Sünçeley, Abdullah Tu-
kay gibi ediplerle birlikte XX. yüzyılın başında Tatar-Başkurt Türk ede-
biyatındaki yeni romantizmin öncülerindendir. Tataristan İlimler Akade-
misi’ne bağlı Galimcan İbrahimov Dil, Edebiyat ve Sanat Enstitüsü’nün 
temelini de bu yazar atmıştır.1 

Alimcan İbrahimov, 12 Mart 1887’de, Başkurdistan’ın başkenti Ufa’nın 
güneyinde bulunan Soltanmorad köyünde doğar. İlk hikâyesi Zeki Şe-
                                                           
1 Ramile Yarullina, “Doğumunun 120. Yılında Büyük Tatar Yazarı Alimcan İbrahimov”, 
TÜRKSOY / Türk Dünyası Kültür ve Sanat Dergisi, (Akt. Sinan Güzel), Sayı: 23, s. 37-39, An-
kara 2007. 
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kertnen Medreseden Kuvıluvı / Zeki Öğrencinin Medreseden Kovulması 
adını taşır. Bu hikâyeyi 1907’de, Kafkasya’da bulunduğu sırada yazar. 
1908’de Gıyşık Korbannarı / Aşk Kurbanları, 1909’da Yeşler Heyatınnan 
Ber Levhe / Gençlerin Hayatından Bir Görünüm ve Tatar Hatını Niler Kür-
miy / Tatar Kadını Neler Görmez adlı eserleriyle yazı hayatını sürdürür. 

1910-1912 yılları arasında Kazan’da yaşar. Bu yıllar içinde Yaz Başı 
/ Bahar Başı, Dingezde / Denizde, Yöz Yıl Aldında / Yüz Yıl Önce, Sö-
yüv- Segadet / Sevme-Saadet, Utı Süngen Cehennem /Ateşi Sönen Ce-
hennem, Yaş Yörekler / Genç Yürekler adlı eserlerini yazar. 1912’nin so-
nunda Kiev’e giderek Kiev Üniversitesi’nde misafir öğrenci olarak dersle-
re devam eder. “Çar rejimi aleyhine çalışacak gizli bir teşkilat kurulması 
çalışmalarına katıldığı” gerekçesiyle 16 Nisan 1913’te, Kiev’de hapsedilir. 
1915-1917 yılları arasında Galiye / Aliye Medresesi’nde hocalık yapar. 
1917 Ekim İhtilali’nden sonra yeniden Kazan’a döner. An dergisinde ça-
lışmaya başlar. Kötüvçeler / Çobanlar (1913), Tabigat Balaları / Tabiat 
Balaları (1914), Benzen Könner / Bizim Günler (1914) gibi eserlerinde 
sosyal konuları öne almaya başlar. Benzen Könner / Bizim Günler, Ka-
zak Kızı, Tiren Tamırlar / Derin Kökler gibi romanları edebiyat dünyasın-
da büyük yankı uyandırır. 

1917’de, Fatih Seyfi Kazanlı ile birlikte İrek adlı bir gazete çıkarmaya 
başlar. 16 Ocak 1918’de Petrograd’da çıkarmaya başladığı gazetenin adı 
ise Çulpan’dır. Redaktörü ve kurucusu olduğu bu gazete daha sonra 
Moskova’da yayımlanır. 1924’te Moskova’da yapılan Tatar-Başkurt Öğ-
retmenler Kurultayı’na katılır. 1925-1927 yılları arasında Tataristan 
Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı’nda görev yapar. 1927-1938 yılları arasın-
da Kırım ve Yalta’da verem tedavisi görür. Tatarların bağımsızlığı için ça-
lışmak, devrim öncesi Tatar kültürünü yüceltmek gibi suçlamalarla 
1938’de tutuklanarak -ağır hasta olmasına rağmen- Kazan’a götürülür. 
21 Ocak 1938’de, hapishanede vefat eder.2 

“[S]anat eserlerini, gerçek hayat olaylarının etkisi altında, mana ve his-
lerin insanda belirli bir imgesel yansıma içerisinde yeniden şekillenmesi 
olarak gör[en]” Alimcan İbrahimov,“Sanat sanata hizmet etmeli” düşün-
cesini taşır. Bu sebeple “eserlerinde sanat meselelerini romantik bir ruhla 
aydınlatır; halkın dünyaya bakışını geliştirmede, yaşamı tanıyıp anlama-
da, ahlâkî eğitim vermede sanatın büyük bir öneme sahip olduğunu düşü-
nür.”3 Millî şuur sahibi bir yazar olarak, eserlerinde halkbilimi unsurları-
na özellikle yer verir.4 Halkbilimi kapsamına giren pek çok konuyla ilgili 
                                                           
2 Alimcan İbrahimov’un hayatı ve eserleri konusunda geniş bilgi için bkz. Başlangıcından 
Günümüze Kadar Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi (Nesir- Nazım): 18, Tatar Ede-
biyatı II, Kültür Bakanlığı Yay., s. 381-390, Ankara 2001. 
3 Ramile Yarullina, “a.g.m.”, s. 38-39. 
4 А. Х. Садекова, Фолклор в Эстетике Галимджана Ибрагимова, Казан: ИЯЛИ им. Г. 
Ибрагимова АН РТ., Казань 1995. 

229



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 4

zengin malzemeler bulunduran eserlerinden biri de Tatar Hatını Niler 
Kürmiy adını taşır. 

“Hikâye, köydeki tabakalaşmayı, sosyal motifleri, ayrıca Tatar Türk-

lerinin düğün geleneğinin bütün safhalarını ve Tatarların hayat tarzı 

ile ilgili birçok detayı ortaya koyan eşi bulunmaz bir eserdir. Bu eser-

de de halk edebiyatı sadece olaylarla ilgili değil, bir kızın ve doğanın 

güzelliğini tasvir etmek için de bolca kullanılmaktadır. Hikâyenin ba-

şında Gülbanu’nun güzelliğini masallardaki perilerin ve Tatar türkü-

lerinde söylenilen ‘Han kızı’ güzelliği ile kıyaslan[makta], son sayfa-

larda onun ruh hali de halk edebiyatı geleneklerine uygun bir şekilde 

anlatılmaktadır. Meselâ ikiz çocukları ölü doğunca Gülbanu’nun canı, 

‘kanatları kırılmış çaresiz kuş’ gibi kalır.”5 

Eserdeki bu halkbilimi malzemeleri içinde de evlenme kültürüyle ilgili 
gelenekler, kabul ve uygulamalar öne çıkar.6 Evlenme biçimleri, düğün 
aşamaları ve hazırlıkları (туй хəстəре), kız isteme (кыз сорау), söz kesme 
(сүз кисү), nişan (ярəшү, кодалашу), çeyiz hazırlama (бирнəхəзерлеге), 
vs., kızın beğendiği delikanlıya mendil (кулъяулык) işleyip hediye (бүлəк) 
etmesi, düğün zamanının (туй вакыты) belirlenmesi, başlık parası (ка-
лын), nikâh (никах), çeyiz asma (сандык ачу), düğün ziyafetleri (туй өс-
тəле), güveyin kız evinde misafir edilmesi (кияүлəп йөрү), gerdek hazırlık-
ları (зөфаф кичəсенə əзерлек, ак келəт йоласы), güvey hamamı (кияү 
мунчасы), kızın güvey evine götürülmesi (кызны егет өенə алып китү), 
gelin kaynana (килен-кайнана) ilişkileri, düğünle ilgili inanışlar, vb. gibi 
konuları Alimcan İbrahimov’un bu hikâyesinde okumak mümkündür. 

1. Evlenme Biçimleri 

Bir kadınla bir erkeğin aile kurmak üzere yasalara uygun olarak bir-
leşmelerine “evlenme” denir.7 Tarih boyunca evlenmeyle ilgili zengin tö-
                                                           
5 Çulpan Çetin Zaripova, “Alimcan İbrahimov’un Eserlerinde Tatar Türklerinin Kültürel De-
ğerleri”, I. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı - Bildiriler, (Editörler: Prof. Dr. Fikret 
Türkmen - Prof. Dr. Gürer Gülsevin), Cilt: 2, s. 634-635, Ankara 2007. 
6 Çulpan Zaripova Çetin, “Tatar Türklerinin Düğün Geleneği”, Modern Türklük Araştırmaları 
Dergisi, Journal of Modern Turkish Studies, 2/3, s. 92-119, Ankara 2005. 
7 Evlenme kültürü konusunda geniş bilgi için bkz: Hâmit Zübeyir Koşay, Türkiye Düğünleri 
Üzerine Mukayeseli Malzeme, Maarif Matbaası, Ankara 1944; Ali Rıza Balaman, Gelenekler, 
Töre ve Törenler, Betim Yay., İzmir 1973; Nermin Erdentuğ, Sosyal Âdet ve Gelenekler, Kül-
tür Bakanlığı Yay., Ankara 1977; Kenan Akyüz, “Yozgat’ta Evlenme Âdetleri”, I. Uluslararası 
Türk Folklor Kongresi Bildirileri, IV. Cilt: Gelenek - Görenek ve İnançlar, Kültür Bakanlığı Yay., 
Ankara 1976; Ali Rıza Balaman, Evlilik ve Akrabalık Türleri, Karınca Matbaası, İzmir 1982; 
Sadi Yaver Ataman, Eski Türk Düğünleri, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara 1992; Doğan Kaya, 
“Düğünlerimizle İlgili Terimler ve Bunların Fonksiyonel Özellikleri”, III. Milletlerarası Türk 
Halk Edebiyatı Kongresi Bildirileri, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara 1996; Sedat Veyis Örnek, 
Türk Halkbilimi, Kültür Bakanlığı Yay., s. 185-205, Ankara 2000; Ali Erkul, “Eski Türklerde 
Evlenme Gelenekleri”, Türkler Ansiklopedisi, Yeni Türkiye Yay., Ankara 2002; Işıl Altun, 
Kandıra Türkmenlerinde Doğum, Evlenme ve Ölüm, Yayıncı Yay., s. 226-312, İzmit 2004; Er-
man Artun, Türk Halkbilimi, Kitabevi Yay., s. 147-170, İstanbul 2005; Ayşe Başçetinçelik, 
Adana Halk Kültüründe Doğum-Evlenme-Ölüm, Altınkoza Yay., s. 149-327, Adana 2009. 
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ren, töre, gelenek, görenek ve inanışlar oluşmuştur. Bu kabul ve uygula-
malar, bağlı olunan kültürün belirlediği kurallar ve kalıplar çerçevesinde 
yapılır.8 Çünkü kadın ve erkeğin bir aile olarak sosyal hayata katılması 
ancak toplumun öngördüğü bu kabuller ve kalıp davranışlara uyulma-
sıyla meşrulaşmaktadır. Toplum hayatındaki bu özelliği sebebiyle önemli 
geçiş dönemlerinden biri kabul edilen evlenme, toplumun evlenme kül-
türüne uygun olarak yapılmak zorundadır. 

Türkiye’de görülen evlenme biçimleri arasında “dünür gönderme”9 (яу-
чы җибəрү), “beşik kertmesi” (колак төшлəтү),10 “berder” ve “kız kaçırma” 
(кыз урлау) / “oturakalma” (ябышып чыгу) sayılabilir.11 İncelenen ‘Tatar 
Hatını Niler Kürmiy’ adlı uzun hikâyede de “dünür gönderme”, “zorla ev-
lendirilme” ve “kaçarak evlenme”den (кыз урлау) söz edilir. 

Beğenilen kızı kural ve kalıplara uyarak istemeye “dünür gönderme” (яучы 
җибəрү), henüz beşikte iken kiminle evleneceğinin belirlenmesine “beşik kert-
me” (колак төшлəтү), oğlu ve kızı olan iki ailenin oğullarını ve kızlarını karşı-
lıklı (değiş-tokuş) evlendirmelerine “berder” denir.12 Kız evine yerleşen dama-
da “iç güveyi” (йортка кергəн кияү) adı verilir. Kızın erkek kardeşi yoksa da-
mat (кияү) genellikle kızın evine yerleşerek onların işlerine yardımcı olur. 

1.1. Görücü (Яучы) Usulüyle Evlenme 

Türk evlenme kültüründe yaygın evlenme biçimi görücü usulüyle evlen-
medir. Dede Korkut ve Manas Destanı başta olmak üzere gelenekli Türk 
halk anlatılarında da karşılaşılan bu usule göre evlenecek erkeğin yakınları 
arasından birkaç kadın “görücü” seçilir. Seçilen “görücü” kadınlar, evlenme 
çağındaki kızları araştırarak bildikleri veya kendilerine önerilenler arasın-
dan uygun olanların evlerini ziyaret eder. Evlendirme niyetlerini kızın aile-
sine bildirir. Türkiye’de görücü usulüyle evlenmelerde “dünür gezme”, “gö-
rücü çıkma”, “kız arama”, “kız bakma”, “kız sorma” gibi adlar da verilir.13 
                                                           
8 Erman Artun, a.g.e., s. 147. 
9 Zümrüt Nahya, “Kız İsteme ve Söz Kesme Gelenekleri Üzerine Bir Atlas Denemesi”, III. Mil-
letlerarası Türk Folklor Kongresi Bildirileri, IV. Cilt: Gelenek - Görenek ve İnançlar, Kültür Ba-
kanlığı Yay., Ankara 1987. 
10 Beşik kertmesi uygulamasına göre, aileleri çocukların büyüyünce evlenmelerini kararlaştırır ve 
çocuklar nişanlanmış sayılır (Bkz. Ali Yakıcı, “Anadolu Düğün Geleneğinin Sosyal Hayata, Sanata ve 
Edebiyata Etkisine Dair”, Millî Folklor, Cilt: 2, Sayı: 13, (Bahar 1992), s. 29, Ankara 1992). Hem kızı 
hem oğlu evlenme çağında olan iki ailenin, kızlarını karşılıklı olarak başlık alıp vermeksizin evlendir-
meleri de Türkiye’de görülen evlenme biçimlerindendir. Bu tür evliliklere “berder”, “kepir”, “bedel evli-
liği”, “kızların değiş tokuşu”, “değişik usulü” gibi adlar verilir (Bkz. Ali Rıza Balaman, 1975:7221; Se-
dat Veyis Örnek, a.g.e., s. 188; Işıl Altun, a.g.e., s. 229. Bohçasını alan kızın baba evinden kaçarak 
oğlan evine gidip oturmasıyla yapılan evlenme biçiminde “oturakalma” denir. Kocası ölen kadın, kay-
nıyla evlenebildiği (levirat) gibi, karısı ölen erkek de baldızıyla evlenebilmektedir (sorarat). 
11 Bayram Durbilmez, “Галимджан Ибрагимов Xикəялəрендə Туй Йолалары” (Alimcan İbrahi-
mov’un Hikâyelerinde Düğün Gelenekleri), Галимджан Ибрагимов Һəм XXI Гасыр, Tataristan 
Respuplikası Fenner Akademiyası G. İbrahimov İsem. Tel, Edebiyat Hem Sengat İnstitutı, Ta-
taristan Respuplikası Medeniyat Ministrullıgı Yay., s. 259, Kazan-Tataristan 2007. 
12 Bayram Durbilmez, “a.g.m.”, s. 259. 
13 Işıl Altun, a.g.e., s. 248-250; Ayşe Başçetinçelik, a.g.e., s. 149. 
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İncelenen eserde de, yaygın evlenme biçimi “görücü usulüyle evlen-
me”dir. Eserin ilk cümlesi bile “Бер атна эчендə кызга ике яучы килде. / 
Bir hafta içinde kıza iki görücü geldi”14 şeklindedir. Eserin başkahramanı 
olan Gülbanu ile Zakir de görücü usulüyle evlenir. Gülbanu Karayurga 
köyünden, Zakir ise Bikyar köyündendir. 

Gülbanu’nun babası Nurmuhammed / Nuri, Kanton (= Çavuş?) Şibay 
tarafından gönderilen görücüye “hayır” diyemez. Kızı Gülbanu ile Şibay’ın 
oğlu Zakir’in evlenmelerini uygun bulduğunu görücüye de belli eder: 
“Sen de büyüksün, seni gönderen adam da büyük… Şaşırıp kaldım. Bu 
yıl öyle ciddî işler elimizden gelmez, diye düşünmüştük. ‘Hayır’ demeye 
gücüm yetmiyor, şimdilik kesin söz veremiyorum; hele annesi ile konuşup 
akrabalara bir danışalım!” diye cevap verir. Bu konuşmadan hareketle, 
dünür gönderen aileden başka görücünün de hatırı sayılan biri olduğu-
nu söylemek mümkündür. Nuri’nin kızı Gülbanu’yu Zakir’e vermeye razı 
olduğu da bu konuşmadan anlaşılmaktadır. Nuri, kızını vermeye gönlü 
olduğunu belli etse de, görücülerden üç gün süre ister. Çünkü geleneğe 
göre, görücüye çıkan kız tarafı evlenmeye hemen razı olmaz; “Kız evi naz 
evi”dir. Bu sebeple “kız isteme” (кыз сорау) birkaç defa tekrar edilir. Tür-
kiye’de de “görücüye çıkan kız”ın ailesine araştırma ve düşünme süresi 
tanınır. Kızın ailesi güvey (кияү) adayını ve ailesini araştırır. Anlaşma 
olursa dünür gidilir. Kız istemeye (кыз сорау) “dünür gitme” (яучы җибə-
рү) denir. “Dünür gitme”de aile büyükleri, yakın akrabalar ve kız evinin 
de tanıdığı hatırı sayılan kişiler bulunur. Nuri, konuşup danışacağını 
söylese de kimseye danışmaz. İki gün düşünür ve üçüncü gün sabah ça-
yından sonra karısı Fethiye’ye; “Annesi, dünürler para getirirler, sofra ha-
zırlamak gerekir!” diyerek kararını bildirir. Ana yüreği yerinden oynar, 
dizlerinin bağı çözülür; ödü patlar. Kocasının gözlerine bakarak, korku 
dolu sesle “Bu da ne demek? Ne dünürleri?” diye soran Fethiye’ye kocası 
kararını şu sözlerle açıklar: “Gülbanu’yu evlendiriyoruz, büyük nesle katı-
lıyoruz; aman insanların gözünde küçük düşürme, sofrayı özenle hazırla!” 

Nuri’nin konuşmasında geçen “para getirme” sözünün “söz kesme” 
yerine kullanıldığı anlaşılmaktadır. Türkiye’nin bazı yörelerinde “el içine 
katılma / girme” diye de adlandırılan evlenme / evlendirme, eserde “bü-
yük nesle katılma” olarak da ifade edilir 

İncelenen eserde, ilk görücüleri türlü sebeplerle geri gönderen Nuri, Şi-
bay’ın küçük oğlu Zakir için Gülbanu’yu isteyen görücülere olumlu yakla-
şır. Kız tarafının olumlu yaklaşımıyla kız isteme aşaması tamamlanır. “Kız 
isteme” (кыз сорау) aşamasında anlaşma sağlanırsa, bunu çevreye duyur-
ma amacıyla küçük bir tören yapılır. “Söz kesimi” (сүз кисү) veya “küçük 
nişan” (ярəшү, кодалашу) adları verilen bu küçük törende başlık (калын), 
                                                           
14 Галимджан Ибраһимов, “Татар Хатыны Нилəр Күрми”, Сайланма Əсəрлəр: 3 Томда, 
Төзүчесе Хəлит Музагитов, Афзал Шамов Редакөиясендə, Татарстан Китап Нəшрияты, 
3. Tом, s. 438, Казан 1956. 
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süt hakkı, kıza alınacak takılar (белəзек, алка) kararlaştırılır ve kızın par-
mağına “söz yüzüğü” takılır. Törene katılanlara şerbet ve lokum ikram edi-
lerek iş tatlıya bağlanmış olur.15 İncelenen eserde de, kız ve erkek tarafı 
bir araya gelmekte, başlık parasını (калын акчасы) belirlemektedir. Hikâ-
ye Karayurga ile Bikyar köylerinde geçtiğine göre, Tataristan’da bu evlen-
me biçimi daha çok köy kesimlerinde olmaktadır. Karayurga köyünden 
Çukur Habip’in oğlu ile Bikyar köyünden değirmenci Faiz’in kızı, Karayur-
ga köyünden Bakkal Hayrullah’ın biricik oğlu Nasip ile Bikyar’dan Kurba-
ğa Haris adlı köylünün kızı da görücü usulüyle evlenirler. 

Türkiye’nin gelenekli yörelerinde de yaygın olan evlenme biçimi. -eski-
si kadar olmasa da- devam etmekte, büyük şehirlerde veya okuyan genç-
ler arasında ise tanışarak / anlaşarak evlenme yaygınlaşmaktadır. 

Evlenme çağına giren kıza pek çok görücü gelebilir. Bunlar arasından 
uygun görülmeyenlere türlü bahaneler bulunur. İncelenen eserde de Nu-
ri adlı bir köylünün Gülbanu adlı kızına aynı hafta içinde iki görücü ge-
lir. Görücü gönderen ilk aileye kızını vermek istemeyen Nuri, görücüleri 
de kırmamak için bazı bahaneler ileri sürer: Çok meşakkatli bir dönem-
de olduğunu, evi yenilemeyi düşündüğünü, bunun için arsa ile orman 
satın aldığını ve düğün yapmaya gücünün yetmeyeceğini söyler. 

1.2. Zorla Evlendirilme (Димлəп Кияүгə Бирү) 

Görücü gönderen Şibay’ın küçük oğlu Zakir’le Gülbanu’nun evlenmele-
rini uygun gören Nuri, kızı Gülbanu’ya da hanımı Fethiye’ye de bu evliliği 
onaylayıp onaylamadıklarını sormaz. Gülbanu, evlendirilmek üzere olduğu-
nu bile başkalarından öğrenir. Gülbanu da, kızın öz annesi olan Fethiye de 
bu evliliğe rıza göstermez. Gülbanu’nun zorla evlendirildiği eserin pek çok 
yerinde belirtilir. Gülbanu;“Anneciğim! Beni ona vermeyin…” diye hıçkıra 
hıçkıra ağlayarak annesinin kucağına atılır. Anne yüreği bunun böyle ola-
cağını önceden sezmiştir; fakat Fethiye kızını bir türlü teselli edemez, aksi-
ne onun da gözleri yaşarır. “Ciğerim, yavrum ben ne yapayım? Bunu düşü-
nen baban! Benim de haberim yoktu, neyleyim ciğerim, yavrum!” diye ağla-
yan annesi Gülbanu’yu bağrına basar. Kızıyla ağlaşıp dertleşen Fethiye, 
kendisinden beklenmeyen bir cesaretle kocasına karşı şu sözleri söyler: 

“Ey Allah’ım, sadece benim değil senin de çocuğun o! Neden azıcık 

olsun acımıyorsun ona? Sabah akşam sıkıntı içinde geziyor. ‘Ya onun 

için bir şeyler yaparım ya da kendimi suya bırakırım. Ne olur beni 

ona vermeyin!” diyor. Biraz sabretsek mi acaba? Alınan parayı iade 

etmek ilde olmayan iş değil ya?”16 

Karısının bu sözleri karşısında kızgınlık karışımı acıma duygusuyla ba-
kan Nuri, “Sen kendin de ağlamadın mı?” diye sorarak; ağlamadan kocaya 
                                                           
15 Bayram Durbilmez, “a.g.m.”, s. 260. 
16 Галимджан Ибраһимов, a.g.e., s. 445. 
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giden bir kız olmadığını, bunun atalardan gelen bir gelenek olduğunu, kı-
zını gelin etme mutluluğunun herkese nasip olmayacağını söyler. “Orası 
öyle de babası, ama ağlamanın da birçok çeşidi var. O küçük çocuk olup di-
zimizin dibinde yetişti. Azıcık inadı da var. Kendisine bir şey yapmasından 
korkuyorum işte!” diye itirazını sürdüren Fethiye, güvey adayı Zakir’in an-
nesini herkesin “pelin otu” ve “sivri dilli Sabire” lâkaplarıyla andığını, Sabi-
re’nin geçimsiz bir kadın olarak tanındığını da ifade eder. Karşılaştığı ka-
dınların “Orta parmak gibi kız yetiştirdiniz de şimdi diri diri cehennem ate-
şine atıyormuşsunuz, yoksa koca çıkmaz diye mi korktunuz?” sözleriyle 
kendisini uyardıklarını da söyleyen Fethiye; “Babası, biraz sabretsek mi 
acaba? Kızımız evde kalmıyor ya, daha Eylül’de yeni on altıyı doldurup on 
yediye girdi… Bu yıl ev avlu zahmeti de çok…” sözleriyle kocasına ısrar 
ederek bu işten vazgeçmesini ister. Bunları söylerken Gülbanu’nun baş-
kasını sevdiğini Nuri’ye söyleyemez. Adam ile kadın yalnız kaldıklarında 
bu konuyu konuşup kavga ederek yeniden başa dönerler. Para alınır, baş-
lık parasında anlaşılır, “Cumartesi günü düğüne bekleriz” diye okuntucu-
lar gönderirler. Düğüne kaç kızak, kaç kişi geleceği belirlenir. Şerif hoca-
dan Cumartesi’ye nikâh kıymaya gün alınır. Bütün bunlar olurken anne 
Fethiye bir türlü huzur bulamaz. Bir taraftan kızının ağlayıp durmasından 
kalbi sıkışır, öte taraftan da Nuri ile kavga etmeyi sürdürür. Oğullarından 
medet uman Fethiye, Nuri’nin Gülbanu’yu istemediği biriyle zorla evlen-
dirme kararından vazgeçmesi için onlarla da konuşur. Boşuna konuşmuş-
tur; çünkü oğullarının babalarına karşı ağızlarını açacak cesaretleri yok-
tur. Sayılı günler geçiverir ve sonunda yenilen Fethiye; “Artık Allah’ım bilir. 
Takdirinden geçilmez. Allah’ın yazdığı olur!” diyerek direnmekten vazgeçer. 

Gülbanu’nun Zakir’i istememesinin en önemli sebebi, kendi köylerinden 
Lütfü adlı delikanlıyı sevmesidir. Lütfü de Gülbanu’yu sevmektedir. Gülba-
nu’nun Zakir’i istemediği, zorla evlendirilmeye karşı çıktığı ve sevdiği Lütfü’ye 
kaçma niyetini bildirmek üzere yengesi Meftuha’ya gittiği şöyle ifade edilir: 

“Kızın içine ateş düşmüş gibi oldu; nereye bastığını ne yaptığını unut-

tu. Bir eve geçti, orada da kendine yer bulamayıp yeniden avluya 

çıktı. Böylece ne yapacağını şaşırıp dolanıp durduğunda fıçılarda su-

yun bittiğini fark etti. Bu çok güzel bir bahaneydi. Annesinden izin is-

teyip çabucak giyindi süslendi, yüzüne allık yaktı, dudaklarına ruj, 

gözlerine de sürme sürdü; kalın şalını örtünüp çıngıraklı terazi ile ko-

vaları alıp komşu yengesi Meftuha’ya gitti.”17 

1.3. Kaçarak Evlenme (Кыз Урлау) 

Gülbanu, babasının seçtiği güvey (кияү) adayı Zakir’le değil, sevdiği 
Lütfü ile evlenmek ister. Lütfü ile kaçmaya karar veren Gülbanu, kaçma 
                                                           
17 Галимджан Ибраһимов, a.g.e., s. 439. 
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isteğini Lütfü’ye haber vermesi için yengesi Meftuha’ya gider. Gülba-
nu’nun sırdaşı Meftuha, dayısı Gayfulla’nın karısıdır. Gülbanu, yengesi 
Meftuha’ya; “Yengem canım, bugün gidip gör, bir yolunu bulup gör. Annem 
babam uyuyunca bahçe tarafındaki kar yığını boyundan sağ pencereye gel-
sin, ben beklerim.” diyerek Lütfü’ye haber gönderir. Gülbanu’nun kaçarak 
evlenme isteği, eserde şöyle anlatılır: “Kendi içinden: “Öldürecek değiller 
ya, bir öfkelenip beddua ederler; her şey unutulur’ diye düşünerek sevdiği 
genç Lütfü ile kaçmaya karar verdi. Bu kesin karar ile dolu kovalarını omzu-
na alıp düğün hazırlığı başlayan evine döndü.”18 

Gülbanu’nun annesi Fethiye de, kızının sevdiği delikanlıya kaçabileceği 
korkusunu yaşamaktadır. Gülbanu ne kadar gizlemeye çalışsa da annesi 
çocuğunun gönlünün kime kaydığını bilmektedir. Gülbanu’nun birini sevdi-
ğini ilk duyduğunda annesi donakalır. Harap olduğunu düşünür. Buna ön-
ce şaşıran Fethiye, kızının azıp kötü yola girmesinden, milletin diline düş-
mesinden, adının kötüye çıkmasından korkar. Gülbanu oturmaya gitmek 
istediğinde çok seçici davranır, insanlara göre gönderecek olur. Kızı baharda 
nehir boyuna kendir ağartmaya, akşamları çamaşır tokaçlamaya gittiği za-
manlar, kaz yolma, ot biçme imecelerine çağrıldığında, yaz ayında tarlaya 
gittiğinde, Sabantuy bayramı olduğunda ana yüreği bir türlü huzur bula-
maz. Buralara kızını kendi tanıdığı, güvendiği kızlar ile göndermeye çalışır: 
“Birlikte varıp birlikte dönün, yalnız ayrılma!” diye kızını defalarca uyarır.19 

Sevdiğine kaçarak evlenmeye karar veren Gülbanu’nun sevdiği Lüt-
fü’yü beklemesine, incelenen eserde özel bir yer verilmektedir. Gülba-
nu’nun, sabaha kadar süren endişeli bekleyişi ve Lütfü’nün gelemeyişi, 
uzun uzun şöyle anlatılmaktadır: 

“Kışın kısa günü kıza çok uzun göründü. Karanlık çöküp akşam olun-

ca babası ile annesinin çay içmeleri acayip uzun sürmüş gibi geldi 

ona. Sekiden fincanları toplayınca Fethiye Nine yine havlulardan, 

peştamallardan söz açıp aklını karıştırdı. Babası ile annesi öbür oda-

ya geçip yatağa girer girmez, Gülbanu, kendi penceresine perdeden 

sokağa görünecek şekilde ince kırmızı kurdele astı; işlediği mendili 

eline alıp pencere önüne oturdu. 

Bugün hava güzeldi. Gündüz güneş çıktı, karın üzeri acayip bir şekil-

de parladı durdu. Ama akşama doğru rüzgâr esip küçük parçalı yu-
                                                           
18 Галимджан Ибраһимов, a.g.e., s. 439. 
19 Kızının Lütfü ile evlenmesine Fethiye’nin de gönlü vardır. İçinden “Olmayacak biri değil, boyu 
posu yerinde, malı-mülkü de var” diye söylenir; “takdirde yazılmışsa, dünürcü gelirse neden verme-
yeceğiz ki”, diye düşünür. Lütfü’nün annesi öleli uzun yıllar geçtiği için kızının kaynana derdi ol-
mayacağını düşünmesi de gönlünü rahatlatır. “Kendi gelinim kötü, kızımın da kaynanası kötü” sö-
zünü hatırlayan Fethiye için kızının kaynanasız olması büyük şanstır. Fethiye, bunların hiç birini 
kocasına söyleyemez. Nuri’nin bunlardan haberi olsaydı, önce karısı Fethiye’yi azarlardı, üzerine 
boran fırtınası oynatarak; “Anne olup kız yetiştiren böyle mi olur?” derdi. Kadını ölünceye dek dö-
verdi. Sonra da bu yiğide vermeye kalkılırsa kesinlikle vermek istemezdi, direnirdi. Anne Fethiye 
bunların olacağını önceden bildiği için kızının muhabbeti hakkında kocasına hiç ağzını açmaz. 
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muşak beyaz pamuklara benzer kar yağmaya başladı. Sonra boran 

çıktı, şimdi de sert rüzgâr durmadan kar ile oynadı; onu etrafa yaya-

rak evlere, ahırlara, saman yığınlarına yapıştırıp üst üste yığmaya 

başladı. Kız yalnızdı. Önce biraz ürkerek oturdu. Pencerenin dışarısı 

görülmeyecek halde donmuş olmasına da canı sıkıldı. Her tarafı kap-

layıp soba borularında ıslık çalan boranda, sevgilisinin yanlışlıkla 

pencereleri karıştırabileceğini düşünerek endişelendi. 

Böylece beklemekle gecenin yarısı geçmiş oldu. Rüzgâr, boran yatıştı, 

pamuk yapraklar gibi yumuşak kar yağmaya başladı ama yiğit gel-

medi. İlk horozun sesi duyuldu o hâlâ yoktu; ikinci horoz bağırdı o yi-

ne görünmedi. Sonunda üçüncü horoz da bağırmaya başladı ama yi-

ğit gelmedi. Hayırdır inşallah, bu ne iş? Yengesi görüp konuşamadı 

mı? Yoksa penceremin yanında nöbet mi tutuyorlar, ondan mı gele-

medi? Hiçbir soruya cevap bulamayan kız geceyi ateşli duyguların 

içinde geçirip tanı gözünü kırpmadan uyanık bir halde karşıladı. İşle-

meli mendiline de elini süremedi.”20 

Lütfü de Gülbanu’yla evlenmek istediği halde, onunla görüşmeye ge-
lemez. Çünkü delikanlı ormandan ağaç taşırken, kesilip yere düşmekte 
olan bir ağacı fark edemez ve altında kalarak sakatlanır. Lütfü’yü bekle-
yen Gülbanu, sevdiğinin gelmemesi üzerine ertesi gün tekrar yengesi 
Meftuha’ya giderek acı haberi alır. Meftuha’nın Lütfü’ye gidişi ve onunla 
Gülbanu hakkında görüşmesi, Lütfü’nün Gülbanu’yu kaçırmaya geleme-
mesinin sebebi eserde şöyle anlatılır: 

“Gittim, gülüm, gittim. Doğruca dükkânına girdim. Biliyor musun beni 

görünce aniden ahlar çekip önüme onun yarı akıllı yengesi çıktı. “Ne ol-

du?” dedim. “Sorma ya, sorma” dedi. Orta parmak gibi çok yakışıklı, 

yalnız yetişen sağlam köknar gibi bir yiğit idi. Yeter ki, harap olmasın, 

durumu çok ağır” dedi. “Ne var, sırasıyla tek tek anlat” dedim. “Neyse, 

dedi, gizlisi yok, senin niçin geldiğini biliyorum, haydi kendin girip gör” 

dedi. Beni elimden çekip dükkânın içinden geçirerek iç taraftaki evleri-

ne götürdü. Girince ne göreyim gülüm, aklım başımdan gidecek gibi ol-

du. Gören der ki, kabuğu soyulmuş tomruk, işte Lütfü’nün sağ ayağı 

öyle şişmiş, kendisi de inleyip yatıyor. “Ne oldu, bu ne haldir, bir anla-

tın” dedim. Ağzı, dili kuruyormuş, “Tenim ateş gibi yanıyor” dedi. Fin-

candan su içip, dudaklarını ıslattı da ne olduğunu anlatmaya başladı: 

- İşte, yengeciğim, dedi, senden gizlediklerimi it yesin, gönlümde ne 

varsa dilimde de odur. Ben, işte Gülbanu’yu istemek üzereyken bu şe-

kilde harap oldum, dedi. Bak işte kardeşim, yengeciğim, dedi. Ağabe-

yim de biliyor, onlardan benim gizlim saklım yok. Güzün düğün yapa-

cağım, genç gelini getirmek için ayrı, yeni bir ev olsun diye düşündüm. 
                                                           
20 Галимджан Ибраһимов, a.g.e., s. 439-440. 
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Bunun için derebeyinden orman satın aldım, kendi göz önümde kestir-

dim. Bu kış ormandan getirip, yaz boyu kuruduktan sonra o tomruk-

lardan güzün ev yapacağım dedim. Ağabeyim demişti arkamdan: 

“Kendileri taşırlar, sen niye sıkıntı çekiyorsun, burada, dükkânda du-

racak kimse yok” diye. Yazgım böyleymiş, yüreğim sabırsızlandı, gün 

çok güzeldi. Oynayıp, şakalaşıp büyük, kalın, uzun tomrukları araba-

ya yerleştirip bağlayınca at koşturup eve doğru yol aldık. Yokuş taş 

var ya? İşte oradan inerken atımın eyerinin kayışı koptu. O aşağıya 

doğru kayan kızağı engelleyemeyince öndeki atın üstüne bindi. Benim 

kızak aşağıya doğru kayıp gitti ve beni öndeki kızağa yüklü tomruğa 

sıkıştırdı. Ben kendimden geçmişim. Kızaklardan birini boşaltıp, beni 

oraya koyduklarını ve eve getirdiklerini söylediler. Kırılmış mı, çıkmış 

mı henüz bilmiyorum, şimdilik böylece inleyip yatıyorum, dedi…”21 

Lütfü, Gülbanu’yu kaçırmaya gelemeyince Gülbanu da babasının istediği 
gençle evlenmek zorunda kalır. Önce dünürcülerin geldiği dönemde dükkân-
cı Lütfü onun yüreğine taht kuran tek yiğittir. Lütfü onu, orman boyunda ot 
toplarken ağaçların altında kucaklayıp öper. Orak, ot işine, çeşmeye gider-
ken görüşüp göz kırpmaktan, kaş oynatmaktan öteye geçen başka bir yakın-
lıkları olmaz. Oturmaya gittiği evde eşikte insanlardan saklı gizli bir birlerine 
söz verirler; iki kez hediyeleşirler. Başka bir yakınlaşmaları olmasa da düğü-
ne kadar Gülbanu kendisini Lütfü’nün, Lütfü’yü de kendisinin sayar. Başka 
kimse ile evlenmeyeceklerine söz verirler ve mecbur kalırlarsa Lütfü ile birlik-
te kaçmaya ant içerler. Kız verilip düğün başlayınca Lütfü’nün bir çare bula-
maması, atkuyruğundan başka bir hüner göstermemesi Gülbanu’nun genç 
gönlünde yara açar. Lütfü’den gönlünü soğutmaya, “O beni sevmemiş de-
mek, öylesine şaka yapmış” diye düşünmeye çalışır. “Kaderime Zakir yazıl-
mış demek ki!” diyerek sadece teni ile değil canı ile de Zakir’in koynunda sı-
caklık bulur, ona yürekten bağlanır. Ama Zakir ile arası bozulduğu zaman-
larda, kaynana Sabire’nin zehirleri gelip eriştiğinde dükkâncı yiğit onun gön-
lünün ufkunda yine görünür, kızın yüreğinde yine Zakir ile yan yana yer al-
mak için kavga ediyor gibi olur. Bunun gibi zamanlarda Gülbanu ot topladığı 
gün öpüştüklerini de, oturmaya geldiğinde eşikte görüşünce kendi araların-
da söz kestiklerini de, hediyeleştiği anları da özlemeye başlar. “Zakir’in yerine 
neden Lütfü olmadı?” diye gözyaşları döker. Ama kendi hiçbir adım atmaz, 
güzel yengesi Meftuha’ya da gönlünü açmaz. Bu kaygı, yüreğin damarlarını 
yavaşça kemiren bir zehir gibi kan ile bütün damarlarına yayılır. 

Gülbanu’nun Lütfü ile kaçarak evlenme isteği gerçekleşmese de, eserde 
bu konu önemli bir yer tutar. Gülbanu’nun sevdiğine kaçma isteği, kaça-
rak evlenmenin Tataristan’da da olduğunu gösterir. “Tatar Türklerinde bu 
olaya ‘yapışarak çıkmak’ derler ve bu olay nadir de olsa Tatarların hayatın-
                                                           
21 Галимджан Ибраһимов, a.g.e., s. 442. 
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da yer almış olup, aslında her zaman hem aile hem toplum tarafından kı-
nanmıştır.”22 “Kız kaçırma” yoluyla gerçekleştirilen evlenme biçimleri Tür-
kiye’de de görülür.23 Kaçarak evlenme erkeğin evlenmek istediği kızı zorla 
kaçırması veya evlenmek isteyen kız ile erkeğin anlaşarak kaçmaları sonu-
cu gerçekleşmektedir. “Kız kaçırma” (кыз урлау) dışında, “oturakalma” 
(ябышып чыгу) adı verilen bir kaçarak evlenme biçimi daha vardır. “Otu-
rakalma” olarak adlandırılan bu evlenme biçiminde kızın sevdiği erkeğin 
evine giderek yerleşmesi / kaçması sonucu evlenme söz konusudur. Kaça-
rak evlenme biçimleri daha çok, kızın veya erkeğin zorla biriyle evlendiril-
mek istenmesine tepki olarak meydana gelmektedir.24 Kız veya erkek tara-
fının evliliğe rıza göstermemeleri, kız tarafının ağır şartlar ileri sürmesi gibi 
sebepler de kaçarak evlenmeye yol açmaktadır. 

Eserde zorla değil, gönül rızası ile kaçma isteği söz konusudur. 

1.4. Çok Eşle Evlenme ve Kuma (Көндəш) Getirme 

İncelenen eserde, bir erkeğin birden çok evlenmesine sık rastlanır. 
Sözgelimi Gülbanu’nun babası Nuri, yedi defa evlenir. Bunlardan ikisi-
nin vefat ettiği, ikisinin de boşandığı yazılmaktadır. İki hanımı ile ilgili 
bir bilgiye yer verilmemekte, daha çok son karısı Fethiye’den söz edil-
mektedir. Yedi karısından birincisi, evliliklerinden bir buçuk yıl sonra 
çocuk doğururken ölür. İkincisini, “gözlerini erkeklerden alamıyor, kahpe 
bir şey olur bu” diye kendisi boşayıp gönderir. Kadınlardan biri de, “ku-
ma günü köpek günü” deyip dalaşıp dövüşüp bütün çeyizini, başlık para-
sını kocasına bırakıp kendi kaçar. Aralarında birisi de çok çalışkan, açık-
gözlü fakat sivri dillidir. Kocasının bir sözüne on sözle karşılık verir. “Bu 
eniğe ibret olsun” deyip, köpek döver gibi döver, göğsüne çıkıp ayağı ile 
çiğneyip kışın o zemheri soğuğunda bir elbise ile çıkarıp kara atar. Ağır 
hastalığa yakalanan kadın, karların eriyip, ırmakların taştığı bir ilkbahar 
günü vefat eder. Altı karısından sonra evlendiği Fethiye, dayanıklı çı-
kar.25 Fethiye’nin bu durumu eserde şöyle dile getirilir: “Otuz yıldır bu 
                                                           
22 Çulpan Çetin Zaripova, “a.g.m.”; “Alimcan İbrahimov’un Eserlerinde Tatar Türklerinin 
Kültürel Değerleri”, I. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı -Bildiriler-, (Editörler: Prof. 
Dr. Fikret Türkmen-Prof. Dr. Gürer Gülsevin), Cilt: 2, s. 628, Ankara 2007. 
23 Sedat Veyis Örnek, a.g.e., s. 186. 
24 Işıl Altun, a.g.e., s. 227-228; Bayram Durbilmez, “a.g.m.”, s. 260. 
25 Eserde üvey anne-üvey çocuk genellikle olumsuz olduğu anlatılır. Sözgelimi; Fethiye yumu-
şak kalpli, erdemli biri olarak tanınsa da üvey çocuğu Şeyhülislâm / Şeyhel’i bir türlü seve-
mez, onu görür görmez yüreği nefretle dolar. Olur, olmaz sebeplerle Şeyhel’i tepeler. Oğlan on 
yaşına girer girmez Fethiye, “hiç olmazsa gözümün önünden kaybolsun” deyip onu komşu kö-
yün okuluna gönderir. Oraya da yemesi için kurumuş çavdar ekmeği ile küflenmiş bulgurdan 
başka hiçbir şey göndermez. Çok yaman olan çocuk, üvey anneden gelen yiyecekleri yok paha-
sına satıp yumuşak buğday ekmeği alır. Her perşembe tarla kapısına çıkan çocuk, bir pazarcı-
nın arabasına binerek Karayurga’ya döner. Evde doyuncaya kadar yiyip hamama girer, giye-
ceklerini değiştirir. Üvey annesinin ırgattan koşturduğu kötü odun arabasına binen Şeyhel ek-
mekler, bulgurlar yükleyip cumartesi günü yine okuluna döner. Bir sonraki haftada yine gelir, 
üvey annesi yine onu ırgata bıraktırır. Bu gelip gitmelere kızan Fethiye oğlana çok dayak atar. 
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zor hayata dayanıp yalnız o kaldı. Ama onun da Allah’tan, yazgısından, 
kocasından korkup kırk parçaya parçalanan kalbi en hafif rüzgârda bile 
titremeye hazır olan titrek ağacı yaprağı gibi, en küçük kaygı dert dalgala-
rına da karşı duramaz derecede yıpranmıştı.”26 

Zakir’in babası Şibay da üç defa evlenir. Şibay’ın ilk karısı Mergiye’dir. 
O bir buçuk yıl sonra vefat eder. Bu ilk hanımından Altınbay adlı bir oğ-
lu olmuştur. Şibay’ın ikinci evliliği Bahriye iledir. Bahriye’nin çocuğu ol-
mayınca Şibay, Sabire’yi kuma olarak getirir. Şibay, Sabire’nin üzerine 
de kuma getirmek ister fakat Sabire’den korktukları için kimse kuma 
gelmek istemez. 

Çok eşle evlenme (polygamy) türleri içinde görülen “kuma getirme”, 
bir erkeğin evliliği sürerken başka bir kadınla evlenmesidir. Başka bir 
ifadeyle; evli bir erkek, karısının üzerine başka birisiyle daha evlenirse 
bu evlenme biçimine “kuma getirme” adı verilir. Hanımından çocuk sa-
hibi olamayan erkeklerin, bu hanımını boşamaksızın başka bir hanım-
la daha evlenmesine, yani “kuma getirme”sine daha çok gelenekli çev-
relerde rastlanmaktadır. İncelenen eserde de kuma getirilmesinin en 
önemli sebebi çocuksuzluktur. Meftuha’nın üstüne kuma getirilmesi-
nin sebebi de aynıdır. Meftuha kocasını görmeden, bilmeden evlenir. 
Evlenince bütün kalbiyle ona bağlanır, onu sever. Mutlulukları yıldan 
yıla artar. Aradan üç yıl geçince aydınlık günlerinin üstüne bir kara 
bulut gelip çöker. Dördüncü, beşinci yıllarda kadın kendi içinden ço-
cuk hasreti çeker, Allah’a ağlayıp yalvarır. Koca karı ilâçlarıyla tedavi 
olmaya çalışır. Büyücüye, büyü bozucuya, falcıya, üfürükçüye giderek 
şifa arar fakat yine de çocuğu olmaz. Kocası, şakayla da olsa kumadan 
söz etmeye başlar. Kocasının bu isteğine çok üzülen Meftuha, ağlayıp 
beddua ederek üzüntüsünü Gülbanu ile paylaşır. Bu dertleşme eserde 
şöyle geçer: 

“Böyleymiş gülüm, kadın dediğinin başına bir tane bile talih gölgesi 

düşmezmiş, işte benimki de bugünlerde olur olmaz söz ile canımı sık-

maya başladı. Bulmuş bir söz, ‘Allah bize çocuk vermiyor, neslimiz 

kuruyor’ diyor. ‘At dört taneye çıkarsa, kuyruksuz koyun da yirmiye 

çıkarsa, ektiğim ekinim on dönümden artarsa, Allah rızası ile sana 

kuma getirmeyi düşünmüştüm. Benim dediğimi Allah fazlasıyla ver-

di. Şimdi ne yapacağız?’ diye söylenip duruyor.”27 
                                                                                                                                        
Üvey annesinin sopalarından onun arkasında, bileklerinde çürümeyen yer kalmaz. Okula gön-
derilse de çocuk bir türlü başarılı olamaz. Ak kâğıdın üstünde kara ile yazılanları tanımayı bir 
türlü öğrenemez. On yedi yaşında okumayı tamamen bırakır. Bir kışı köyde mal bakarak arka-
daşları ile dövüşerek, kızlar ile şakalaşarak geçirir. Babasının kilerinden çavdar çalıp dükkân-
cıya yarı fiyatına satar. İki kere yakalanır. Babasına; “Bana bir kuruş harçlık vermeyince ben de 
çaldım işte!” diye cevap verir. Babası onu evinden kovar. Babası Nuri ve üvey annesi Fethiye, 
Şeyhel’in Merhaba ile evlenmesine de yardımcı olmaz. 
26 Галимджан Ибраһимов, a.g.e., s. 445. 
27 Галимджан Ибраһимов, a.g.e., s. 443. 
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Aradan yedi yıl geçer ve şakanın yerini gerçek alır. “Aslında ben sen-
den başka bir eş istemem; ama çocuksuzluk harap ediyor.” diyen kocası 
Meftuha’nın üstüne kuma getirmeye karar verir. 

Gülbanu’nun yengesi güzel Meftuha’dan başka, Gülbanu’nun kayınbaba-
sı Şibay’ın ilk karısı Bahriye’nin üzerine de kuma gelmiştir. Bahriye’nin üze-
rine kuma getirilmesinin sebebi de çocuksuzluktur. Şibay’ın ikinci karısı 
Bahriye çalışkan, becerikli, Allah’tan, kocasından ve insanların sözünden 
korkan birisidir. Bahriye’nin çocuğu olmaz. Bu sebeple kocası Şibay, Keçi 
Sultan’ın evde kalmış kızı Sabire’yi kuma olarak alır. Büyük bir çeyiz ve ol-
dukça çok mal ile gelen Sabire’ye başlık parası verilmez. O zamanlar, Şi-
bay’ın köyde muhtar olup biraz derecesini artırdığı, Rus başkanlara yalaka-
lık ederek kanton olmak için yol bulmaya çalıştığı zamanlardır. Kuma gelen 
karısının getirdiği mal ile durumunu düzeltir. Bununla birlikte eski eşi Bah-
riye tamamıyla ırgat, hizmetçi derecesine düşürülür. Kuma gelişinin üzerin-
den iki ay bile geçmeden Sabire, Bahriye’ye eziyet etmeye başlar. Evde bütün 
güç Sabire’nin eline geçer, bütün zor iş de Bahriye’ye yüklenir. Dört beş ineği 
o sağar, sürüye o katar, akşam yine o karşılar. Kış gününde kırk elli kuzuya 
o bakar. Koyunları kuzuların yanına sabah akşam sokup emzirip çıkaran da 
o olur. Ekmek pişiren, iki evin sobasını yakan, döşemelerini yıkayan, yemek 
pişiren, semaveri hazırlayıp sofraya getiren, bütün çamaşırları yıkayan da 
yaşlı kadın Bahriye olur. Kocasının bunlardan haberi olsa da seslenmez. 
Hastalanan Bahriye iki yıl sonra ölür. Bahriye’nin ölümü üzerine, zehirlene-
rek öldürüldüğü dedikoduları yayılmaya başlar. Zehrin Sabire tarafından tuz 
ile ekmeğe serpilip azar azar verildiği söylenir. Bu iddiayı araştırıp inceleyen 
olmaz. Şibay’ın, gelini Gülbanu ile kavga eden karısı Sabire’ye kızarak söyle-
diği şu sözlerden de Sabire’nin kumasını öldürdüğü anlaşılır: “Kumanın sır-
tında gezdin! Sonunda o zavallıya zehir verip öldürdün! Buna da göz yum-
dum. Ömrüm boyu benim canımı sızlattın. Artık küçük oğlum Zakir ile yeni ge-
len gelin Gülbanu’nun mutluluğuna ters düşmeye başladın…”28 

2. Düğün Hazırlıkları (Туй Хəзерлеге) 

Türk evlenme kültüründe, düğün öncesinde yapılan gelenek, göre-
nek, kalıp davranışlar ve uygulamalar önemli bir yer tutar. Bunlar ara-
sında; “çeyiz hazırlama” (бирнəхəзерлеге), “düğün yapılacak evin süslen-
mesi”, “misafirler için yiyecek ve içecekler hazırlama” (туй алды əзерлек) 
vb. ile ilgili kalıplaşmış kabul ve uygulamalar öne çıkar. 

2.1. Çeyiz Hazırlama 

Düğünden önce, kızın çeyizleri erkek evine taşınarak sergilenir. Ka-
dınlar ve genç kızlar çeyize bakmak için çeyiz (бирнə) asılan odaya girer-
ler. “Sandık açma” (сандык ачу) adı verilen bu gelenek, kızın ne kadar 
                                                           
28 Галимджан Ибраһимов, a.g.e., s. 505. 
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maharetli olduğunu göstermesi dışında, el sanatlarının sürdürülmesini 
de sağlamaktadır. Çeyiz hazırlama (бирнəхəзерлеге) geleneğine Alimcan 
İbrahimov’un bu hikâyesinde de rastlarız. Hikâyede, Gülbanu için çeyiz 
hazırlığına başlanır. İhtiyar Nuri cimri olsa da il geleneğine uygun olarak 
kızına zengin çeyiz verir, onun üzerine ayaklı maldan da dört baş koyun, 
bir dana gönderir. Daha önceden havlular, seccadeler hazırlanmıştır. 

Gülbanu’nun ak pirinç kenarlı iki büyük sandık dolusu çeyizi olduğu ya-
zılıdır. Bu sandıklarda gerçekten de bütün zengin köylünün serveti kadar 
çeyiz olduğu anlatılır. Bu zengin çeyiz kolay hazırlanmamıştır. Gülbanu’nun 
çeyiz hazırlama sürecini yazar ayrıntılı olarak anlatır. Buna göre; Nuri ilkba-
har, güz aşağı yukarı her pazar, Gülbanu’nun işlemeleri için lâzım olan iple-
ri, keteni, pamuğu, boyayı getirmeye çalışır. O cimrileşip inatlaştığında kızın 
annesi Fethiye gizlice sattığı yumurta ve ekin paralarıyla kızının çeyiz ihti-
yaçlarını karşılar. Gülbanu on dört yaşından itibaren her bahar birkaç ay 
kendir döver, kendine, müstakbel eşine havlular, sofra bezleri, elbiseler, 
gömlekler, perdeler, cibinlikler hazırlar. Kaynanasına, görümcelere, kayınla-
rına hediyeler hazırlar. Karın altından çimler çıkıp kuruyunca bunları ken-
disi gibi kızlar ile nehir boyunda yeşil çimlerde, güneşte kurutup ağartır, 
sonra yaz gecelerinde arkadaşları ile bir araya gelip tokaçlar. Güz, kış gelin-
ce de dikişe, el işine oturur. Pamuk atkılar, şallar örer, böylece on yedi yaşı-
na girdiğinde çalışkanlığı sonucu kızın çok zengin çeyizi hazır olmuştur.29 

Lütfü’nün evlendiği kızın hem güzel, hem de el işleri konusunda bece-
rikli olduğu, çeyizinin büyük olduğu belirtilir. 

2.2. Ev Temizleme ve Süsleme 

Düğün öncesi evi temizleme işi çok zahmetli olur, çok zaman ve güç 
sarf edilir. Nuri’nin sokağa doğru uzanan altı köşeli evi ikiye bölünür. İki 
tarafa da iki ayrı merdivenden iki kapıdan girilecek olur. Kuzeye bakan 
taraf erkeklere ait olup ak oda, misafir odası diye anılır. Düğüne hazırlık 
sırasında Fethiye nine bu odayı süslemeye ayrı bir özen gösterir. Her 
şeyden önce odayı daraltıyorlar diye sekileri çıkarttırır. Her yeri sildirtir, 
tuğladan yapılan ocağın badanasını yeniden yaptırtır. Kapıdan başköşe-
ye doğru büyük ak keçe döşetir, onun üzerine de kendi dokuduğu alaca 
yollukları serer. Başköşeye dar yorganlar döşeyip üzerine minderler se-
rer. Duvarları allı kızıllı havlular asarak süsler. Daha önce kendilerinde 
sadece Mekke ve Medine resimleri vardır. Evi güzel gösteriyor diye çarşı-
dan iki şemail (resimli duvar örtüsü) daha getirtir. Bunların birisine Aya-
sofya Camisi, diğerine de İstanbul Köprüsü yapılmıştır. Onları duvara 
asınca ev tamamıyla renklenir. Kapı yanındaki çanak çömlek dolabını çı-
kartıp Gülbanu’nun çeyizine alınan büyük saat ile aynayı evin başköşe-
sine asar. Bunlar artık evin havasını tamamıyla değiştirmiştir.30 
                                                           
29 Галимджан Ибраһимов, a.g.e., s. 480. 
30 Галимджан Ибраһимов, a.g.e., s. 460. 
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3. Evlenme Aşamaları 

Türk evlenme kültüründe, kız arama ve kız istemeyle (кыз сорау) 
başlayan evlenme aşamaları “söz kesme” (сүз кисү), “nişan” (ярəшү), ni-
kâh ve düğünle tamamlanır. Bunların her biri ile ilgili gelenek, görenek, 
kalıp davranışlar ve uygulamalar oluşmuştur. Başlık parası verme, ni-
şanlı görme, gerdek gecesi, güvey hamamı / gelin hamamı, konuk ağırla-
ma ve düğün ziyafetleri ile ilgili gelenek, görenek, kalıp davranışlar ve 
uygulamalar da evlenme aşamalarının içinde yer alır. 

3.1. Kız İsteme 

Kız istemeye, sevilip sayılan, itibar edilen kimseler gönderilmeye çalı-
şılır. Nuri’nin Gülbanu’yu Zakir’le evlendirmesinde, Şibay’ın gönderdiği 
görücünün de etkili olduğu belirtilir. Kız istemeye gönderilenler genellik-
le güvey adayının akrabasıdır. Sözgelimi Sabire, Şerekey’in kızını oğlu 
Zakir’e istemek üzere yaşlı ablasını gönderir. 

Görücü usulüyle evlenme başlığı altında inceleyebileceğimiz fakat gele-
neklere uymayan bir kız isteme biçimi de Şeyhülislâm / Şeyhel ile Merha-
ba’nın evliliğinde görülür. Nurmuhammed’in oğlu Şeyhülislâm / Şeyhel, 
evlenmeyi düşündüğü Merhaba’nın babası Çelem dede lâkaplı Şeveli’yle 
kendisi görüşerek Merhaba’yı ister. Şeyhel’in elinde bir mesleği olmadığı 
gibi, babası onu yanından kovduğu için bir malı da yoktur. Bu olumsuz-
luklardan başka kız isteme biçimi de yadırganan bir durumdur. Merha-
ba’nın babası bu sebeplerle kızını Şeyhel’e vermek istemez. “Ben bir kadın 
doyuramayacak kadar beceriksiz miyim yani? Hele bir ver kızını, sen de 
yaşlanınca benim evime sığarsın!”31 diye ısrar eden Şeyhel’i fazla üzmemek 
için Şeveli, bu işlerden anlamadığını, hanımı uygun görürse, kız da razı 
olursa karşı çıkmayacağını söyler. Güvey adayı ile beraber eve giden Şeve-
li, kızına; “Sana görücü getirdim. Görücü de kendisi, güvey de kendisi. Ka-
rar senin!” der. Merhaba seslenmez. Evlenmek isteyip istemediğini babası 
kızına üç kez sorar. Bunun üzerin kız babasına; “Sen de sordun baba! O 
işlerden ben ne anlarım?” diyerek kararı babasına bırakır. O sırada yanla-
rına gelen kızın annesi Mergiye nine; “Genç başın ile ilin geleneğini bozup 
geliyorsun. Dünürcü göndersen olmaz mıydı?” diye Şeyhel’e kızar. Fakat 
sonunda kızını vermeye razı olur.32 

3.2. Söz Kesme ve Başlık Parası 

Evliliği kız tarafı da onaylarsa, kıza alınacak ziynet ve ev eşyaları be-
lirlenerek davetlilerin huzurunda “söz kesilir.” Ziynet eşyalarına “takı” 
(белəзек, алка) adı verilir. Türkiye’de genellikle “başlık” adıyla bilinen bu 
“kültür kalıbı” uygulamaya “ağırlık”, “kalın”, “süt hakkı”, “ana yolluğu” gi-
                                                           
31 Галимджан Ибраһимов, a.g.e., s. 453. 
32 Галимджан Ибраһимов, a.g.e., s. 454. 
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bi adlar da verilir.33 “Başlık” ile “onun geçerli olduğu toplumun sosyo-kül-
türel değerleri ve ekonomik yapısı arasında yaygın bir ilişki” söz konusu-
dur.34 Güvey ve akrabaları tarafından gelinin güvenliği için, gelin tarafı-
na verilen “başlık” uygulamasıyla “erkek karşısında kadını güçlü kılma ve 
onunla denge sağlama eğilimi” ortaya konur. Böylelikle “kadının erkeğe 
karşı itibar ve hak sağlama” beklentisi belirginleşmiş olur.35 

Zakir ile Gülbanu, Altınbay ile Fevziye başlık parası vererek evlenir. 
Keçi Sultan’ın evde kalmış kızı Sabire’yi kuma olarak alan Şibay, başlık 
parası vermez. 

Karamalı’nın dükkân sahibi Şerekey’in kızını “Çalışkan, güzel, çeyizi 
de kendisi de iyi, bütün bu yörede onun gibisi yok” diye çok överler. Bu 
büyük eve dünür olmayı ve övülen kızı küçük oğlu Zakir’e almayı,  ken-
dine gelin etmeyi bütün kalbiyle isteyen Sabire, yaşlı ablasını görücü 
olarak gönderir. Bu kız için sekiz yüz som başlık parası istenir. Başlık 
parasının iki yüzü peşin, dört yüzü düğün zamanında, iki yüzü de daha 
sonra verilecektir. Zakir’in babası başlık parasını çok bulur ve buna razı 
olmaz. “Oğluma zengin kız alayım diye malsız kalacak halim yok, buna 
benim gücüm yetmez, verebileceğim hepsi altı yüz sum. Dört yüzü nikâhta 
sekseni ise düğünden sonra verebilirim.” diye sert konuşur. Kız tarafı 
başlık parasını indirmez, Sabire’nin hayalleri de suya düşer.36 

Zakir’i evlendirdiklerinde Gülbanu’ya verdikleri üç yüz sum başlık pa-
rasının yarısının borç alındığı ortaya çıkar. Başlık parasını tamamlamak 
için borç alırken imzalı belge verildiği, borcun şimdiye kadar ödenmediği, 
on gün içinde bu borç kapatılmazsa evlerine haciz geleceği de Şibay’ın 
ölümü üzerine öğrenilir. 

Merhaba ile evlenecek Şeyhel’in başlık parası verecek gücü yoktur. Ge-
leneklere göre başlık parası verme zorunluluğu olduğu için, kızın babası 
buna karşı bulduğu çareyi Şeyhel’e şöyle açıklar. “Hoca sormazsa öyle kal-
sın. Deftere yazmak gerekirse başlık parası yüz sum dersin, hepsini verdim 
bitirdim dersin. Ben de aldım diye imzalayarak damgamı basarım. Hocaya 
ne benim alıp almadığımdan?” Gerçekten de hoca “başlık parası verilmiştir” 
diye defterine yazarak gider ve çözüm bulunmuş olur.37 

“Kız isteme” (кыз сорарга бару) ve “söz kesimi” (сүз кисү) bittikten sonra 
erkek ve kız tarafları bir araya gelerek “nişan” gününü ve / veya düğün zama-
nını (туй вакыты) belirler. Çiftçilikle geçimini sağlayan yörelerde düğünler da-
                                                           
33 Nermin Erdentuğ, “Türkiye Geleneksel Toplumlarında Başlık”, I. Uluslararası Türk Folklor Kong-
resi Bildirileri, IV. Cilt, Gelenek - Görenek ve İnançlar, Kültür Bakanlığı Yay., s. 95, Ankara 1976. 
34 Mahmut Tezcan, Türk Kültüründe Başlık Parası Geleneği (Kültürel Antropolojik Yaklaşım), 
Kültür Bakanlığı Yay., s. 40, Ankara 1998. 
35 Orhan Türkdoğan, “Evlenmede Başlık Geleneğinin Sosyolojik Açıklaması”, I. Uluslararası 
Türk Folklor Kongresi Bildirileri, IV. Cilt, Gelenek - Görenek ve İnançlar, Kültür Bakanlığı 
Yay., s. 321-331, Ankara 1976; Işıl Altun, a.g.e., s. 256. 
36 Галимджан Ибраһимов, a.g.e., s. 495-496. 
37 Галимджан Ибраһимов, a.g.e., s. 454. 
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ha çok hasattan sonra, sonbahar ve kış mevsimlerinde yapılır. A. İbrahi-
mov’un incelenen hikâyesinde de Gülbanu’nun düğünü kış mevsiminde olur. 
Bu sebeple atlı arabaların yerini atlı kızaklar alır. Damat (кияү) ise düğün gü-
nü kız evine arkadaşları (кияү егетлəре) ile en sonunda, ayrı kızak ile gelir.38 

3.3. Nişanlı Görme 

Evlenecek kimselerin evlenmeden önce birbirleriyle görüşmesi pek kolay 
değildir. Zakir de Gülbanu’yla düğün öncesinde fazla görüşmemiştir. Kara-
yurgalılar ve Gülbanu hakkında duyduğu bazı sözler Zakir’in gözünü kor-
kutur. “Karayurgalılar hepsi zenginler ama kendileri çok çirkin ve pislermiş” 
diye söyleyenler olur. Gülbanu hakkında da söylenmeyen söz kalmaz: “beti 
tabak gibi, ağzı elek gibi, gözü kedigözü gibi, adım atmasının düzeni yok” di-
ye Gülbanu’yu kötüleyenler olur. Bazıları ise “sen yiğit kızın asılını kapmış-
sın, boy posu İdil kamışı gibi, yüzü dolunay gibi parlıyor, gözlerinde alev oy-
nuyor, ağzı dikiş yüzüğü gibi minicik, yürüyüşü kuğu yüzmesi gibi” diye gök-
lere çıkarıp över. Duyduklarından dolayı Zakir’in kalbi yanar. Arkadaşı İm-
ran ile karanlık gecede at koşup iki kez Karayurga’ya gider. Müstakbel ka-
rısı Gülbanu’yu en azından pencereden olsa da bir görmek ister. Fakat 
denk getiremez, birinde de az kalsın yakalanıp dövülecek olur.39 

3.4. Nikâh 

İncelenen hikâyede nikâha önemli bir yer ayrılır. Nikâh, düğün başlama-
dan önce, genellikle ak kilerde (ак келəт) kıyılır.40 Nikâh kıyma konusu işle-
nirken, nikâh kıyacak ve dua edecek hocalara önemli bir yer ayrılmaktadır. 
Sözgelimi Gülbanu ile Zakir’in nikâhlarını kıymak üzere gelen Müezzin Fey-
zullah ile Molla Şerif Hoca’dan uzun uzun söz edilir. Hocaya ihtiyar dünür 
kanton Şibay’ın yanında, başköşede yer ayrılır. Sırtını yaslaması için minder 
uzatılır. Hoca herkesle selâmlaştıktan sonra ellerini açıp duyulacak sesle 
dua eder; her iki dünüre “Allah hayırlısını nasip etsin” diyerek sözünü bitirir. 

Nikâhın kıyıldığı yerde kızın ve güveyin veli vekilleri hazır bulunur. 
İncelenen hikâyede güveyin veli vekili babası Şibay, kızın veli vekili de 
babası Nurmuhammet’tir. Hoca kızın babasına “Kızın razı mı?” diye so-
rar. Kızın babası; “Razı olmaz mı hocam, razı. Babamın verdiği insana 
varmaya razıyım deyip duruyor” diye cevap verir. Hoca, meclisteki adam-
lardan ikisinin kızın yanına giderek kızın cevabını alıp gelmelerini ister. 
Bu nikâha razı olup olmadığını öğrenmek için kızın yanına gönderilen iki 
şahit Hacımurat ile Velimurat’tır. Kız kendi isteği ile evlenmediği için 
olay çıkmasından korkarak, kızın babası bu hikâyede şahitleri kızın ya-
                                                           
38 Yozgat’ta, Perşembe akşamı veya Cuma namazından sonra bayrak dikilerek düğün baş-
latılır, Pazar günü sona erer. Bayrağın tepesine elma takmak da gelenektendir. Elma, çocuk 
sahibi olarak nesli devam ettirme arzusunu simgeler. 
39 Галимджан Ибраһимов, a.g.e., s. 485-486. 
40 Çulpan Çetin Zaripova, “a.g.m.”, s. 628. 
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nına göndermez.41 Ağanın hizmetinde bulunan bu yalancı şahitler, şahit 
olarak deftere imza da atacaklardır. Şahitler gidip gelince, bu işte dönen 
hileyi iyi bildiği halde hoca, ciddî bir sesle; “Sordunuz mu, razı mı?” diye 
sorar. Hacımurat ile Velimurat ikisi birden; “Sorduk hoca efendi, sorduk. 
Razıyım, pek razıyım, diyor. Anne-babamın verdiği adama razıyım dedi!” 
diye cevap verirler. Molla nüfus defteri ile kalemini çıkararak sözü başlık 
parasına getirir. Kızın, güveyin veli vekilleri meclisin huzurunda başlık 
parasının altı yüz sum olduğunu açıklar. Altı yüz sum olarak belirlenen 
başlık parasının seksen sumu peşin para olarak ödenir; iki yüz yirmi su-
mu yerine eşya verilir, kalan üçyüz sum da borç olarak yazılır. Şerif Ho-
ca önce kızın babasına; “Kızın Bibigülbanu’yu üç yüz sum düğün öncesi, 
üç yüz sum düğün sonrası, toplam altı yüz sum başlık parası beraberinde 
Muhammet Zakir Bin Şihabettin’e razı olup verdin mi?” diye sorar. O da 
“Razı olup verdim”der. Bunun üzerine güveyin babasına dönen Molla; 
“Oğlun Muhammet Zakir’e üç yüz sum düğün öncesi, üç yüz sum düğün 
sonrası hepsi altı yüz sum başlık parası beraberinde Bibigülbanu Binte 
Nurmuhammet’i razı olup aldın mı?” diye sorar. Şibay da meclisin huzu-
runda gür sesi ile:“Evet, razı olup aldım” der. Molla, “Şahitler duydunuz 
mu?” diye sorunca, Hacımurat ile Velimurat “Duyduk duyduk” diye ce-
vap verir. Hoca nüfus defterini açıp bu iki şahide imza atmaları için uza-
tır. Biri tırmık şeklinde bir damga, ikincisi de kürek şeklinde bir damga 
koyarak imza atmış olur. Böylelikle Gülbanu ile Zakir, resmî olarak ev-
lendirilmiş olur. Molla; “Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah illezi, 
ennikahe cenneti...” diye nikâh duasını okuyarak töreni bitirir.42 

Nikâh konusundan söz edilirken, nikâh kıyan hocaya ödenecek para / 
verilecek bahşiş üzerinde en çok durulan hususlardan biridir. Sözgelimi 
Şeyhülislâm / Şeyhel ile Merhaba’nın nikâhı için hocaya her iki taraf da 
ellişer kuruş, toplam bir sum verecek olur. Kızın babası Çelem dede, ho-
canın paracı olduğunu konuşması sırasında şöyle dile getirir: “Bizim ho-
ca pek aç gözlü şey... Bir sumu az görür. Ben onunla önceden konuşurum. 
Parayı zenginden al, bizden bu kadar derim.”43 

Para konusuna o kadar önem verilmektedir ki, bütün nikâh paralarını 
tek başına almak isteyen Molla Şerif’in İzzet Molla’yı görevden aldırmak için 
iki fakire para vererek şikâyet dilekçesi yazdırdığı bile anlatılmaktadır. Ev-
lenme yaşını doldurmasına iki ay kalan bir kızın nikâhını kıyan İzzet Molla, 
şikâyet üzerine, bu hatasından dolayı görevden alınır. Nuri, cimri olduğu 
halde nikâh duasını okuyan Şerif Molla’ya üç sum verir. Diğer düğünlerde 
elli kuruş alabilen Feyzullah müezzine de bir sumluk gümüş para vererek 
cömert davranır. Bununla yetinmeyen Nuri, diz üstünde durur şekilde ha-
                                                           
41 Çulpan Çetin Zaripova, “a.g.m.”, s. 628. 
42 Галимджан Ибраһимов, a.g.e., s. 463-466. 
43 Галимджан Ибраһимов, a.g.e., s. 454. 
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reket ederek kenar mahallelerdeki mollalara birer sum, müezzinlere de elli-
şer kuruş dağıtır. Camiye gelip giden iki yaşlı fakire de beşer kuruş, iki ba-
kır para verir. Böylece bu işi halledip Nuri ayağa kalkar kalkmaz güveyin 
babası büyük dünür de bahşiş verilecek paralarını almak için kaftanın ke-
sesine sokulur. O da hocalar için hazırladığı paraları dağıtır. 

Türkiye’de düğün öncesi ve nikâh esnasında bir takım uğursuzluklar 
(бəхетсезлек) olabileceği düşünülür. Dinî nikâh kıyılırken, nikâh zamanı 
ve mekânı gizli tutulur. Düğün günü fırtına meydana gelirse iyiye yorul-
maz. Yağmur yağarsa kızın gözünün yaşlı olacağına, bazı yörelerde ise 
evliliğin bereketli olacağına inanılır.44 

3.5. Gerdek Gecesi 

Türkiye’de gerdek gecesi erkek evinde geçirildiği halde, Tatar Türkle-
rine özgü geleneğe göre güvey, kız evinde gerdeğe girer. Güveyin burada 
kalış süresi, iki günden sekiz güne kadar değişebilir. Gelini güvey evine 
götürmeden önceki süre içinde, güvey genellikle her hafta Perşembe 
günü akşamı kızın yanına gelir, Cuma sabahı tekrar evine döner. Ki-
yäwläp Yörü (Kияүлəп йөрү)veya Bikäçläw (бикəчлəү) denen bu uygula-
manın süresi gelin ve güvey taraflarının maddî durumlarına göre deği-
şebilmektedir. Kızı güvey evine götürme, genellikle iki üç hafta sonra, 
yani güveyin ikinci veya üçüncü ziyaretinden sonra olurmuş. Kızın ai-
lesi çok varlıklı olursa bu süre ilk çocukları doğuncaya kadar da süre-
bilirmiş. Çiftçilikle geçinen ve gelini işçi olarak bekleyen güveyin ailesi 
ise, gelini bir an önce kendi evlerine getirme çabasına düşermiş. Zakir 
de, Tatar geleneklerine uygun olarak gerdek gecesini kız evi tarafından 
hazırlanan ak kilerde geçirir. Zakir daha sonra da kız evini birkaç kez 
daha ziyaret eder. Gülbanu, kız evinden götürülmeden önce güvey (кияү) 
evi hazırlanır. Türkiye’de, kız evine yerleşen damada “iç güveyi” (йорт-
ка кергəн кияү) adı verilir. Kızın erkek kardeşi yoksa damat (кияү) ge-
nellikle kızın evine yerleşerek onların işlerine yardımcı olur. Bu durum-
lar dışında güveyin kız evinde kalması (кияүлəп йөрү) Türkiye’de görül-
meyen bir uygulamadır. Türkiye’de, damat (кияү) gerdek odasına girin-
ce, gelinin yanında bulunan yaşlı kadın gelinle damadın ellerini birleş-
tirir, odadan ayrılır. Güvey ve gelin iki rekât namaz kılarak dua ederler. 
                                                           
44 Tatar Hatını Niler Kürmiy’de düğün öncesi (görücülerin geleceği gün) meydana gelen 
uğursuzluğun evliliği olumsuz etkilediği inancına yer verilir: Gülbanu’ya görücülerin gelece-
ği gün şiddetli bir fırtına kopar, bu gece doğan kuzuyu eve almayı unuturlar. Kuzu ahırda 
üşüyüp ölür. Bu olaylar, Gülbanu’nun geleceğinin de iyi olmayacağına işaret eder gibidir. 
Gülbanu, evlendikten sonra fırtınalı, sıkıntılı, mutsuz bir hayat geçirir ve babası onu yeni-
den evine almadığı için feci bir şekilde kuzu gibi ölür. “Gülbanu bütün bu başına gelen sıkın-
tıların ve evlendikleri günler onu çok seven eşinin birden bire soğuk davranmaya başlaması-
nın sebebini biri tarafından yapılan kara sihirde arar ve eşinin sevgisini yeniden kazanmak 
için gece olunca köy kenarında yaşayan bir büyücü kadına gider. Büyücü kadın, Gülbanu’ya 
görücülerin geldiği günün uğursuzluğuna işaret eder. Onu ‘Kim o mutsuz biri gece yarısında 
gelen, türkümün tam efkârlı, kaygılı yerinde girdin evime…’ diye karşılar.” Bkz. Çulpan Çetin 
Zaripova, “a.g.m.”, s. 634. 
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Geline yüz görümlüğü veren güvey onun yüzünü açar. Kız evinden ge-
len yemeği birlikte yerler.45 

İncelenen hikâyede, gerdek (зөфаф)odasının hazırlanmasına da özel 
bir yer ayrılır. 

“Yemek yenildikten sonra yengeleri gelini gerdeğe hazırlama başlar. 

Biri kızı, ikincisi kızın damat ile kalacağı ak kileri süsler. Eserde dü-

ğün öncesi, Tatar geleneğine uygun olarak gerdeğe girilecek odayı kı-

zın yengesi hazırlar. Bu odayı süslemek için kızın çeyizinden renk 

renk işlenmiş en güzel havlular, seccadeler, perdeler, nevresim ve 

yatak örtüsü çıkarılır. (…) Gülbanu’nun gerdeğe gireceği yatak özenle 

süslenir, yastıklar kabartılıp konulur, üzerine cibinlik kurulur. Odaya 

mutlaka bir masa ile iki sandalye de getirilir ki güvey ile kız bu oda-

da birkaç gün yalnız kalıp yemeği de burada yiyecekler, çayı da bu-

rada içeceklerdir.”46 

Kızın ve güveyin gerdek gecesine hazırlanmalarına da eserde yer verilir. 
Tatar Türklerinde nikâh ve gerdek gecesi (зөфаф кичəсе) kız evinde yapı-
lır. Kızın gerdek gecesine hazırlanması için Gıyzzelbanat’ı tembihleyen 
Merhaba; “Gülüm, sen Gülbanu’nun yanına git. Nikâh, düğün gününde kız-
lar genelde kendilerini kaybederler. Ne giyeceklerini, nasıl süsleneceklerini 
şaşırırlar. Sen ona yardım edersin” diyerek, yapılacakları şöyle sıralar: 

“Giyeceği elbiseyi özenle seç; pembesi mi, kırmızısı mı yakışır ona 

dikkat edin. Saçını sen tara, kendi elinle ör, çulpıları da unutma. Yü-

züklerini, bileziklerini, küpelerini sen tak. Altını mı var gümüşü mü 

sen bilirsin. Yüzüne allık, dudaklarına ruj, gözlerine sürmesini de sen 

sür. Onun elleri titrer, yapamaz. Aman ağlamasın, komik şeyler söy-

leyip güldür!”47 

Çelem Dede’nin kızı Merhaba’nın bunları bilmesine şaşıran Gıyzzelba-
nat, giyim ve süslenme işlerini pek sevdiği için çok istekli bir şekilde gö-
rümcesi Gülbanu’yu gerdek gecesine hazırlamaya koşar. “Kızı bütün 
Türk boylarına özgü olarak al giysilere bürürler, gözlerine sürme, dudakla-
rına ruj sürerler, beliklerin uçlarına gümüş paralar takarlar. Üç sefer tü-
fekten atan sesler (tüfek sesi) duyulur duyulmaz güvey, kiyäw yegetläre 
(кияү егетлəре / sağdıçlar) olarak kimlik kazanan arkadaşları ile kızın 
bulunduğu ak kilere yönelir. Çocuklar damadı eşikte karşılar ve kapı man-
dalı (ишек бавы) tutarlar: 

“Cizni, işek bawı ber aqça, bezneñ apay meñ aqça!..” (“Enişte, kapı 

mandalı bir akçe, bizim abla bin akçe…”). Güvey önce onlara az mik-
                                                           
45 Bayram Durbilmez, “a.g.m.”, s. 263. 
46 Çulpan Çetin Zaripova, “a.g.m.”, s. 629. 
47 Галимджан Ибраһимов, a.g.e., s. 479-480. 
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tarda gümüş para verip kurtulmak ister, fakat çocuklar pazarlık yap-

maya devam edince o, bahşişi arttırmak zorunda kalır. Ancak üçün-

cü kez bahşiş verdiğinde onu artık rahat bırakırlar.48 Nihayet sevgili-

sine (nişanlısına) ulaşan güvey kızın yengeleri ile görüşür ve dua 

okur. Güveyin yanında gelen arkadaşları odayı terk ettikten sonra, 

odada güvey, kız ve kızın yengeleri kalır.”49 

Zakir’in gerdek gecesine hazırlanması için çok kişi yardımcı olur. Ağa-
beyleri, yengeleri, yeni evlenmiş arkadaşları Zakir’e çok şey öğretmeye 
çalışır. Büyük yengesi Fevziye durmadan; “Mutlu olayım dersen, hanı-
mımdan hayır gelsin dersen kız yanına girince görüştükten sonra iki rekât 
namaz kıl. Bu, eskiden gelen gelenek!”50 diye tembih eder. Yılda iki bay-
ramdan başka alnı secdeye varmayan Zakir, bu tavsiyeyi omzunu silke-
rek dinler ama yine de içinden “yapabilirsem yapayım” diye düşünür. 
Fakat gerdek odasına girince bunların hepsini unutacaktır. 

Büyük yengesi Merfuğa, Zakir’in kulağına, bel bağı ve ayak bağları ile 
ilgili bütün incelikleri öğreterek bunları uyguladığında; “Karın mum gibi 
olur, ayağına astar gibi olur, yürüdüğün yerde toprak olur” der. Zakir’e 
söylendiğine göre; Güvey kızın huzuruna gelince bel bağını çözülmez 
halde bağlayıp uçlarını da bulunmayacak şekilde gizlemelidir. Böylelikle 
güveyi soyundurmaya başlayan genç gelin bel bağının ucunu zor bula-
cak, bulunca da çözemeyecek, sinirlenecektir. Buna karşılık güvey; “Bu-
nu da çözemedin beceriksiz” diye genç gelinin yanaklarına alev çıkacak 
şekilde vurmalıdır. Güvey, ayak bağını da sıkı sarıp çizmesini sıkı giyme-
lidir. Kız bunları çıkarırken de zorlanıp sinirlenecektir. Güvey yine söv-
meli, yine tokat atmalıdır. Bunların hepsi olması gereken şeyler dense de 
hayatında ilk defa böyle bir güzel kızı bu kadar yakından gören Zakir, 
söylenenlerin hepsini unutur. Bel bağını kendi çözer. Anlatılanlar aklına 
bile gelmez. 

O arada yengeler başköşedeki sekiye çay sofrası hazırlayıp, kaynamak-
ta olan semaveri getirirler. Tereyağından, baldan, lavaştan, ufak ekmek 
dolmalarından, krepten, kaymaktan, kendileri gördüğü ve bildiği kim bilir 
kaç çeşit lezzetli yiyecekten getirirler. Güveyin boğazından yemek geçmez, 
hiç birinin tadına varamaz. Utanarak titreyen Gülbanu’dan gözlerini ala-
mayıp bir fincan çay içen Zakir, bal ve yağ tabaklarına ellişer kuruş gü-
müş para koyar. Nişanlılık döneminde Gülbanu’yu görmek için iki defa 
Karayurga’ya gittiği halde görüşme imkânı bulamayan Zakir, gerdek gece-
                                                           
48 Türkiye’de de gerdek gecesinin sabahı, yatağı kaldırmak üzere gelen yengeye bahşiş verilir. 
49 Галимджан Ибраһимов, Татар Хатыны Нилəр Күрми, Əсəрлəр: Сигез томда, Хикəя-
лəр (1907-1929), Татарстан Китап Нəшрияты, 1. Tом, s. 254, Казан 1974; Çulpan Çetin 
Zaripova, “a.g.m.”, s. 628. 
50 Галимджан Ибраһимов, “Татар Хатыны Нилəр Күрми”, Сайланма əсəрлəр: 3 Томда, 
Төзүчесе Хəлит Музагитов, Афзал Шамов редакөиясендə, Татарстан Китап Нəшрияты, 
3. Tом, s. 484-485, Казан 1956. 
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sinde kızı görünce onu sever. Yengelerin çıkmasını sabırsızlıkla, kızgın ka-
fa ve kaynayan yürekle bekler. Tüfek sesini, kapı mandalı için tartışmala-
rı, güveyin ak kilere girdiği anları ateş içinde geçiren Gülbanu, yengesi gü-
veyi getirip görüştürdüğü zaman hiçbir şeyi hatırlayamaz. Ama güveyin 
çay sofrasında durmadan kendisine sevgiyle bakmasını hatırındadır. Za-
kir’in yiyecekleri yiyemeyeceğini anlayan yengeler, çay içmeleri için biraz 
daha uğraşsalar da çay sofrasını toplayıp aceleyle odayı terk ederler. Onlar 
gider gitmez kapıyı kilitleyen Zakir de hâlâ telaştan titreyen, kendine gele-
meyen genç gelini kucaklar. Alnından, gözlerinden, yüzünün elmacıkların-
dan, dudaklarından doya doya öpmeye başlar. Bu kuduran sevginin için-
de kendini kaybeden Gülbanu, “Takdir böyle imiş, Huda’nın yazgısı böyle 
demek” diye düşünür. Lütfü’yü unutmaya çalışarak Zakir’e gülümser. 
Nazlanıp Zakir’in yüzüne, göğsüne kapanır. Bununla telaş da, iki aradaki 
perdeler de kaybolur… Gerdek gecesi böyle geçer.51 

*  *  * 
Türkiye’de evlilik öncesi cinsel ilişki hoş karşılanmaz. Bekâret önem-

sendiği için bununla ilgili bir işaret aranır. Tatar Türklerinde de görücü 
usulü ile evlenen güvey ile kızın birbirlerini ilk görüşleri ak kilerde olur-
muş.52 Bekârete önem verildiği eserde de anlatılır. Sözgelimi Bikyar kö-
yünden Begiye adlı bir kızın bakire olmadığı anlaşılınca boşandığı belir-
tilmektedir. 

Kızın bakire olmadığını göstermek için Tatar Türklerine özgü bir uy-
gulama vardır. Daha çok kızı sevip de onunla evlenemeyen kişilerin, 
düşmanlık için başvurduğu bu hareket “atın kuyruğunu kesme geleneği” 
olarak bilinir. 

“Bu hareket, kızın bakire olmadığını bildirmek için yapılırmış. Eski 

Oğuzlar, Kazaklar ve Kırgızlarda atın kuyruğu yas alameti olarak ke-

silirken, Tatar Türklerinde bu hareket horlama, rezalet simgesi ola-

rak ortaya çıkmaktadır. Gülbanu’nun eski sevgilisi Lütfü, onun baş-

ka biri ile evlenmesine dayanamad[ığı için], güveyin oturup geldiği 

atın kuyruğunu hırpalar. Gülbanu ile Lütfü arasında hiçbir şey olma-

sa da onuru kırılan yiğit, kızı kazanan güveyi alçak düşürme ama-

cıyla bu harekete başvurur. Fakat dedikodulara yol açıp kızın haya-

tını da karartmış olur.”53 

Evlilik öncesi ilişkiye giren ve hamile olan bir kızın, hamile bırakan 
kişiyle evlenmek zorunda kalışına da hikâyede yer verilir. Gülyüzüm ile 
Osman’ın evlenmesi de böyle bir sebebe dayanır. Hikâyede yazıldığına 
göre; Şahveli / Şeveli’nin kızı Gülyüzüm, at çobanı Osman’la iki yıl gö-
                                                           
51 Галимджан Ибраһимов, a.g.e., s. 486. 
52 Çulpan Çetin Zaripova, “a.g.m.”, s. 628. 
53 Çulpan Çetin Zaripova, “a.g.m.”, s. 630. 
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rüştükten sonra hamile kaldığı için onunla evlenmek zorundadır. İhti-
yar Şeveli, “Acele etmeseydin kızım. Askerliğini yapmamış daha. O gi-
dince çocukla yalnız başına ne yaparsın?” diye kızını uyarsa da dört ay-
lık hamile olduğu için kız babasını dinlemez. Evlenmeden Osman aske-
re giderse çocuk doğacağı için mecburen evlenir.54 Evlendikleri güz Os-
man’ı askere alırlar. Osman askerlik yaparken vurularak ölür, Gülyü-
züm de dul kalır. 

Türk toplumunda yasak ilişki hoş karşılanmaz ve yasak ilişki sonu-
cu doğan çocuğun uğursuzluk getireceğine inanılır. Dede Korkut’ta da 
Oğuz’un başına musallat olan Tepegöz, yasak bir ilişki sonunda dün-
yaya gelir. Tepegöz’ün babası Aruz’un çobanı Konur Koca Saru Çoban, 
annesi bir peridir. Saru Çoban pınar kenarında gördüğü perilerden bi-
riyle yasak ilişkiye girmiş ve Tepegöz bu ilişki sonucu doğduğu için 
Oğuz’a belâ getirmiştir.55 İncelenen hikâyede de İhtiyar Şibay’ın kızı 
Hayırnisa ile ona yakınlaşan eniştesi arasında bir yasak ilişki görülür. 
Bakire olmayan kızın bu durumu ortaya çıkmasın diye başvurulan hi-
le de eserde yer bulur. Hikâyeye göre, Hayırnisa, ablası Minnisa’dan 
güzeldir. Minnisa’dan önce onunla evlenmek isteyenler bile olur. Min-
nisa, Hayırnisa’dan önce evlenir fakat eniştesi ondan hoşlandığını be-
lirterek Hayırnisa’ya yakınlaşır. Bu yakınlaşmalar sonucu Hayırnisa 
hamile kalır. Karnında üç aylık bebeği olduğunu öğrenen kız, kendini 
öldürmek için türlü yollar düşünür fakat yaşama dileği onu engeller. 
Sırrını eniştesiyle paylaşan baldız, ondan bir çözüm bulmasını ister. 
Ablası Minnisa’ya da başka birinden hamile kaldığını söyleyerek eniş-
tesini korur. Yaşlı bir Çuvaş kadının yardımıyla çocuğu düşürürler. 
Hayırnisa gümüşçü Eftah ile evlenince, bakire olmadığı anlaşılmasın 
diye bir çare aranır. Hayırnisa’nın bekâretini bozan eniştesi, bunun 
ortaya çıkmaması için arkadaşı Bedrettin’i görevlendirerek, güvey Ef-
tah’ın gerdek gecesinde sarhoş olmasını sağlar. Sarhoş olan güvey, kı-
zın bakire olmadığını anlayamaz. Hayırnisa için en büyük mutluluk 
güveyin ona güvenidir. Yarı köylü yarı esnaf gümüşçü Eftah, kızın ba-
kire olmadığını anlayamadığı ve ona güvendiği için, Hayırnisa Eftah’ı 
dünyadaki bütün erkeklerden daha iyi, daha kıymetli kabul eder.56 

3.6. Güvey Hamamı / Gelin Hamamı 

Güvey hamamı (кияү мунчасы) ve gelin hamamı (килен мунчасы) ge-
lenekleri de evlenme kültüründe önemli bir yer tutar. Güveyin arkadaş-
ları ve yakınları güvey hamamına, gelinin arkadaşları ve yakınları da ge-
lin hamamına katılır ve hamamda yenilir, içilir, eğlenilir. Hikâyede, Tatar 
                                                           
54 Галимджан Ибраһимов, a.g.e., s. 475-476. 
55 Muharrem Ergin, Dede Korkut Kitabı I (Giriş - Metin - Faksimile), TDK Yay., s. 207, Ankara 
1997. 
56 Галимджан Ибраһимов, a.g.e., s. 513-515. 
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Türklerine özgü olan gerdek gecesi (зөфаф кичəсе) sonrası hazırlanan 
güvey hamamı (кияү мунчасы) geleneğinden de söz edilir: Gülbanu ile 
Zakir, sabah erkenden onlar için özel hazırlanmış hamama giderler. On-
ları hamama çağıran kişi güzel yenge Meftuha’dır. Güvey hamamda sa-
buna, havluya, örtüye gümüş paralar dizerek, hamamı hazırlayanlara 
bahşiş verir. Kız ile güveyin hamamdan dönmelerini bekleyen yengeleri 
de odayı temizleyip çay sofrası hazırlarlar.57 

3.7. Düğün Ziyafetleri 

Türk düğün kültüründe konuk ağırlama ve konuklara ziyafet verme 
önemli bir yer tutar. Aynı uygulamaya incelenen eserde de önemli bir yer 
ayrılmaktadır. Davetlilere iki sofra kurulur. Sofranın birine Feyzullah 
Müezzin ikincisine de Hacımurat Molla eşlik eder. Büyük kırmızı sofra 
örtüsü serilir, kapıdan başköşeye doğru uzanan tek peştamal dağıtılır. 
Tabak, kaşık, tuz, biber, ekmek, yoğurt sofraya konulur. Alimcan İbrahi-
mov, sofradaki ikramları şöyle anlatır: 

“İlk önce iki büyük ağaç tabakta üstü yağ ile kaplı erişte çorbası getir-

diler. Kepçeler durmaksızın doldu boşaldı. Tabaklar sıra ile büyük ka-

ba gelip gitti. Ev tabak kaşık sesiyle doldu. Eriştenin arkasından yu-

muşayıp pişmiş semiz bildemeler geldi. Bunlar doğranmamıştı. Feyzul-

lah Müezzin ile Hacımurat şaşılacak bir ustalık gösterdiler. Hızlı hızlı 

bıçak kullanıp eti, patatesi, dürümü doğrayıp çabucak sıcak çorbaya 

katarak hazırlayıverdiler. Sofrada yardım gösteren başka biri de çor-

bayı tabaklara koydu, yine tabaklar sofra ortasına konulan büyük taş 

tabağın etrafında döndüler, yine durmadan kaşık bıçak sesi duyuldu. 

Bildemelerden sonra semiz kaz ile semiz ördek, ondan sonra ekmek 

dolması, onun ardından da nikâh şerbeti dağıtıldı. Bu son gelen yiye-

ceklerde Fethiye Nine’nin bütün otuz yıllık hatunluk hayatında biriken 

hünerleri ortaya çıktı. Ekmek dolmasını yerken övüp bitiremediler, ‘lez-

zetten dilini yutarsın, dibi de bir güzel kızarmış çıtır çıtır olmuş’ diye 

gelen akrabalar büyük tavaların dibinde bir şey bırakmadılar. Ama 

her şeyden daha çok şerbeti övdüler.”58 

Yemekten sonra misafirlere çay sofrası hazırlandığı da eserde yazıl-
maktadır. 

Düğün sırasında, ikram edilmek üzere dünürlerin gönderdiği yiyecek-
ler sofrada bir bir misafirlere gösterilmektedir. Alimcan İbrahimov bu yi-
yecekleri sırasıyla tasvir eder.59 Yağları neredeyse akmakta olan iki se-
miz kaz ile hindi, üzerine pestiller ve kuru yemişler serpilerek pişirilen 
                                                           
57 Галимджан Ибраһимов, a.g.e., s. 487. 
58 Галимджан Ибраһимов, a.g.e., s. 469. 
59 Галимджан Ибраһимов, a.g.e., s. 468. 
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dört büyük lavaş, adeta küçük dikdörtgen bir dağ gibi görünen ve üstü, 
kenarları şekerlerle süslü iki ballı bavırsak tatlısı (çäkçäk), bunların ya-
nında bir batman ak petekli bal, on altı kilo kadar (bir put) tereyağı, kat 
kat olup dürülen semiz bildemeler, yarım kilo kadar en kaliteli çay. 

4. Düğün Sonrası 

4.1. Kızın Güvey Evine Götürülmesi  
(Кызны Егет Өенə Алып Китү) 

Düğünün üçüncü veya dördüncü günü, gelinin (килен) güvey evine 
götürülmesine Türkiye’de “kız alma”, gelin alma”, “gelin götürme” adları 
verilir.60 

Gelini güvey evine götürme (кызны егет өенə алып китү) geleneği 
hikâyede önemli bir yer tutar. Gelinin güvey evine geleceği gün Bikyar 
köyünde herkes giyinip süslenip sokaklara dökülür. Saman çatılı evler, 
eğri böğrü geçişler, çitler hepsi durmadan bir oraya bir buraya koşturup 
kaynaşan allı-çiçekli elbiseler, mavili-yeşilli, kızıllı sarılı şallar dalgası 
içinde kalır. Kara cepkenler, kolsuz kaftanlar, kimisi çoraplı çabatalı61 
kimisi deri çizmeli, kenarlı börklü parlak yiğitler şu süslü şalların, yaz-
maların arasına serpilir. Gülbanu’nun güvey evine getirildiği gün Bikyar 
köyünde on altı ayrı evde telaş vardır. Çünkü aynı gün içinde köye do-
kuz gelin gelmekte, yedi kız da başka köylere uğurlanmaktadır. 

“İşte o on altı evin her biri insan kaynıyor, her birine çocuklar toplanı-

yor, yiğitler kızlar yığın yığın gelip birisini uğurlayıp ikincisini karşı 

alıp üçüncüsüne, dördüncüsüne yetişmek için, hayatın bu gibi nadir 

bayramlı sevinçli gününü doya doya yaşamak için acele ediyorlardı. 

Bu sevinçli bayram gününde kimse oyun dalgaları dışında kalmak 

istemiyor, herkes güzel görünmek istiyordu. Kızlar bu günün telaşını 

bir hafta önce yaşamaya başladılar. Elinden geleni yeni elbise diktir-

di, yeni şal aldırdı, buna parası yetmeyenler de bu gibi günler için 

özel giyilen değerli elbiselerini çıkardılar, gerek olan yerini düzelttiler, 

ayaklarına beyaz çorap, üzerinden de deri çizme giymeye çalıştılar. 

O yoksa en azından çabatanın küçüğünü, yenisini, güzelini seçip giy-

diler. Herkes bildiği kadar, bulduğu kadar yüzüne bembeyaz pudra 

sürdü, yüzünün tam ortasını, elmacıklarını kızarttı, dudaklarına ruj 

sürdü, gözlerine de çok nadir kullandıkları sürmeyi çektiler. Çulpı-

lar,62 küpeler, bilezik ve yüzüklerle süslendiler. Böylece giyinme süs-

lenme, elbise, şal kaygısı coşup taştı.”63 
                                                           
60 Bayram Durbilmez, “a.g.m.”, s. 267. 
61 Çabata (чабата): Eskiden, ıhlamur kabuğundan elde edilen iplerden örülüp giyilen bir 
çeşit köy ayakkabısı. 
62 Çulpı (чулпы): Beliklerin ucuna takılan gümüş paralar. 
63 Галимджан Ибраһимов, a.g.e., s. 523. 
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Kızlar böyle süslenip hazırlanırken delikanlı yiğitler de hazırlanır. Yiğitle-
rin bu güne özel hazırlığı ve heyecan dolu duyguları da eserde şöyle anlatılır: 

“Olanı çizmesini [читек], olmayanı çabatasını giydi. Kenarlı börk ha-

zırlayamadı ise başına güzel kelepüş64 giyen, göz bebeği gibi korudu-

ğu cepkenini [бишмəт], o yoksa yeleğini [камзол] silkeleyip düzel-

ten, sevgilisinin verdiği kırmızı ya da yeşil mendili işlemeli tarafı ile 

cebinden sarkıtıp kendi durumuna göre süslenen her yiğit kendini so-

kağa, kaynayan dalganın içine attı. Genç yiğitlerin kalbi, arzuladığım 

kızı görürüm, belki bir çift kelime söylerim, belki de fırsat bulursam 

gizli bir yerde rastlarsam kızarmış elmacığından, alev gibi yanan du-

daklarından öperim, belki kendi aramızda söz kesişiriz diye coştu.”65 

Gülbanu’nun düğünü kışın, güvey evine götürülmesi ise yaz mevsi-
minde olur. Kızın bineceği at arabası süslenirken özen gösterilir. Araba-
nın iç tarafına döşekler döşenir, arka tarafına da minderler konulur. 
Arabayı sürecek kişinin beline işlemeli havlu bağlanır. Çeyiz arabası ya-
nında üç araba daha hazırlanır. Arçi (арчи) arabası adı verilen bu araba-
ya kızı güvey evine uğurlamak için onunla beraber giden kişiler binecek-
tir. Kızın ailesinden ve arkadaşlarından oluşan bu kişilere arçi (арчи) adı 
verilir. Gelin almaya giden at arabasında güvey (кияү) ile beraber mutla-
ka bir erkek çocuk bulunması gerektiğine inanıldığı için Zakir de yanına 
12 yaşındaki yeğeni Minligalim’i alır.66 

Gelini, güvey evine girerken süzme yoğurt (катык) ile karşılama uygu-
laması gelenek icabıdır. Gülbanu da aynı şekilde yoğurt ile karşılanır. 
Çünkü yoğurt aklığı paklığı simgeler. Gülbanu güvey evine varınca, san-
dığından işlemeli önlüğünü çıkarıp giyer ve hemen günlük ev işlerine da-
lar. Yeni evinde önce kovaları ve çıngıraklı teraziyi alıp çeşmeye suya gi-
der. Sonra da Gülbanu hemen hamur yoğurup tel şehriye kesmeye baş-
lar. Gelinin çıngıraklı teraziyi omzundan indirişi, kovaları yere koyuşu, 
semavere suyu dolduruşu, tel şehriye keserken ellerini hareket ettirişi, 
vb. dikkatle izlenir. Gülbanu’yu çok beğenen görümcesi hemen ağabeyi-
ne gidip gelinin çok becerikli olduğu müjdesini de verir.67 

Güvey evine yerleşen Tatar gelininin bir günü, hikâyede şöyle anlatılır: 

“Evin bütün işleri, inekleri sağmak, koyun keçilere bakmak, kışın bu-

zağılarla uğraşmak, kuzuları emzirmek, eve odun getirmek, çeşme-

den su getirmek, her gün yemek hazırlamak, ekmek pişirmek, su ko-

yup semaver kaynatmak, çay demlemek, ocağı yakmak, yerleri sil-
                                                           
64 Kelepüş (кəлəпүш): Bir şapka çeşidi. 
65 Kelepüş (кəлəпүш): Bir şapka çeşidi. 

Галимджан Ибраһимов, a.g.e., s. 523. 
66 Bayram Durbilmez, “a.g.m.”, s. 267. 
67 Çulpan Çetin Zaripova, “a.g.m.”, s. 631-632. 
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mek, çamaşırları yıkamak, bunlar hepsi gelinin güvey evinde yapa-

cağı işler olmuştur. Bir de bunun üstüne yazın sığırları sabahın kör-

ünde sürüye çıkarmak ve akşamüstü karşı almak, tarladaki orak iş-

leri, kışa hazırlık olarak ormana gidip çilek toplamak, çoluk çocuğa 

bakmak. Ayrıca, eğer üstüne gelen kuma varsa, onun eziyetlerini 

çekmek, kaynanaya yaramak için insanüstü çaba göstermek…”68 

4.2. Gelin - Kaynana İlişkisi 

Nuri’nin küçük oğlu Şeymerden ile onun karısı Şergıya geleneklere 
uyarak, Nuri’nin evinde, anne ve babasıyla birlikte yaşamaktadır. Eserde 
“Zakir en küçüğü. O baba evinde kalmalı.” sözüne yer verilmekte, diğer ço-
cuklar baba evinden ayrılsa da küçük çocuğun anne-babasına bakmakla 
yükümlü olduğu belirtilmektedir. Aynı kabul Türkiye’de mevcuttur. 

Aynı evde yaşamak zorunda olan gelin (килен) ve kaynana (кайнана) 
arasında bazı anlaşmazlıklar ortaya çıkabilmektedir. İncelenen eserde de 
gelin kaynana ilişkilerinden olumlu söz edilmez. Daha düğünün başında 
bile “sivri dilli kaynananın kızın çeyizini horlaması” gelin kaynana ilişki-
sinin olumsuz olacağını gösterir. Gülbanu’nun annesi, kızına kaynana 
olacak kadının çok geçimsiz biri olduğunu kocasına söyleyerek kızlarının 
bu aileye gelin gitmesine razı olmaz: “Kıymetli kızım bu ejderha elinde na-
sıl gün güder?” diye günlerce iç çekerek ağlar fakat kocası vazgeçmez. 

Kaynana, Gülbanu eve gelin gelir gelmez onun eşyalarını değersiz gö-
rür. Gülbanu’nun getirdiği çeyiz sofra bezlerinden değirmene gitmek için 
çuval diktirip onları tarlada kullanır. Beş kenarı işlenmiş peçeteleri ile bu-
laşık siler. Nereye değersiz bir şey istense oraya gelin çeyizini harcar. Mal 
paylaşırken kızlar evlerine götürecekleri ekini nereye koyacaklarını şaşır-
dıklarında da gizlice Gülbanu’nun işlemeli çarşafına koyup gönderir. Gelin 
dişini sıkıp bunlara dayanır, hep böyle olmaz, toplar alırım, iyice yıkarım 
da yeniden sandığa koyarım diye sabreder. Ama borç karşılığında 
dükkâna verilen semavere çok acır. Zakir, ekinleri satınca semaveri geri 
alacağını söyler fakat aylar geçtiği hâlde getirmez. Dükkân sahibinin se-
maveri misafirleri için kullandığını komşu gelininden öğrenen Gülbanu 
çok üzülür. Bununla kalmayıp bir de Karayurga’dan getirdiği danasının 
misafirler için kesileceğini duyan Gülbanu, dayanamaz. Kavga etmeyin 
diye bağıran Zakir’e ağlayarak derdini anlatması eserde şöyle ifade edilir: 

“Nasıl kavga ediyorum, kavga ettiğim yok. İşlemeli sofra bezlerimi 

çuval yaptı, dayandım. İşlemeli pamuk çarşafımı kızlarına karabuğ-

day koyup gönderdi, o zaman da seslenmedim. Semaveri bir aydan 

alacağım dedin, kış geçti, hâlâ alacaksın. Artık misafir davet edece-

ğiz diye benim danamı kesecek oldunuz! diye sıralayıp dizdi.”69 
                                                           
68 Галимджан Ибраһимов, a.g.e., s. 471; Çulpan Çetin Zaripova, “a.g.m.”, s. 633. 
69 Галимджан Ибраһимов, a.g.e., s. 585. 
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Kaynanası Gülbanu’ya “soysuz saksağan!” diye hakaret eder, Gülba-
nu da hayatında ilk defa hiddetlenip kaynanasına “keçi sultan kızı!” diye 
karşılık verir. Bunun üzerine “Utanmaz, yılan!” diye yanındaki oklavayı 
alıp gelinine vuran Sabire, Gülbanu’yu dövmeye başlar. Zakir de anne-
siyle bir olup elindeki dizginle karısını döver; tek elbiseyle evden dışarı-
ya, soğuk kara atarak kapıyı içerden kilitler. Gülbanu, soğuktan donma-
mak için, kayını Altınbay’ın evine koşar. Altınbay’ın hanımı Fevziye de 
kaynanası Sabire’nin pelin dilli, ejderha olduğunu söyler. “Melek olsan 
da o ejderhaya dayanamazsın!” diyen eltisi Fevziye, kaynanasının kendi-
sine çektirdiği azapları da sıralayıp anlatır. Fevziye, kaynanasından söz 
ederken, onu şimdiye kadar kayınbabasının dizginlemeye çalıştığını şöy-
le ifade eder:70 “Kayınbaba hayattayken döverdi de kaynana yumuşardı. 
Şimdi o zincirinden kopan kudurmuş köpeğe dönüştü!” 

Gelin-kaynana ilişkilerinin olumsuzluğuna eserin pek çok yerinde 
rastlanır. Aynı olumsuz durum Gülbanu’nun annesi Fethiye ile gelinleri 
arasında da görülür. Fethiye iyi kalpli, yüzü yumuşak bir anne olsa da, 
gelinleri ile ömrünce anlaşamaz. Büyük oğulları Töhfet’in karısı Merfuğa 
gelin pek sivri dilli, inatçı biridir. İşe yatkınlığı olsa da bir lafa on lafla 
karşılık verdiği için kaynanasının canına tuz basmış gibidir. Böylece on 
yıl aynı evde yaşarlar. Kavga ederek ayrı bir eve çıkan oğul Töhfet ve ge-
lin Merfuğa ile yıllar geçince araları tekrar düzelir. Şeygerden’in karısı 
olan ortanca gelin Gıyzzelbanat’ın öyle kötü dili de yoktur. Huyu da pek 
güzel olan Gıyzzelbanat, kaynanasına “Anneciğim” deyip ağzına bakar 
durur fakat o da iş konusunda beceriksizdir. O, anne babasının dizin di-
binde yetiştirilmiş tek şımarık çocuk olduğu için, elinden bir iş gelmez. 
Zamanla da hiçbir iş öğrenmez. Evin düzenine alışamaz. Her söze hemen 
alınmaya başlar. Babası aniden ölüp annesi yalnız kalınca, Gıyzzelbanat 
da kocası Şeygerden ile beraber Nuri’nin evini terk ederek, annesinin 
evine taşınır. Küçük oğlu Şeymerden ile onun karısı Şergıya ise gelenek-
lere uyarak, anne ve babasıyla birlikte yaşamaktadır. Küçük gelin Şergı-
ya sessiz sedasız biridir; en zor işi bile korkmadan yapar. Harman işle-
rinde, orakta, çayırda, ekin öğütmede erkeklerle yan yana çalışır. Evin 
bütün işlerini; inek sağma, koyun-keçi gütme, kış günü buzağıları em-
zirme, odun getirme, su getirme, yemek yapıp çay demleme, sobayı yak-
                                                           
70 Kayınbabasının ölümü üzerine Gülbanu’nun hayatı da kararmış gibi olur. Kaynanasının 
kışkırtmaları sonucu Gülbanu kocasından her gün dayak yer. Kocası evin küçük oğlu oldu-
ğu için ayrı bir eve de çıkamazlar. Koca dayağından bıkan Gülbanu bir iki sefer baba evine 
dönmeyi dener. Babası, şeriat kanununa göre kocası boşamadan kızın ayrılamayacağını 
söyler. Gelin giden kız kocasından kendisi ayrılmaya kalkarsa bütün çeyizi (бирнə), koca 
evine götürdüğü malı orada kalır, babası da başlık parasını (калын акчасы) geri vermek zo-
runda olurmuş. Bundan dolayı babası Gülbanu’nun çok kötü şartlarda yaşadığını bilse de, 
malına acıyıp onu kendi evine geri getirmek istemez. Gülbanu da kaynanaya ve eşine artık 
dayanacak gücü kalmayınca kendisini suya atar. Genç ve hayat dolu Tatar kadının ömrü ne 
yazık ki, bu şekilde sona erer. (Bkz: Bayram Durbilmez, “a.g.m.”, s. 269; Çulpan Çetin Zari-
pova, “a.g.m.”, s. 630. 
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ma, yerleri silme hepsini ama hepsini işten zevk alarak yapar. Fakat us-
talık isteyen ince işlere onun eli yatkın değildir. Fethiye nine bu gelinini 
sever ve “Bizim Şergiya gelin yapar, Şergiya gelin bilir, Şergiya gelin yöne-
tir” diye över. Fakat misafir sofrası düzenlerken ya da mecliste Şergiya 
gelin kaynanasının beklediği beceriyi gösteremez. Bu işleri Gülbanu’nun 
düğününe kadar Fethiye kendisi yapmıştır. Düğün meşakkatleri sırasın-
da üvey gelin Merhaba’nın kendisine yardım etmesi Fethiye Nine’nin üs-
tündeki yükü hafifletir. O kendisi yetişemediği zaman: “Merhaba gelin, al 
bunu doğra… Merhaba gelin bunun tuzuna bak… Merhaba gelin, fırındaki 
ekmek dolmalarını çıkarsak mı acaba?” diye, bütün işi üvey gelinin eline 
bırakır. Dünürlerinin getirdiği yiyecekleri sofraya göstermeye çıkardığın-
da da, mecliste oturanlara çorba, yemek, ekmek dolması, bildeme, kaz, 
ördek, şerbet, çay, krep, kaymak verdiğinde de hiçbir iş Merhaba’ya da-
nışmadan, Merhaba’nın yardımı alınmadan yapılmaz. Kayınbabasının 
evine “rezil edip kovmasalar iyi” diye gelen üvey gelin Merhaba, kendinin 
böyle çabucak işe yaramasına çok sevinir, çok sevdiği bu işlerin içinde 
kendini derin suya bırakılmış balık gibi hisseder. 

Üvey gelin Merhaba, barışmak için geldiğinde kaynanası Fethiye’ye 
büyük pamuk şal, kayınbabası Nuri’ye astarlı siyah kumaş, görümcesi 
Gülbanu’ya allı kızıllı parlak desenleri olan büyük güzel şal hediye ede-
rek kırılmış kalbini yumuşatmaya çalışır. 

Sonuç 

Doğum ve ölüm arasındaki en önemli geçiş dönemi evlenmedir. Evle-
necek kişiler ve aileleri, bağlı bulundukları toplumun kültür kalıplarını 
oluşturan çeşitli töre, gelenek ve göreneklere uymak durumundadırlar. 
Evlenmenin her aşaması toplumun koyduğu kural ve kalıplar çerçeve-
sinde yapılır. Evlenme kültürünü şekillendiren töre, gelenek ve görenek-
lere bağlı olarak yaygınlaşan bu kural ve kalıplar zaman içinde az da ol-
sa değişebilmektedir. Türk kültür dünyası içinde yöreden yöreye ve ülke-
den ülkeye bazı değişiklikler görülse de evlenme kültüründeki ortak un-
surlar Türk kimliğinin oluşmasını sağlayan unsurlar arasında yer alır. 

Alimcan İbrahimov’un Tatar Hatını Niler Kürmiy (Татар Хатыны Ни-
лəр Күрми) adlı uzun hikâyesinde evlenme kültürünün zengin örnekleri-
ne rastlanmaktadır. Evlenme biçimlerinden görücü usulüyle evlenme, 
zorla evlendirilme, kaçarak evlenme, birden çok evlenme ve kuma getir-
me ile ilgili kabuller ve uygulamalar verilmekte, bunların geleneğe göre 
değerlendirilmeleri de kahramanların ağzından sunulmaktadır. Hikâye-
nin başkahramanlarından Gülbanu, Bikyar köyünden Zakir ile görücü 
usulüyle evlendirilir. Görücü usulüyle evlenen çiftler arasında, bu evlili-
ğe gönülsüz olduğu halde zorla evlendirilenler de olabilmektedir. Bu se-
beple görücü usulüyle evlenmelerin bir kısmı zorla evlendirilme olarak 
da kabul edilmektedir. Sözgelimi incelenen hikâyede de Gülbanu’nun 
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babası Nurmuhammed / Nuri, kızının rızasını almadan zorla evlendirdiği 
için, bu evlilik zorla evlendirilme başlığı altında ayrıca değerlendirilmiş-
tir. Babası Nuri’nin kendisini Zakir ile zorla evlendirmesi karşısında Gül-
banu’nun ağlamaları, bu evliliğe razı olmayan annesi Fethiye’nin kocası-
nı vazgeçirme çabaları ve bu sebeple kocasıyla kavga etmek zorunda ka-
lışlarına hikâyede önemli bir yer verilmektedir. Bütün çabalar boşa çıkar 
ve Gülbanu Zakir’le evlenmek zorunda kalır. Gülbanu’nun zorla evlendi-
rilmeye karşı sevdiği Lütfü’ye kaçma çabaları da “kaçarak evlenme”yi 
çağrıştırmaktadır. Gülbanu ile Lütfü’nün beraber kaçmak için ant içme-
lerinden dolayı kaçarak evlenme biçiminin de Tatar Türkleri arasında gö-
rülebildiği anlaşılmaktadır. Geçirdiği kaza sonucu Gülbanu’yu kaçırma-
ya gelemediği için, Gülbanu, Zakir ile evlenmek zorunda kalır. İncelenen 
uzun hikâyeye göre; Gülbanu’nun babası Nurmuhammed / Nuri’nin ye-
di kez, Zakir’in babası Şibay’ın da üç kez evlenmeleri, birden çok evlen-
menin Tatar Türkleri arasında tabii karşılandığını gösterir. Yine hikâye-
den anlaşıldığına göre, kuma getirme daha çok çocuksuzluk sebebiyle 
başvurulan bir evlenme biçimidir. 

Evliliklerin daha çok aynı köyden veya komşu köyden kimseler ara-
sında yapıldığı görülmektedir. Sözgelimi Karayurga köyünden Gülbanu 
ile Bikyar köyünden Zakir’in evlilikleri hikâyenin ana konusunu oluştu-
rur. Yine Karayurga köyünden Çukur Habip’in oğlu ile Bikyar köyünden 
değirmenci Faiz’in kızı evlenir. Dükkâncı Hayrullah’ın biricik oğlu Na-
sip’e Bikyar’dan Kurbağa Haris adlı köylünün kızını isterler. 

Evlenme aşamalarından kız isteme, söz kesme ve başlık parası, nişanlı 
görme, nikâh, gerdek gecesi, güvey hamamı / gelin hamamı ve düğün zi-
yafeti ile ilgili kabul ve uygulamaların genellikle Türkiye’deki uygulamalar 
ile büyük benzerlikler taşıdığı ortaya çıkmaktadır. Bunlardan gerdek gece-
siyle ilgili bir uygulamanın Tatar Türklerine özgü olduğu görülmektedir. 
Bu farklı uygulamaya göre Tatar Türklerinde gerdek gecesi kızın evinde 
olurken, Türkiye’de erkek evinde olmaktadır. Hikâyede üzerinde çok duru-
lan konulardan biri de başlık parasıdır. Hikâye Karayurga ve Bikyar köyle-
ri arasında geçtiğine göre, Türkiye’de olduğu gibi Tatar Türkleri arasında 
da başlık parasının (калын акчасы) daha çok köy kesimlerinde görülen 
bir uygulama olduğunu söylemek mümkündür.71 Hikâyede geçen genç 
kızların küçük yaşlardan itibaren çeyiz hazırlamaya (бирнəхəзерлеге) baş-
laması da yine Türkiye’de de gelenekli çevrelerde görülen bir gelenektir. Öy 
Kiyenderü (өй киендерү), SandıqAçu (сандык ачу) / güvey evini süsleme, 
çeyiz sandığını açma adı verilen bu uygulamada gelin tarafından hazırla-
nan çeyizlerin sergilenmesi ve evin bu çeyizlerle süslenmesi söz konusu-
dur. Aynı uygulamalar Türkiye’de de görülür. 
                                                           
71 Nermin Erdentuğ, “a.g.m.”, s. 93-95; Orhan Türkdoğan, “a.g.m.”, s. 321-331; Ahmet Tu-
ran, “Törelerimizde ‘Kalın’ (Başlık) Âdeti”, Millî Folklor, Cilt: 2, Sayı: 12, (Kış 1991), s. 39-40, 
Ankara, 1991; Mahmut Tezcan, a.g.e. 
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Hikâyede düğün sonrasında yapılan kızın güvey evine götürülmesi, 
Türkiye’de düğün sırasında olmaktadır. İncelenen hikâyede, gelini güvey 
evine götürecek olan arabacının beline işlemeli havlu bağlanır. Benzer 
bir uygulamaya göre, Türkiye’de de gelini güvey evine götürecek araçlara 
havlu, yazma, ipek kumaş gibi hediyeler (бүлəк) bağlanır.72 

Nuri’nin küçük oğlu Şeymerden ile onun karısı Şergıya geleneklere 
uyarak, güveyin anne ve babasıyla birlikte yaşamaktadır. Gülbanu ile 
evlenen Zakir de evin küçük oğlu olduğu için ayrı bir eve çıkamazlar. Ay-
nı uygulamanın Türkiye’nin gelenekli kesimlerinde de yaygın olduğu bi-
linmektedir. Aynı evi paylaşan gelin ve kaynana arasındaki ilişkilerin ge-
nellikle olumsuzluğu üzerinde durulur. Öyle ki, gelin-kaynana ilişkile-
rindeki geçimsizliğin sonunda boşanmalar, hatta intihar bile olabilmek-
tedir. Kaynanası Sabire ile kavga etmek zorunda kalan ve bu sebeple ko-
cası tarafından dövülen Gülbanu, iki sefer baba evine dönmeyi dener. 
Babası, şeriat kanununa göre kocası boşamadan kızın ayrılamayacağını 
söyler. “Gülbanu, kayınvalidesinin eziyetlerine, kocasından dayak yeme-
ye ve bunun sonucu ikiz çocuklarının ölü doğmasına dayanama[yıp] ken-
dini suya atar.”73 Türkiye’nin gelenekli çevrelerinde de kocasının boşa-
madığı bir kadın baba evine dönemez. 

Önemli geçiş dönemlerinden biri olan evlenme ile ilgili kültür unsur-
larının Türkiye ile Tatar Türkleri arasında büyük ölçüde benzer, hatta 
aynı olduğunu gösteren bu çalışma disiplinler arasında yapılacak çalış-
malar açısından da önem taşımaktadır. Çağdaş yazarların eserlerine 
yansıyan halkbilimi unsurlarının incelenmesi hem halkbilimi araştırma-
larına hem de edebiyat bilimi araştırmalarına katkı sağlayacaktır. Bu ça-
lışmalar Türk kültür dünyasını oluşturan boyların eserleri üzerinde ya-
pıldığı zaman ayrıca Türk Dünyası’ndaki kültür birliğinin ortaya çıkarıl-
masına da hizmet etmiş olacaktır. Alimcan İbrahimov’un bütün hikâye-
leri Türkiye Türkçesine çevrilir ve bu hikâyelerdeki Türk kültürü unsur-
ları karşılaştırmalı olarak araştırılırsa bu şuurlu yazarın gelenekli Türk 
kültür unsurlarını eserlerinde özellikle kullandığı görülecek ve bu kültür 
unsurlarının da Tatar Türkleri ile Türkiye Türkleri arasında ortak oldu-
ğu anlaşılacaktır. 
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TÜRKİYE TÜRKÇESİ İLE TATAR TÜRKÇESİNDE 
PARAYLA İLGİLİ DEYİMLER VE BUNLARIN 

ANLAM BİLİMSEL KARŞILAŞTIRILMASI 

Doç. Dr. Erdal ŞAHİN* 

Öz 

Deyimler, gerçek anlamlarından farklı anlamları olan ve en az iki söz-

cükten oluşan sözcük öbekleridir. Türkiye Türkçesi ve Tatar Türkçesinde 

pek çok deyimin kuruluşunda, aynı anlama gelen Tür. para, akçe ve Tat. 

akça sözcükleri yer almıştır. Yüzyıllardır para basan ve kullanan bu iki 

Türk halkının deyimlerinde bu sözcükler deyimi oluşturan diğer sözcük-

lerle türlü biçimlerde kalıplaşarak aynı ya da birbirinden farklı birçok 

kavramın ifadesi için kullanılmıştır. Türkiye Türkçesinde ve Tatar Türkçe-

sinde bu sözcüklerin yer aldığı toplam 147 deyim tespit edilmiştir. Çalış-

mada her iki yazı dilindeki parayla ilgili deyimler, anlam yönünden karşı-

laştırılarak incelenmiştir. 
Anahtar kelimeler: Türkiye Türkçesi, Tatar Türkçesi, Deyim, Para, 

Anlam Bilimi. 

Abstract 

Semantic Analysis Of Idioms Related To Money In Turkish And 

Tatar Languages 
An idiom is a group of words, what occures at least two words, ha-

ving a meaning not deducible from those of the individual words. In Tur-

kish and Tatar languages there are considerable quantity of idioms ba-

sed on the words ‘para, akçe’ (Turkish: money) and ‘akça’ (Tatar: money), 

as the Turks and Tatars have had a long historical experience in minting 

and using money. The overall number of such idioms is 147. The mea-

nings of the idioms show similarities as well as differences in Turkish 
                                                           
* Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. 
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and Tatar languages. In this article, the meanings of the Turkish and Ta-

tar idioms related to money are comparatively analyzed. 
Key words: Turkish Language, Tatar Language, Idioms, Money, Se-

mantics. 

1. Giriş 

Deyim, gerçek anlamından ayrı bir anlamı olan ve çekici bir anlatım 
özelliği bulunan kalıplaşmış sözcük öbeğidir. Deyimler, en az iki sözcük-
ten oluşur ve dilde öğeleri değiştirilmeden ve öğeleri arasına başka bir 
sözcük girdirilemeden kalıp olarak kullanılırlar. Deyimleşmede dil genel-
likle aktarmalardan, somutlaştırmalardan ve benzetmelerden yararlanır. 
Halkın söz yaratma gücünden doğan deyimler, bunları söyleyen halkın 
dil inceliğini göstermesi yanında, o halkın geçmişi, yaşam biçimi, gele-
nekleri, görenekleri ve çeşitli özellikleriyle ilgili izler taşır. Geçmişteki 
kültüre ait bazı unsurları ifade eden sözcük ve sözcük öbekleri, bugün o 
kültür yaşanmadığı hâlde, deyimlerde diğer sözcük veya sözcük öbekle-
riyle birlikte bir kavramı anlatmak üzere kalıplaşmış olarak bulunabil-
mektedir. 

Dillerde belli bir kavramı ifade etmek üzere bazı sözcüklerin deyim 
olarak kalıplaşması çeşitli biçimlerde olmuştur. Türk dilinde söz dizimi 
açısından deyimler fiil ismi öbeği, sıfat-fiil öbeği, zarf-fiil öbeği, isim tam-
laması, sıfat tamlaması, isnat öbeği, yönelme öbeği, bulunma öbeği, çık-
ma öbeği, edat öbeği, bağlama (bağlaç) öbeği, ikileme (tekrar öbeği) ve 
cümle biçimlerinde bulunmaktadır.1 Sözlü halk kültürünün ürünleri 
olan deyimlerin kuruluşunda, hatırda tutma kolaylığı sağlamak, anlatı-
ma güç kazandırmak için bazen uyak (kafiye) türlerine de başvurulur.2 

Parayı bilen ve kullanan halkların deyim hazinelerinin bir bölümünü 
doğal olarak para ve para birimleriyle ilgili deyimler oluşturmuştur. Es-
kiden eldeki malların değişimi yerine paranın mübadele aracı olarak kul-
lanılmasından3 bu zamana, para maddi varlığın en önemli göstergesi ve 
                                                           
1 Türk dilinde deyimlerin söz dizimi özellikleri ve örnekleri için özellikle bk. Leyla Uzun Su-
başı, “Türkçedeki Deyim Yapılarında Biçimbilimsel ve Sözdizimsel Özellikler”, Dilbilim Yazıla-
rı 1990, s. 57-64, Ankara 1991; Muna Yüceol Özezen, “Türkçe Deyimler Üzerine Birkaç Söz”, 
Türk Dili, Sayı: 600, s. 869-879, 2001; Doğan Aksan, Türkçenin Sözvarlığı, 3. Baskı, s. 174-
176, Ankara 2004; Mustafa Özkan, “Deyimleşmiş İkilemeler”, V. Uluslararası Türk Dili Kurul-
tayı Bildirileri II (20-26 Eylül 2004), s. 2294-2315, Ankara 2004; Ahmet Turan Sinan, “De-
yimlerin Yapısı Değişir mi?”, Turkish Studies International Periodical For The Languages, Lite-
rature and History of Turkish or Turkic, Volume 4/8, s. 1996-2009, Fall 2009. 
2 Vecihe Hatiboğlu, Türkçenin Söz Dizimi, s. 200, Ankara 1972. 
3 İnsanoğlunun yaşamında, çok erken dönemlerde başlayan değiş tokuşları gerçekleştirebil-
mek için bir değer ölçüsü gerekiyordu. Erken çağlarda bunun için metaller, işlenmiş parça-
lar (kazan, sacayak, şiş, bel vb.) ya da külçeler şeklinde kullanıldı (Komisyon, “Para”, Büyük 
Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, Cilt: 18, s. 9157, İstanbul 1993). Sikke biçiminde paralar 
ilk kez M.Ö. 7. yüzyılda Batı Anadolu’da Antik Çağ’ın ticaret yolları üzerinde kurulan Lidya’-
da ortaya çıktı. Eski Yunan kent devletlerinin sikkeleri önceleri Ege ve Akdeniz’de tedavül 
etmekteydi. Büyük İskender’in fetihleri sayesinde, sikke kullanımı M.Ö. 4. yüzyılda Mısır, 
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insanoğlunun vazgeçilmezlerinden biri olmuştur. Türk dilinin yazı dili 
olarak kullanılan iki lehçesi, Oğuz grubundan Türkiye Türkçesi ve Kıp-
çak grubundan Tatar Türkçesinde de parayla ilgili birçok deyim yapıl-
mıştır. Aynı dil ve genel olarak aynı din dairesi içinde bulunan ama asır-
lardır farklı devletlerde yaşayan, bunlara bağlı olarak çoğunlukla benzer 
kültürel unsurlara sahip olan bu iki halkın deyimlerinin genelinde oldu-
ğu gibi parayla ilgili deyimlerinde de biçim, düşünüş ve anlam yönünden 
benzerliklerle birlikte çeşitli sebeplerle birçok yönden farklılıklar da var-
dır. 

Bu çalışmada her iki yazı dilindeki parayla ilgili deyimler, yapı bakı-
mından değil özellikle anlam yönünden karşılaştırılmıştır. Yine sadece 
“devlet tarafından bastırılan, üzerinde değeri yazılı olan kâğıt ya da me-

talden ödeme aracı” anlamına gelen Tür. para, akçe (akça) ve Tat. akça 
                                                                                                                                        
Pers İmparatorluğu ve Kuzey Hindistan’a ulaştı. (Şevket Pamuk, Osmanlı İmparatorluğu’nda 
Paranın Tarihi, s. 2-3, İstanbul 2000). Türklerde de madenî paraların 6. yüzyıldan itibaren 
Göktürk, Türgeş ve Uygur devletleri zamanında basılıp kullanıldığı bilinmektedir. Bu dö-
nemden sonra, medeni dünyada olduğu gibi, Türk ülkelerinde de yaygın mübadele aracı ola-
rak çeşitli birimlerle ve adlarla para kullanışta olmuştur. Tarih boyunca Türk devletlerinde 
bastırılan ve kullanılan paralar hakkında geniş bilgi için bkz. P.S. Savelyev, Monetı Cuçidski-
ye, Cagatayskiye, Celayiridskiye i Drugiye, Obraşçavşiyesya v Zolotoy Orde v Epohu Tohtamı-
şa, Sant-Petersburg 1857; R.R. Fasmer, “O Monetah Voljskih Bulgar X v.”, İOAİE, Cilt: 
XXXIII, 1925; G.S. Gubaydullin, “O Nekotorıh Redkih i Neizdannıh Monetah Voljskih Bulgar 
X v. iz Numizmatiçeskih Kollektsii Tsentralnogo Muzeya TASSR”, Materiyalı Tsentralnogo 
Muzeya TASSR, Kazan 1927; Hüseyin Namık Orkun, “Eski Türklerde Para”, Türk Hukuk Ta-
rihi, s. 39-43, Ankara 1936; İbrahim Artuk, “Para”, İslam Ansiklopedisi İslam Alemi Tarih, 
Coğrafya, Etnografya ve Biyografya Lugati, s. 508-510, İstanbul 1964; M.A. Seyfeddini, Mo-
netnoye Delo v Azerbaycane v XII-Pervoy Polovine XV vv., Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ba-
kü 1970; İbrahim Tözen-Tunçay Aykut, Türkiye Cumhuriyeti Madenî Paraları ve Madalyaları 
1923-1973, İstanbul 1973; S.G. Klyaştornıy, “Moneta s Runiçeskoy Nadpisyu iz Mongolii”, 
TS 1972, s. 334-338, Moskova 1973; A.A. Bıkov, “İz İstorii Denejnogo Obreşçeniya Hazarii v 
VIII i IX vv.”, Vostoçnıye İstoçniki po İstorii Narodov Yugo-vostoçnoy i Tsentralnoy Yevropı, 
Moskova 1974; Y.A. Davidoviç, “Zoloto v Denejnom Hozyaysve Sredney Azii IX-XVIII vv.”, 
Blijniy i Sredniy Vostok. Tovarno-Denejnıye Otnoşeniya pri Feodelizme, Moskova 1980; İ.G. 
Dobrodomov, “Vtoriçnıye Runiçeskiye Nadpisi na Monetah i Voprosı Denejnogo Obraşçeniya 
u Drevnih Yeniseyskih Tyurkov”, Blijniy i Sredniy Vostok. Tovarno-Denejnıye Otnoşeniya pri 
Feodelizme, s. 94-97, Moskova 1980; A.G. Muhamadiyev, “Monetı kak İstoçnik po İzuçeniyu 
Bulgarskogo Yazıka”, İssledovaniya İstoçnikovedeniyu İstorii Tatarii, Kazan 1980; Cüneyt Öl-
çer, Cumhuriyet Dönemi Türk Kâğıt Paraları 1923-1983, İstanbul 1983; İ.L. Kızlasov, “Monetı 
s Tyurkoyazıçnımi Yeniseyskimi Nadpisyami”, NE, Cilt: 14, s. 84-99, Moskova 1984; R.M. 
Valeyev, “O Bulgarskoy Tovarno-Denejnoy Sisteme X v.”, İz İstorii Materyalnoy Kulturı Ta-
tarskogo Naroda, Kazan 1984; A.G. Muhamadiyev, Drevniye Hazarskiye i Bulgaro-Tatarskiye 
Monetı, Kazan 1986; E. Rtveladze, Drevniye Monetı Sredney Azii, Taşkent 1987; A.G. Muha-
madiyev, Drevniye Monetı Povoljya, Kazan 1990; Oğuz Tekin, “Osmanlı İmparatorluğu’nda 
Para”, Osmanlı, Cilt: III, Ankara 1999; F. Thierry, “Sur les Monnaies des Turgesh”, Coins, Art 
and Chronology, edt. M. Alram-E. Deborah, s. 331-349, Wien 1999; Şevket Pamuk, Osmanlı 
İmparatorluğu’nda Paranın Tarihi, 2. Baskı, İstanbul 2000; Mustafa Öztürk, “Genel Hatlarıy-
la Osmanlı Para Tarihi”, Türkler, Cilt: X, Ankara 2002; Ali Akyıldız, Para Pul Oldu: Osmanlı-
da Kâğıt Para, Maliye ve Toplum, İstanbul 2003; Melek Özyetkin, “Eski Türklerde Ödeme 
Araçları: Kâğıt Para Çavın Kullanımı”, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 1, 
s. 90-105, Kasım 2004; L.S. Baratova, “Drevnetyurkskiy Numizmatiçeskiy Kompleks (Sovre-
mennıy Uroven i Perspektivı İzuçeniya”, Ozbekistan Tarihi Maddiy Medeniyet ve Yazma Men-
balarda, s. 209-220, Taşkent 2005; Osman F. Sertkaya-Rysbek Alimov, Eski Türklerde Para, 
İstanbul 2006; Gaybulla Babayarov, Drevnetyurkskiye Monetı Çaçskogo Oazisa (VI-VIII vv. 
n.e.), Taşkent 2007; Ali Akyıldız, “Para”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Cilt: 34 
(Osmanpazarı-Resuldar), s. 163-166, İstanbul 2007. 
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sözcüklerinin bulunduğu deyimler çalışmada inceleme konusu yapılmış, 
bunlarla birlikte para birimlerini ifade eden diğer sözcüklerin (Tür. ku-

ruş, mangır, pul vb.; Tat. tiyén, teñke, sum vb.) geçtiği deyimlerin de ince-
lenmesiyle çalışmanın makale boyutlarını aşacağı öngörülerek para bi-
rimleriyle ilgili deyimlerin başka bir çalışmada değerlendirilmesi düşü-
nülmüştür. 

2. Türkiye Türkçesi ve Tatar Türkçesinde Parayla İlgili Deyimler 

2.1. Türkiye Türkçesinde Para Sözcüğü Bulunan Deyimler 

Türkiye Türkçesinde para4 sözcüğünün temel anlamı “devletçe bastı-
rılan, üzerinde değeri yazılı kâğıt veya metalden ödeme aracı”5dır. Para 
sözcüğünün bu anlamı yanında “kazanç”6 “servet, zenginlik”7 ve “mal 
mülk”8 yan anlamları da vardır. Türkiye Türkçesinde bu anlamlarıyla 
para sözcüğünün bazı sözcüklerle türlü biçimlerde çeşitli kavramlara 
karşılık olmak üzere kalıplaştığı deyimler şunlardır: 

Akılsızlık parayla değil ya! “önlemsizce, düşüncesizce davranma” (Pü-
süllüoğlu 1995:49); akılsızlık parayla mı? “önlemsizce, düşüncesizce dav-
ranma” (Püsküllüoğlu 1995:49); aptallık parayla pulla değil ki (ya) “aptal-
lığın zor tarafı yok ki, isteyen rahat rahat aptallık edebilir” (Ayverdi-Topal-
oğlu 2005:150); bozuk para gibi harcamak “değerini düşürecek biçimde 
bir kimseden yararlanmaya kalkışmak” (TDK 2005:311); cebi para gör-
mek “parası yokken para kazanmaya başlamak” (TDK 2005:359); çay 
parası “küçük bahşiş” (Ayverdi-Topaloğlu 2005:540); denizde kum onda 
para “parası çok kimse, zengin” (TDK 2005:498); dilenci çanağından para 
çalmak “yoksul kimseyi soymak” (Püsküllüoğlu 1995:279); dini imanı pa-
ra “tek düşüncesi para olan kimse” (TDK 2005:531); dini imanı para (ol-
mak) “paradan başka bir şey düşünmez olmak” (Püsküllüoğlu 1995:285); 
ekmek parası “bir kimse veya ailenin geçimini sağlayan para, naaka” (Ay-
verdi-Topaloğlu 2005:821); eli para görmek “eline para geçmek” (TDK 
2005:618); hükmü parasına geçmek “para ile dilediğini yapabilme gücünü 
kazanmak” (TDK 2005:907); kaç para eder? “hiçbir değeri yok, değersiz” 
(Püsküllüoğlu 1995:501); kaç paralık? “değersiz” (TDK 2005:1023); kara 
para aklamak “yasa dışı yollarla elde edilen parayı yasallaştırmak için 
yatırım yapmak” (TDK 2005:1080); para babaları “büyük para kaynakla-
                                                           
4 “Parça, gümüş parçası” anlamındaki Farsça pâre sözcüğünden gelen para, Osmanlılarda 
“kuruşun kırkta bir cüzü manasına mevzu bir tabir olduğu gibi eskiden basılmış olan sikkeler-
den birinin de adı idi. Para lafzı, akça kelimesinde olduğu gibi “nakit” manasında ve onu ifade 
eder surette dahi istimal olunmuştur.” (Mehmet Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Te-
rimleri Sözlüğü, s. 752, İstanbul 1971). 
5 Türk Dil Kurumu, Türkçe Sözlük, 10. Baskı, s. 1570, Ankara 2005. 
6 Türk Dil Kurumu, a.g.e., s. 1570. 
7 İlhan Ayverdi - Ahmet Topaloğlu, Kubbealtı Lugatı Türkçe Sözlük, s. 842, İstanbul 2007. 
8 Komisyon, “Para”, Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, Cilt: 18, s. 9154, İstanbul 1993. 
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rı kullanarak siyasi alanda etkili olan iktisadi çevreler” (Komisyon 1993: 
9154); para babası “çok zengin (kişi)” (Püsküllüoğlu 1995:653); para bağ-
lamak “parasını bir işe yatırmak” (Ayverdi-Topaloğlu 2005:2456); para 
basmak “1. darphanede, basımevinde metali veya kâğıdı para durumuna 
getirmek, 2. kumarda ortaya para koymak, 3. çok kazanmak” (TDK 2005: 
1570; Püsküllüoğlu 1995:653); para bozmak “büyük parayı küçük para-
larla değiştirmek” (TDK 2005:1570); para canlısı “paraya çok düşkün (ki-
şi);” (Püsküllüoğlu 1995:653); para çekmek “1. bir yere yatırılmış para-
dan bir bölümünü geri almak” (TDK 2005:1570), 2. birinden çeşitli gerek-
çelerle para almak” (Püsküllüoğlu 1995:653); para çıkarmak “1. para 
basmak, 2. başka yerde bulunan kimseye posta veya banka ile para gön-
dermek” (TDK 2005:1570); para çıkışmamak “para yetişmemek” (TDK 
2005:1570); paradan çıkmak “para harcamak zorunda kalmak” (Püskül-
lüoğlu 1995:653); para dediğin el(in) kiri “para elde kalmaz harcanır” 
(Püsküllüoğlu 1995:653); para dökmek “bir iş için çok para harcamak” 
(TDK 2005:1570); para dönmek “rüşvetle iş yapılmak” (TDK 2005:1570); 
para etmek “değeri olmak” (TDK 2005:1570); para etmemek “1. değeri pa-
hasına satılamamak, 2. etkisi olmamak, işe yaramamak” (TDK 2005: 
1570); para getirmek “kazanç sağlamak” (TDK 2005:1570); paragözlü 
“yaptığı her iş için para bekleyen (kişi)” (Püsküllüoğlu 1995:653); para 
için her şeyi yapmak “maddi kazanç için her türlü şey yapmak” (Komis-
yon 1993:9155); para içinde yüzmek “çok parası olmak” (Ayverdi-Topal-
oğlu 2005:2456); para ile değil “çok ucuz” (TDK 2005:1570); para ile de-
ğil, sıra ile “herkes sırasını beklemek zorundadır” (TDK 2005:1570); para 
kesmek “1. para basmak, 2. çok kazanmak” (TDK 2005:1570); para kır-
mak “çok kazanmak” (TDK 2005:1570); para konuşur “bir şeylerin yapı-
labilmesi için para önemlidir” (Püsküllüoğlu 1995:654); para koparmak 
“kandırarak veya zorla para almak” (Püsküllüoğlu 1995:654); para para-
yı çeker “elde para bulunursa onunla yeni paralar kazanılır” (TDK 2005: 
1570); para peşin kırmızı meşin “her işin karşılığı anında ödenmelidir” 
(TDK 2005:1570); paran kadar konuş “söz hakkın sahip olduğun para öl-
çüsündedir” (Komisyon 1993:9155); paranın gümüş olduğunu anlamak 
“1. paranın kolay kazanılmadığını ve önemli olduğunun farkına varmak 
(Püsküllüoğlu 1995:654), 2. savurganlıktan kaçınmak gerektiğini anla-
mak” (Komisyon 1993:9155); paranın yüzü sıcaktır “para çekicidir ve geri 
çevrilemez” (TDK 2005:1570); para saymak “para ödemek” (TDK 2005: 
1570); parasını çekmek “birinden birtakım gerekçelerle para almak” (TDK 
2005:1570); parasını çıkarmak “anaparayı kurtarmak, masrafını çıkar-
mak” (TDK 2005:1570); parasını sokağa atmak “değeri olmayan bir mala 
para vermek” (TDK 2005:1570); parasını yemek “hiç çalışmadan bedava-
dan geçinmek, birinin sırtından geçinmek” (TDK 2005:1570); parasıyla re-
zil olmak “1. para vererek yaptırdığı bir şey iyi çıkmayıp kendisini utandır-
mak (Püsküllüoğlu 1995:654), 2. parasının karşılığını alamamak” (TDK 
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2005:1571); para sızdırmak “zorlayarak veya kandırarak birinden para 
almak” (TDK 2005:1570); para tutmak “para biriktirmek” (TDK 2005: 
1570); para tuzağı “insana boşuna para harcatan şey” (Ayverdi-Topaloğlu 
2005:2456); para veren altın bulsun “bir iş için para veren kimseden para 
alınırken şaka yollu söylenir” (Püsküllüoğlu 1995:655); para vurmak “1. 
yasa dışı yollarla para kazanmak, 2. olağanüstü bir nedenle çok para ka-
zanmak” (Püsküllüoğlu 1995:655); paraya çevirmek “herhangi bir şeyi 
par ile değiştirmek” (TDK 2005:1571); paraya düşkün “parayı çok seven 
kimse” (TDK 2005:1570); paraya kıymak “gereken yerde para harcamak-
tan kaçınmamak” (TDK 2005:1571); paraya para dememek “1. çok para 
kazanır olmak, 2. elde edilen parayı az bulmak, 3. bol para harcamak” 
(TDK 2005:1571); paraya pul dememek “1. çok para kazanır olmak, 2. El-
de edilen parayı az bulmak, 3. bol para harcamak” (TDK 2005:1571); pa-
ra yapmak “para kazanıp biriktirmek” (TDK 2005:1570); para yatırmak 
“gerektiğinde almak üzere bir yere para vermek” (TDK 2005:1570); para 
yedirmek “1. gereksiz olarak başkasına çok para harcamak, 2. rüşvet ver-
mek” (TDK 2005:1570); para yemek “1. gereksiz olarak çok para harca-
mak, 2. görevli bulunduğu yerin imkânlarından yararlanarak para çal-
mak, rüşvet almak” (TDK 2005:1570); parayı araya değil, paraya vermeli 
“parayı gerekli yere harcamalı” (TDK 2005:1571); parayı denize atmak 
“parayı boşa harcamak, israf etmek” (TDK 2005:1571); parayı ezmek 
“(parayı) harcayıp bitirmek” (Ayverdi-Topaloğlu 2005:2456); parayı meza-
ra mı götüreceksin? “parası olup harcamayanlara söylenen eleştiri sözü” 
(Komisyon 1993:9155); parayı sokağa atmak “parayı boşa harcamak” 
(Püsküllüoğlu 1995:655); sırtından para kazanmak “bir kimseden yarar-
lanarak para sağlamak” (TDK 2005:1760).9 

Türkiye Türkçesinde para sözcüğü bulunan türlü biçimlerde 72 de-
yim tespit edilmiştir. Bu deyimlerde para sözcüğü, deyimi oluşturan di-
ğer sözcüklerle çeşitli biçimlerde kalıplaşarak aynı ya da benzer birçok 
kavramın ifadesi için kullanılmıştır. Para sözcüğü bulunan bu deyim-
lerde, anlam incelikleriyle birlikte, yoğunlukla ‘düşüncesiz davranma’ 
(akılsızlık parayla değil ya!, akılsızlık parayla mı? Aptallık parayla pulla 
değil ki (ya)); ‘değersiz’ (kaç para eder? kaç paralık?); ‘kazanç elde et-
mek’ (para getirmek, para kesmek, para kırmak, para vurmak, para 
yapmak, parasını çıkarmak, cebi para görmek, eli para görmek, pul tut-
mak); ‘haksız kazanç sağlamak’ (sırtından para kazanmak, parasını 
çekmek, parasını yemek, para sızdırmak, para koparmak, dilenci çana-
ğından para çalmak); ‘maddiyatçı’ (dini imanı para, para canlısı, para 
gözlü, paraya düşkün); ‘maddiyatçı olmak’ (dini imanı para olmak, para 
için her şeyi yapmak), ‘rüşvetçilik’ (para dönmek, para yedirmek, para 
yemek); ‘savurgan olmak’ (parasını sokağa atmak, parayı denize (soka-
                                                           
9 Deyimler alfabe sırasına göre verildi. 
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ğa) atmak, parayı ezmek, paraya kıymak, para yedirmek, para yemek); 
‘zengin’ (denizde kum onda para, para babası, para babaları) veya ‘zen-
gin olmak’ (para içinde yüzmek, paraya para dememek, paraya pul de-
memek) gibi yine çoğunlukla ekonomik yaşamla ilgili olan kavramların 
anlatıldığı görülür. 

Bunlardan başka para sözcüğü, deyimi oluşturan diğer sözcüklerle 
çeşitli şekillerde kalıplaşarak birbirinden farklı birçok kavramın ifade-
si için de kullanılmıştır: “en küçük menfaat için gözden çıkarmak” an-
lamında bozuk para gibi harcamak; “küçük bahşiş” anlamında çay pa-
rası; “bir kimse veya ailenin geçimini sağlayan para” anlamında ekmek 
parası; “para ile dilediğini yapabilme gücünü kazanmak” anlamında hük-
mü parasına geçmek; “yasa dışı yollarla elde edilen parayı yasallaştır-
mak için yatırım yapmak” anlamında kara para aklamak; “parasını bir 
işe yatırmak” anlamında para bağlamak; “büyük değerdeki parayı eşit 
değerde küçük paralarla değiştirmek” anlamında para bozmak; “ban-
kadan para almak” anlamında para çekmek; “para basmak veya başka 
bir yere para göndermek” anlamlarında para çıkarmak; “para yetişme-
mek” anlamında para çıkışmamak; “para harcamak zorunda kalmak” 
anlamında paradan çıkmak; “para elde kalmaz harcanır” anlamında 
para dediğin el(in) kiri; “ucuza satılmak veya bir işe yaramamak” anla-
mında para etmemek; “çok ucuz” anlamında para ile değil; “herkes sı-
rasını beklemelidir” anlamında para ile değil, sıra ile; “bir şeylerin yapı-
labilmesi için para önemlidir” anlamında para konuşur; “elde para bu-
lunursa onunla yeni paralar kazanılır” anlamında para parayı çeker; 
“her işin karşılığı anında ödenmelidir” anlamında para peşin kırmızı 
meşin; “söz hakkın sahip olduğun para ölçüsündedir” anlamında paran 
kadar konuş; “paranın kolay kazanılmadığının ve önemli olduğunun far-
kına varmak veya savurganlıktan kaçınmak gerektiğini anlamak” anla-
mında paranın gümüş olduğunu anlamak; “para çekicidir ve geri çevri-
lemez” anlamında paranın yüzü sıcaktır; “para ödemek” anlamında pa-
ra saymak; “para vererek yaptırdığı bir şey iyi çıkmayıp kendisini utan-
dırmak veya ücretini tam veya çok verdiği hâlde karşılığını umduğu öl-
çüde alamamak” anlamlarında parasıyla rezil olmak; “para biriktirmek” 
anlamında para tutmak; “insana boşuna para harcatan şey” anlamın-
da para tuzağı; “bir iş için para veren kimseden para alınırken şaka 
yollu söylenen” para veren altın bulsun; “bir şey karşılığında para al-
mak” anlamında paraya çevirmek; “gerektiğinde para harcamaktan ka-
çınmamak” anlamında paraya kıymak; “bankaya geri almak üzere ve-
ya bir iş karşılığında daha çok kazanmak üzere para vermek” anlamın-
da para yatırmak; “para boşa değil, gerektiği yere harcanmalı” anla-
mında parayı araya değil, paraya vermeli; “parası olup harcamayanla-
ra söylenen ve eleştiri içeren” parayı mezara mı götüreceksin? 
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2.2. Türkiye Türkçesinde Akçe Sözcüğü Bulunan Deyimler 

Türkiye Türkçesinde akçe10 sözcüğü, “(eskiden) küçük gümüş para” ve 
anlam genişlemesiyle “her türlü madenî para”11 anlamlarında kullanıl-
mıştır. Türkiye Türkçesinde bu anlamlarıyla akçe sözcüğünün bazı söz-
cüklerle çeşitli kavramlara karşılık olmak üzere türlü biçimlerde kalıp-
laştığı deyimler şunlardır: 

Akçe bozmak “para harcamak, para sarf etmek” (Ayverdi-Topaloğlu 
2005:66); akçe etmez “değersiz, kıymetsiz” (Ayverdi-Topaloğlu 2005:67); 
akçe kesmek “madenî para basmak” (Ayverdi-Topaloğlu 2005:67); akçesi 
ucuz olmak “cömert, eliaçık olmak” (Ayverdi-Topaloğlu 2005:67); bir buldu 
iki ister, akçe buldu çıkın ister (Ayverdi-Topaloğlu 2005:1443) “açgözlü 
kimse için söylenir”; geçer akçe “herkesin beğendiği (söz, eylem)” (Aksoy 
1988:662), “herkesçe aranan, beğenilen, muteber” (TDK 2005:736); geç-
mez akçe “değerini yitirmiş” (TDK 2005:739), “değersiz.”12 

Türkiye Türkçesinde akçe sözcüğü bulunan çeşitli biçimlerde 7 deyim 
tespit edilmiştir. Genel anlamıyla akçe sözcüğü, para sözcüğüne göre 
deyimlerde daha az yer almıştır. Bunun sebebi, Osmanlı döneminde 
“nakit” anlamına gelen akçe sözcüğünün yerine daha sonra aynı anlamla 
para sözcüğünün kullanılmaya başlanmasıdır. Böylece ‘nakit’ anlamını 
para sözcüğüne bırakan akçe, yeni deyimlerde bu anlamıyla pek yer bu-
lamamış ve yeni deyimlerle birlikte aynı kavramı karşılayan bazı eski de-
yimler unutulmuştur. 

Akçe sözcüğü bulunan bu deyimlerde yoğunlukla ‘değersiz’ (akçe et-
mez, geçmez akçe) kavramının anlatıldığı görülür. Ayrıca akçe sözcüğü, 
deyimi oluşturan diğer sözcüklerle değişik şekillerde kalıplaşarak birbi-
rinden farklı birçok kavramın ifadesi için de kullanılmıştır: “para harca-
mak” anlamında akçe bozmak; “madenî para basmak” anlamında akçe 
kesmek; “eliaçık olmak” anlamında akçesi ucuz olmak; “herkesçe beğeni-
len” anlamında geçer akçe; “açgözlü kimse için söylenen” bir buldu iki is-
ter, akçe buldu çıkın ister. 

Türkiye Türkçesinde para ve akçe sözcükleri bulunan bazı deyimler, 
aynı veya benzer kavramları ifade edecek şekilde yani yakın anlamlı ku-
rulmuştur. Akçe etmez, geçmez akçe, kaç para eder? kaç paralık? deyim-
leri “değersiz” anlamında; akçe kesmek; para basmak, para kesmek; pa-
ra kırmak; para çıkarmak; para yapmak deyimleri “madeni çeşitli şekiller-
                                                           
10 Türkologların çoğunluğu, akça ~ akçe sözcüğünün gümüşün rengi düşünülerek ak “be-
yaz” + -çA biçim birimlerinden oluştuğunu düşünür. G. Ramstedt ise sözcüğü Eski Türkçe-
de “değerli ipek kumaş” ve “hazine” anlamlarına gelen agı + -çA olarak açıklar. Ramstedt’in 
bu çözümlemesi de kimi Türkologlarca desteklenmiştir. (Akça sözcüğünün diğer Türk lehçe-
lerindeki biçimleri, anlamları ve köken bilgisi için bkz. E.V. Sevortyan, Etimologiçeskiy Slovar 
Tyurkskih Yazıkov (Obşçetyurkskiye i Mejtyurkskiye Osnovı na Glasnıye), Cilt: 1, s. 120, Mos-
kova 1974). 
11 Türk Dil Kurumu, a.g.e., s. 48. 
12 Deyimler alfabe sırasına göre verildi. 
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de işleyerek para yapmak” anlamında; bir buldu iki ister, akçe buldu çı-
kın ister, dini imanı para, paraya düşkün, para canlısı, para gözlü deyim-
leri “açgözlü; maddiyatçı” anlamlarında; akçe bozmak, parasını sokağa 
atmak, parayı denize (sokağa) atmak, paraya kıymak, para yedirmek, pa-
ra yemek, parayı ezmek” deyimleri “savurgan olmak” anlamında kullanı-
lan yakın anlamlı deyimlerdir. 

2.3. Tatar Türkçesinde Akça Sözcüğü Bulunan Deyimler 

Tatar Türkçesinde akça sözcüğünün temel anlamı “devletçe bastırı-
lan, üzerinde değeri yazılı kâğıt veya metalden alış veriş aracı”13dır. Akça 
sözcüğünün bu temel anlamı yanında “servet, zenginlik”14 yan anlamı da 
vardır. Bu anlamlarıyla Tatar Türkçesindeki akça sözcüğü, Türkiye Türk-
çesinde para sözcüğüne karşılık gelmektedir. Tatar Türkçesinde akça 
sözcüğünün bazı sözcüklerle çeşitli kavramlara karşılık olmak üzere tür-
lü biçimlerde kalıplaştığı deyimler şunlardır: 

Agaç akçaga alu [ağaç paraya almak] “1. borca almak, 2. geçmez para-
ya almak” (İsenbet 1989:29); akça-akça karlar yavu [para para karlar 
yağmak] “iri iri gümüş para gibi kar yağmak” (İsenbet 1989:46); akça 
aşav [para yemek] “para harcamak” (İsenbet 1989:46); akça balalatu 
[para doğurtmak] “parayı ticaretle artırmak” (İsenbet 1989:46); akça bé-
len avızlandıru [para ile tattırmak] “küçüklükten para harcamaya alıştır-
mak” (İsenbet 1989:46); akça bélen başma baş [parayla başabaş] “satı-
lan mal kendi para karşılığı kadar” (İsenbet 1989:46); akça bézde bér 
bukça [para bizde bir bokça] “para bizde pek çoktur” (İsenbet 1989:46); 
akça bézde bér çorma [para bizde bir çatı arası] “para bizde pek çoktur” 
(İsenbet 1989:46); akça bézde-ülseñ kefénéñ çornarga citer [para bizde öl-
sen kefenini sarmaya yeter] “para bizde pek çoktur” (İsenbet 1989:46); 
akça büséré [para fıtığı] “parayı çok harcayan” (İsenbet 1989:47); akça 
celladı [para celladı] “çok para harcayan” (İsenbet 1989:49); akça çıgaru 
[para çıkarmak] “para harcamak” (İsenbet 1989:48); akça çıgu [para çık-
mak] “para harcanmak” (İsenbet 1989:48); akça ciméşé tügél, bakça ci-
méşé [para yemişi değil, bahçe yemişi] “para ile alınmadı, bahçede yetişti-
rildi” (İsenbet 1989:49); akça çöyép uynav [para atıp oynamak] “paranın 
yazı ve tura gelmesine göre kazanışın belirlendiği oyun oynamak”, akça 
dustı [para dostu] “para için dostluk kuran” (İsenbet 1989:47); akça éşlev 
[para işlemek] “para kazanmak” (İsenbet 1989:48); akçaga çukıngan [pa-
raya tapan] “para için her şeyini veren” (İsenbet 1989:47); akça isé çıgu 
[para kokusu çıkmak] “para olduğu anlaşılmak” (İsenbet 1989:47); akça 
kapçıgı [para çuvalı] “para biriktiren” (İsenbet 1989:47); akça kolı [para 
kulu] “para için yaşayan, paranın esiri olan” (İsenbet 1989:47); akça kor-
                                                           
13 Komisyon, Tatar Télénéñ Añlatmalı Süzlégé, Cilt: 1, s. 38, Kazan 1977. 
14 Komisyon, a.g.e., s. 38. 
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tı [para kurdu] “hep parayla meşgul olan” (İsenbet 1989:47); akça koyu 
(koyıp alu) [para basmak] “çok para kazanmak” (İsenbet 1989:47); akçam 
sébér kitté [param Sibirya’ya gitti] “para boşa gitti” (İsenbet 1989:47); ak-
çanıñ küzéñ çıgaru [paranın gözünü çıkarmak] “ele geçen parayı çabuk 
harcamak, parayı elde tutamamak” (İsenbet 1989:47); akçanıñ küzéne 
karamav (karap tormav) [paranın gözüne bakmamak (bakıp durmamak)] 
“ele geçen parayı çabuk harcamak, parayı elde tutamamak” (İsenbet 
1989:47); akçanıñ yögené yuk [paranın dizgini yok] “paranın harcanması-
nı kontrol altında tutamamak” (İsenbet 1989:47); akçañnı téşlep ülerséñ 
[paranı ısırıp ölürsün] “parayla bir şey alınmaz” (İsenbet 1989:49); akça 
öçén anasın satar [para için anasını satar] “para için her şeyi yapar” 
(İsenbet 1989:48); akça öçén canın satkan [para için canını satmış] “para 
için her şeyi yapan” (İsenbet 1989:48); akça öçén imanın satkan [para 
için imanını satmış] “para için her şeyi yapan” (İsenbet 1989:48); akça 
salışu [para koyuşmak] “(bir etkinlik için) para toplamak” (İsenbet 1989: 
47); akçası eteç bulıp kıçkıra [parası horoz gibi öter] “1. parası olduğunu 
herkes bilir, 2. eline geçen parayı çabukça harcar” (İsenbet 1989:48); ak-
çasın birgen, urısı ülgen15 [parasını vermiş, Rus’u ölmüş] “borcunu öde-
meyen” (İsenbet 1989:48); akçasın tavık ta çüplep bétérmes [parasını ta-
vuk da çöpleyip bitiremez] “parası pek çok, çok zengin” (İsenbet 1989: 
48); akçasın yabıp kalu [parasını kapatıp kalmak] “borcunu ödememek” 
(İsenbet 1989:47); akçasız fatir [parasız konut] “hapishane” (İsenbet 
1989:48); akçasız kemit [parasız gösteri] “gülünç şeyler yapan” (İsenbet 
1989:48); akçasız komediya [parasız komedya] “günlük hayatta rastla-
nan gülünç olay” (Komisyon 1977:39); akçasızdan ata kaz [parasızdan 
ata kaz] “para olmadığı düşünülürken iyi işler yapmak” (İsenbet 1989: 
48); akça séznéké, mal béznéké [para sizinki, mal bizimki] “ister alırsın, 
istersen almazsın” (İsenbet 1989:47); (añardan) akça sorav-ügéz savu bé-
len bér [(ondan) para istemek öküz sağmak ile aynı] “ondan para istemek 
pek zordur” (İsenbet 1989:125); akça sugu [para basmak] “çok para ka-
zanmak” (İsenbet 1989:47); akça takır [para takır] “para yok” (İsenbet 
1989:48); akça toru [para değer olmak] “pahalı olmak” (İsenbet 1989:48); 
akça töşérü [para düşürmek] “para ele geçirmek” (İsenbet 1989:48); akça 
totu [para harcamak] “para harcamak” (İsenbet 1989:48); akça tügü [pa-
ra dökmek] “boş yere çok para harcamak” (İsenbet 1989:48); akça tülep 
akıldan yazgan [para ödeyip akıldan yazmış] “içip sarhoş olan” (İsenbet 
1989:48); akça ubırı [para gulyabanisi] “çok para harcayan” (İsenbet 
1989:48); akça üzé obrazavnıy [paranın kendisi bilgili] “parası olan bilgili 
ve saygın görünür” (İsenbet 1989:48); akça vatu [para ufaltmak] “para 
bozdurmak” (İsenbet 1989:47); akça yasav [para yapmak] “para kazan-
                                                           
15 Bu deyim, eskiden bazı zenginlerin Moskova’daki borçlarını ödemek istememelerinden oluş-
muştur. (Nekıy İsenbet, Tatar Télénéñ Frazeologik Süzlégé, Cilt: 1, (A-K), s. 48, Kazan 1989). 
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mak” (İsenbet 1989:48); bakça ciméşé tügél, akça ciméşé [bahçe yemişi 
değil, para yemişi] “kolay sahip olunan bir şey değil, ancak parayla bulu-
nur” (İsenbet 1989:130); béz akçanı tapmıybız, akça bézné taba [biz pa-
rayı bulmayız, para bizi bulur] “para bizde her zaman olur” (İsenbet 
1989:153); bézde akça bér bukça [bizde para bir bohça] “bizde para pek 
boldur” (İsenbet 1989:154); bézde akça ülseñ kefénéñ çornarga citer [biz-
de para ölsen kefenini sarmaya yeter] “bizde para pek boldur” (İsenbet 
1989:154); çébén çukındırırga bér tiyén akça yuk [sineğe öldürmeye bir 
kuruş para yok] “hiç para yok” (İsenbet 1990:230); hel iminlék-akça illé 
tiyénlék, vatarga yuk [hâl eminlik, para elli kuruşluk, bozmaya yok] “zor 
veya sıkıntılı durumda bulunmak” (İsenbet 1990:219); hel iminlék-akça 
miñlék [hâl eminlik, para binlik] “durum iyi olmasa da iyi söyleyelim” 
(İsenbet 1990:219); iké tişéklé bér tiyén akça [iki delikli bir kuruş para] 
“değerini kaybeden, değersizleşen” (İsenbet 1989:275); késede şaytan 
çugındırırlık akça yuk [cepte şeytana dinden döndürecek para yok] “azı-
cık da olsa para yok” (İsenbet 1989:367); késesénde un tiyén akça bulsa 
eteç bulıp kıçkıra [cebinde on kuruş para olsa horoz olarak öter] “parası-
nı hıfz edemez” (İsenbet 1989:368); koyıp akça éşlev [döküp para işle-
mek] “çok para kazanmak” (İsenbet 1989:387); koyrıklı akça [kuyruklu 
para] “çabuk kazanılan para” (İsenbet 1989: 390); sukır akça [kör para] 
“geçmez para, tedavülden kalkmış olan para” (İsenbet 1990:78); tilénéñ 
akçası torna bulıp kıçkıra [delinin parası turna gibi öter] “parasını hıfz 
edemez” (İsenbet 1990:143); uç tutırıp akça alu [avuç dolusu para almak] 
“çok para almak” (İsenbet 1990:203).16 

Tatar Türkçesinde akça sözcüğü bulunan türlü biçimlerde 68 deyim 
tespit edilmiştir. Bulunduğu deyimlerde akça sözcüğü, deyimi oluşturan 
diğer sözcüklerle kalıplaşarak aynı veya benzer birçok kavramın anlatıl-
masında kullanılmıştır. Tatar Türkçesinde akçayla ilgili deyimlerde, an-
lam incelikleriyle birlikte, yoğunlukla ‘harcama’ veya ‘harcama yapmak’ 
(akça çıgaru, akça çıgu, akçanıñ yögené yuk, akça totu); ‘kazanç elde et-
mek’ (akça balalatu, akça éşlev, akça koyu (koyıp alu), akça sugu, akça 
töşérü, akça yasav, koyıp akça éşlev, uç tutırıp akça alu); ‘maddiyatçı’ 
(akça dustı, akçaga çukıngan, akça kolı, akça kortı, akça öçén anasın sa-
tar, akça öçén canın satkan, akça öçén imanın satkan); ‘savurgan’ (akça 
büséré, akça cellâdı, akçam sébér kitté, akça ubırı); ‘savurgan olmak’ (ak-
ça aşav, akçanıñ küzéñ çıgaru, akçanıñ küzéne karamav (karap tormav), 
akçası eteç bulıp kıçkıra, akça tügü, késesénde un tiyén akça bulsa eteç 
bulıp kıçkıra, tilénéñ akçası torna bulıp kıçkıra); ‘yoksul’ (akça takır, çé-
bén çukındırırga bér tiyén akça yuk, hel iminlék-akça illé tiyénlék vatarga 
yuk, hel iminlék-akça miñlék, késede şaytan çugındırırlık akça yuk); ‘zen-
ginlik’ (akça bézde bér bukça, akça bézde bér çorma, akça bézde-ülseñ 
                                                           
16 Deyimler alfabe sırasına göre verildi. 
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kefénéñ çornarga citer, akça kapçıgı, bézde akça bér bukça, bézde akça 
ülseñ kefénéñ çornarga citer) gibi yine yoğunlukla ekonomik yaşamla ilgi-
li olan kavramların ifade edildiği görülür. 

Tatar Türkçesinde de akça sözcüğü, deyimi oluşturan diğer sözcük-
lerle türlü biçimlerde kalıplaşarak birbirinden farklı birçok kavramın ifa-
desi için de kullanılmıştır: “borca almak veya geçmez paraya almak” an-
lamında agaç akçaga alu; “küçüklükten para harcamaya alıştırmak” an-
lamında akça bélen avızlandıru; “satılan mal kendi para karşılığı kadar” 
anlamında akça bélen başma baş; “para ile alınmadı, bahçede yetiştirildi” 
anlamında akça ciméşé tügél, bakça ciméşé; “paranın yazı ve tura gelme-
sine göre kazanışın belirlendiği oyun oynamak” anlamında akça çöyép 
uynav; “para olduğu anlaşılmak” anlamında akça isé çıgu; “para birikti-
ren” anlamında akça kapçıgı; “(bir etkinlik için) para toplamak” anlamın-
da akça salışu; “ister alırsın, istersen almazsın” anlamında akça séznéké, 
mal béznéké; “ondan para istemek pek zordur” anlamında (añardan) ak-
ça sorav-ügéz savu bélen bér; “pahalı olmak” anlamında akça toru; “içip 
sarhoş olan” anlamında akça tülep akıldan yazgan; “parası olan bilgili ve 
saygın görünür” anlamında akça üzé obrazavnıy; “para bozdurmak” an-
lamında akça vatu; “iri iri gümüş para gibi kar yağmak” anlamında akça-
akça karlar yavu; “parayla bir şey alınmaz” anlamında akçañnı téşlep 
ülerséñ; “borcunu ödemeyen” anlamında akçasın birgen, urısı ülgen; “pa-
rası pek çok, çok zengin” anlamında akçasın tavık ta çüplep bétérmes; 
“borcunu ödememek” anlamında akçasın yabıp kalu; “hapishane” anla-
mında akçasız fatir; “gülünç şeyler yapan” anlamında akçasız kemit; 
“günlük hayatta rastlanan gülünç olay” anlamında akçasız komediya; 
“para olmadığı düşünülürken iyi işler yapmak” anlamında akçasızdan 
ata kaz; “kolay sahip olunan bir şey değil, ancak parayla bulunur” anla-
mında bakça ciméşé tügél, akça ciméşé; “para bizde her zaman olur” an-
lamında béz akçanı tapmıybız, akça bézné taba; “çabuk kazanılan para” 
anlamında koyrıklı akça; “geçmez para, tedavülden kalkmış olan para” 
anlamında sukır akça. 

3. Türkiye Türkçesi ve Tatar Türkçesinde Parayla İlgili Deyimlerin  
Anlam Yönünden Karşılaştırılması 

Türkiye Türkçesinde temel ve yan anlamlarıyla para ve akçe sözcük-
leri bulunan 79 deyim, Tatar Türkçesinde akça sözcüğü yer alan 68 de-
yim tespit edilmiştir. Tespit edilen deyimlere bakıldığında Türkiye Türk-
çesinde parayla ilgili deyimlerin Tatar Türkçesindekilerden sayıca biraz 
fazla olduğu dikkati çekmektedir. 

Türkiye Türkçesinde para, akçe ve Tatar Türkçesinde akça sözcükle-
riyle ilgili deyimler, kısmen birbirine benzer ya da farklı biçimde aynı 
kavramın ifadesi ve çoğunlukla birbirinden farklı biçimde ve farklı kav-
ramların ifadesi için kullanılmıştır. Bu sözcüklerle çoğunlukla yine eko-
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nomik yaşamla ilgili olan kavramların anlatıldığı deyimler yapılmıştır. 
Her iki dilde de parayla ilgili olarak bazı kavramlar için birer deyim oluş-
turulmuşken, bazı kavramlar için birkaç deyim yapılmış yani bazı de-
yimler aynı kavramı ifade edecek şekilde kurulmuştur. Parayla ilgili de-
yimlerde “kazanç elde etmek”, “harcama yapmak”, “savurgan olmak”, 
“maddiyatçı”, “zenginlik” kavramları her iki dilde de yoğunken “düşünce-
siz davranma”, “değersiz”, “maddiyatçı olmak”, “rüşvetçilik”, “haksız ka-
zanç sağlamak” ve “zengin olmak” kavramları Türkiye Türkçesinde, “sa-
vurgan” ve “yoksul” kavramları Tatar Türkçesinde daha yoğundur. 

Tür. para, akçe ve Tat. akça sözcükleriyle kurulan deyimlerin arasın-
da, benzer yapıda aynı veya anlamdaş sözcüklerle kurulan ve aynı anla-
ma gelen deyimler vardır. Türkiye Türkçesi ve Tatar Türkçesinde özellik-
le bir ad ile bir fiilden oluşan ve “(çok) kazanç elde etmek, para kazan-
mak” anlamındaki deyimler, aynı ya da anlamdaş sözcüklerle benzer bi-
çimde kurulmuştur ve aynı kavramı ifade eder. Türkiye Türkçesinde 
“(çok) para kazanmak” kavramını ifade etmek için sözcük anlamı “made-
ni çeşitli şekillerde işleyerek para yapmak” olan para basmak, para kes-
mek, para kırmak, para çıkarmak, para yapmak deyimleri kullanılmıştır. 
Bu sözcük öbeklerini oluşturan sözcüklerin fiil olanları, paranın darpha-
nede işlenip yapılmasındaki birer aşamayı ifade ederler yani maden veya 
başka bir madde kesmek, kırmak, basmak fiilleriyle işlenerek para çıkar-
mak veya yapmak işlemi gerçekleşir. Gerçek anlamları “para yapmak” 
olan bu sözcük öbekleri bugün Türkiye Türkçesinde “(çok) para kazan-
mak” anlamında kullanılmaktadır. Akçe kesmek deyimi ise sadece “ma-
denî para basmak” anlamında kullanılır. Tatar Türkçesinde de “(çok) pa-
ra kazanmak” kavramını ifade etmek için temel anlamı “madeni çeşitli 
şekillerde işleyerek para yapmak” olan akça koyu (koyıp alu), akça sugu, 
akça yasav, koyıp akça éşlev deyimleri vardır. Türkiye Türkçesinde ol-
duğu gibi, bu sözcük öbeklerini oluşturan sözcüklerin de fiil olanları, pa-
ranın darphanede işlenip yapılmasındaki birer aşamayı ifade eder yani 
maden veya başka bir madde koyu “dökmek”, koyıp alu “döküp almak”, 
sugu “basmak” fiilleriyle para yasav “yapmak” veya éşlev “işlemek” işle-
mi gerçekleşir. 

Bunlarla birlikte, Türkiye Türkçesi ve Tatar Türkçesinde bir ad ile bir 
fiilden oluşan fiil ismi öbeği yapısında aynı ya da anlamdaş sözcüklerle 
kurulan ve aynı anlamda kullanılan başka deyimler de vardır. “(Kendisi 
için çok) para harcamak” anlamında Tür. para yemek ~ Tat. akça aşav; 
“(boş yere) çok para harcamak” anlamında Tür. para dökmek ~ Tat. akça 
tügü; “büyük değerdeki parayı eşit değerde küçük paralarla değiştirmek” 
anlamında Tür. para bozmak ~ Tat. akça vatu deyimlerinde her iki dilde 
de aynı ve anlamdaş olan ad ve fiiller kullanılmıştır. 

Ayrıca, “para olduğunu anlamak” anlamındaki Tür. para kokusu al-
mak ve “para olduğu anlaşılmak” anlamındaki Tat. akça isé çıgu deyimle-
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rinde bir ad tamlaması ve bir fiil yapısındaki deyimlerde aynı anlamı ifa-
de etmek için anlamdaş sözcüklerden kurulmuş ad tamlaması ve farklı 
anlamlarda fiil kullanılmıştır. Yani bu iki deyimden Tatar Türkçesindeki 
şeklinde “para kokusunun çıkması”, Türkiye Türkçesindeki şeklinde ise 
“para kokusunun alınması” düşünülmüştür.  

Her iki yazı dilinde de benzer olan bu deyimlerden Tür. para yemek 
deyiminin “rüşvet almak”, Tür. para basmak deyiminin “kumarda ortaya 
para koymak” anlamları da gelişmiştir. Bu deyimlerdeki ikinci bir anlam 
kazanımı Tatar Türkçesindeki benzer deyim karşılıklarında olmamıştır. 

Türlü dillerde bazı deyimler aynı anlamı ifade etseler de aralarında 
yapıları ve öğeleri olan sözcükler bakımından uygunluk bulunmaz.17 
Türkiye Türkçesi ve Tatar Türkçesinde aynı kavramın anlatılması için 
benzer veya farklı yapılarda ve benzer veya farklı sözcüklerle kurulan 
birçok deyim vardır. Türkiye Türkçesinde para getirmek, para kesmek, 
para kırmak, para vurmak, para yapmak, parasını çıkarmak, cebi para 
görmek, eli para görmek, pul tutmak ve Tatar Türkçesinde akça éşlev, ak-
ça koyu (koyıp alu), akça sugu, akça töşérü, akça yasav, koyıp akça éş-
lev, akça balalatu, uç tutırıp akça alu deyimleri “kazanç elde etmek” kav-
ramını; Türkiye Türkçesinde bir buldu iki ister, akçe buldu çıkın ister, dini 
imanı para, paraya düşkün, para canlısı, para gözlü ve Tatar Türkçesinde 
akça dustı, akça kolı, akça kortı, akça öçén anasın satar, akça öçén canın 
satkan, akça öçén imanın satkan, akçaga çukıngan deyimleri “maddiyat-
çı” kavramını; Türkiye Türkçesinde akçe bozmak, parasını sokağa atmak, 
parayı denize (sokağa) atmak, paraya kıymak, para yedirmek, para ye-
mek, parayı ezmek ve Tatar Türkçesinde akça aşav, akça tügü, akçanıñ 
küzéñ çıgaru, akçanıñ küzéne karamav (karap tormav) deyimleri “savur-
gan olmak” kavramını; Türkiye Türkçesinde denizde kum onda para, pa-
ra babası, para babaları ve Tatar Türkçesinde akçasın tavık ta çüplep bé-
térmes, akça bézde bér bukça, akça bézde bér çorma, akça bézde-ülseñ 
kefénéñ çornarga citer, akça kapçıgı, bézde akça bér bukça, bézde akça 
ülseñ kefénéñ çornarga citer deyimleri “zengin” kavramını anlatmak için 
kurulmuş yakın anlamlı deyimlerdir. 

Tatar Türkçesinde parayla ilgili deyimlerde dikkati çeken ve Türkiye 
Türkçesinden ayrılan bir diğer özellik de deyimlerin 3. kişi zamirleri ve 
ekleri yanında 1. veya 2. kişi zamirleri ve ekleriyle kalıplaşmasıdır: akça 
bézde bér çorma, akça bézde bér bukça, akça bézde-ülseñ kefénéñ ço-
rnarga citer, béz akçanı tapmıybız, akça bézné taba, bézde akça bér buk-
ça, bézde akça ülseñ kefénéñ çornarga citer. Bu deyimler Tatar Türkçe-
sinde, paraya sahip oluşla övünme ve maddi varlığını karşısındakiyle 
karşılaştırma amacıyla söylenmiştir. Türkiye Türkçesi deyimlerinde para-
ya sahip olmayla övünme ve maddi varlığını karşısındakiyle kıyaslama 
                                                           
17 F.S. Safiullina - M.Z. Zekiyev, Hezérgé Tatar Edebi Télé, s. 94, Kazan 1994. 
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görülmemektedir. Türkiye Türkçesinde parayla ilgili deyimler özellikle 
3. kişi ekleriyle kalıplaşmıştır. 

4. Sonuç 

Toplumsal yaşamda büyük öneme sahip ekonominin temel aracı olan 
parayla ilgili olarak -para birimleriyle ilgili deyimler hariç- Türkiye Türk-
çesinde 79, Tatar Türkçesinde 68 olmak üzere bu iki Türk yazı dilinde 
toplam 147 deyim yapılmıştır. Bünyesinde yer alan herhangi bir sözcüğe 
göre yapılmış deyim incelemeleriyle18 karşılaştırıldığında her iki yazı di-
linde, içinde Tür. para, akçe ve Tat. akça sözcükleri bulunan deyimlerin 
önemli bir miktar teşkil ettiği görülür. Bu deyimler ve bu deyimlerin sa-
yısı, toplumsal yaşamda paranın önemli olduğunu ve her iki toplumun 
parayı yüzyıllardır kullandığını göstermektedir. 

Dillerde bazı anlatılması güç düşünce ve duygular, soyut kavramlar 
somut kavramların aracılığıyla anlatılagelmiştir. Deyimler, somutlaştır-
maya büyük ölçüde başvuran anlatım biçimleridir. Kimi zaman ayrıntı 
sayılabilecek kavramlar, anlatımı zor durumlar veya duygular bu yoldan 
dile getirilmiştir.19 Türkiye Türkçesi ve Tatar Türkçesi deyimlerinde de 
para, akçe ve akça sözcükleriyle deyimi oluşturan diğer sözcüklerle ‘cö-
mertlik’, ‘değersizlik’, ‘açgözlülük’, ‘maddiyatçılık’, ‘savurganlık’ gibi bir-
çok soyut kavramın anlatılması sağlanmıştır. Parayla ilgili her iki yazı di-
                                                           
18 Türkiye Türkçesi ve diğer yazı dillerinde kullanılan deyimlerin bünyesindeki herhangi bir 
sözcüğe göre yapılmış incelemeleri için bkz: N. Asım Uslu, “Türkçede Yalnız Göze Ait Deyim-
ler ve Atasözleri”, Türk Dünyası Araştırmaları, İstanbul 1985; İmran Karabağ - Leyla Coşan, 
“Türkçedeki Gönül, Kalp ve Yürek Kelimeleriyle İlgili Atasözleri ve Deyimler ve Bunların Al-
mancadaki Karşılıkları”, Ankara Üniversitesi Dil Dergisi, Sayı: 96, s. 5-29, Ankara 2000; 
Emine Atmaca, “Kazak Türkçesinde “Göz” Organ İsmiyle Kurulmuş Deyimlerin Yapı ve An-
lam Özellikleri”, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 2, s. 19-35, 2009; Mehmet 
Aygün, “Türkçe ve Almanca’da “Göz’le İlgili Deyimler”in İncelenmesi”, Fırat Üniversitesi Sos-
yal Bilimler Dergisi, Cilt: 13, Sayı: 1, s. 71-88, 2003; Naile Hacızade, “Azerbaycan Türkçesin-
de “Göz” Kelimesi ile Kurulmuş Deyimlerin Anlam Özellikleri”, Selçuk Üniversitesi Türkiyat 
Araştırmaları Dergisi, Sayı: 13, s. 87-103, Bahar 2003; Erdal Şahin, “Tatarca Deyimlerde 
Saç, Sakal ve Bıyık”, Saç Kitabı, İstanbul 2004; Ali Duymaz, “Oğuz Kağan Destanı’ndan De-
de Korkut Kitabına Gözle İlgili Deyimler ve Söz Kalıpları”, V. Uluslararası Türk Dili Kurultayı 
Bildirileri I, s. 815-830, Eylül 2004; S. Göksel Türközü - S. Yeşim Ferendeci, “Türkçe ve Ko-
rece’deki “Baş (Kafa)” ve Başta Bulunan Organ Adlarıyla İlgili Deyimlerin İncelenmesi”, An-
kara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, Cilt. 44, Sayı: 1, s. 93-109, 2004; 
Nesrin Sis, “Kadınla İlgili Türkmen Atasözleri ve Deyimleri”, Ege Üniversitesi Türk Dünyası 
Araştırmaları Enstitüsü Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 2, s. 163-172, Kış 
2007; Aygul Tursunova, Kırgızca ve Türkçede Göz İle İlgili Deyimler ve Çağrışım Alanlarının 
Karşılaştırılması, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Ankara 2007; Hatice Şahin, “Kaşgarlı’dan Günümüze Organ İsimleriyle Kurul-
muş Deyimler”, Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature and 
History of Turkish or Turkic, Volume 4/3, s. 2020-2036, 2009; Gürkan Gümüşatam, “Kıbrıs 
Ağızlarında Organ Adlarıyla Kurulan Deyimler”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Dergisi, Sayı: 27, s. 249-296, Bahar 2010; Süheyla Sarıtaş, “Türk Kültüründe Yüzle İlgili 
Deyim ve Atasözleri Üzerine Bir Çalışma”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergi-
si, Sayı: 28, s. 174-181, Güz 2012; Faik Ömür, “Almancada ve Türkçede Hayvan Adlarıyla 
Yapılmış Deyimlerin Anlam Bakımından Eşdeğerliliği”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Der-
gisi, Cilt: 5, Sayı: 20, s. 81-113, Kış 2012. 
19 Doğan Aksan, Her Yönüyle Dil (Ana Çizgileriyle Dilbilim), Cilt: 3, 2. Baskı, s. 187, Ankara 1990. 
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lindeki deyimlerde, deyimi oluşturan sözcüklerin tamamı veya bir kısmı 
gerçek anlamı dışında kullanılarak bir kavramı anlatmak üzere türlü bi-
çimlerde kalıplaşmıştır. Parayla ilgili bu sözcük öbeklerinin deyimleşme-
sinde, kalıplaşmaya uğrayan sözcüklerin kendi anlamları dışında yeni 
bir anlamı yansıtır duruma gelmeleri etkili olmuştur. Böylece Türkiye 
Türkçesi ve Tatar Türkçesinde türlü düşünce ve duygular, soyut kav-
ramlar somut para aracılığıyla anlatılmıştır. 

Her dilin deyimlerinin kendine özgü yanları, nitelikleri bulunmakla 
birlikte diller arasında deyimler açısından benzerlikler, yakınlıklar hatta 
eşlikler vardır. İnsanoğlu hangi toprak parçasında yaşarsa yaşasın, han-
gi dili konuşursa konuşsun, dünyadaki kimi durumlar, koşullar ve kav-
ramlar karşısında -atasözlerinde olduğu gibi- birbirine yakın ya da ortak 
bir tutum içine girer; bunları dile yansıtmada birbirine eş ya da yakın 
anlatım yollarına başvurur.20 Aynı dil ailesinde ve din dairesinde olan 
ancak farklı coğrafyalarda farklı devletler içinde yaşayan Türkiye Türkle-
ri ve Tatar Türklerinin para ve para birimleriyle ilgili deyimleri birçok 
yönden benzerlikler içerdiği gibi farklılıklar da içerir. 

Parayla ilgili Türkiye Türkçesi ve Tatar Türkçesindeki deyimler, kıs-
men aynı sözcüklerle aynı biçimde aynı kavrama karşılık olarak ve farklı 
sözcüklerle aynı veya farklı biçimlerde aynı kavrama karşılık olarak kul-
lanılırken, genelde farklı sözcüklerle aynı veya farklı biçimlerde ayrı kav-
ramlara karşılık olan deyimler yapılmıştır. Her iki dilde parayla ilgili de-
yimlerde yoğunlukla “kazanç elde etmek”, “harcama yapmak”, “savurgan 
olmak”, “maddiyatçı”, “zenginlik” kavramları ifade edilmiştir. 

Dünya toplumlarında, sahip olduğu paraya göre değer verilen veya 
kendini değerli gören insanlar vardır. Bu tür davranış şekli, insanların ço-
ğunluğunca ahlaki bulunmamakta, birçok dinde veya düşünce akımında 
tenkit edilmektedir. Nitekim, “maddiyatçı” kavramının ifadesi için Türkiye 
Türkçesinde dini imanı para, paraya düşkün, para canlısı, para gözlü; Ta-
tar Türkçesinde akça dustı, akça kolı, akça kortı, akça öçén anasın satar, 
akça öçén canın satkan, akça öçén imanın satkan, akçaga çukıngan deyim-
leri yapılmıştır ve bunlar söylenen kişi için olumsuz anlam taşımakta ve 
eleştiri içermektedir. Bu deyimlerde maneviyatını paraya tercih eden insan 
anlatımı bulunmaktadır. Türkiye Türkçesi ve Tatar Türkçesi deyimlerinde, 
paraya sahip oluşun ve zenginliğin ifade edildiği deyimler olsa da insanlı-
ğın veya saadetin paraya sahip oluş ve zenginlikle ölçüldüğünün doğru-
dan belirtildiği herhangi bir deyim bulunmamaktadır. 
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TÜRKİYE TÜRKÇESİ VE TATAR 
TÜRKÇESİ’NDEKİ BENZER ATASÖZLERİ 

Doç. Dr. Birsel ORUÇ ASLAN* 

Öz 

Atasözleri hiç şüphesiz toplumların kültürel kimliklerinde önemli bir 

rol oynamaktadır. Her kültür kendine has özellikleri sayesinde başka 

kültürlerden ayrılır. Atasözleri de toplumların kültür daireleri çerçevesin-

de oluşturdukları sözlü ürünlerdir ve genellikle farklı olmakla birlikte ben-

zerlikler de gösterebilir. Özellikle aynı ırktan gelen, ortak bir tarihi geçmişi 

ve ortak kültür mirası olan, fakat farklı coğrafyalarda yaşayan ve o dilin 

farklı lehçelerini konuşan toplumlarda benzer atasözlerine daha çok rast-

lanmaktadır. Bu çalışmada Türkiye Türkçesi ve Tatar Türkçesi’nde “dost-

luk” için söylenmiş benzer atasözleri ses, yapı, sözdizimi ve anlam açısın-

dan incelenecek, benzer ve farklı yönleri ortaya konulacaktır. 
Anahtar kelimeler: Atasözü, Makal, Karşılaştırma, Türkiye Türkçe-

si, Tatar Türkçesi, Dostluk. 

Abstract 

Same Proverbs in Turkish and Tatar 

Proverbs or in Turkish “Atasözü”, “Atalar sözü”, “Atasözleri”, without 

any doubt, play a very important role in determining the cultural identity of 

any nation. Each culture is unique; in that what is accepted in one culture 

may not be so in another culture. Proverbs can be used effectively to iden-

tify both cultural differences and similarities. In this article, using specific 

examples and their similarities from the perspective of language compares 

Tatar and Turkish proverbs and culture is presented. Turkish and Tatar 

communities have a common past. They are two peoples of the same com-

munity that shared Central Asia as their motherland. Certainly there are a 

lot of points in common in the two nation’s history, culture and language. It 
                                                           
* Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi. 

281



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 2

is natural that certain similarities in their shared past is reflected in their 

proverbs. The results of this research indicate are often used to describe si-

milar situations in the two cultures; i.e. the proverbs have similar syntax 

and semantics. Another observation is that a lot of words in the two cultu-

res are being used either in the same way or some phonetically changes 

have ocurred with the main features still distinguishable. 

Key words: Proverbs, Tatar, Turkish, Atasözü, Makal, Comperative, 

Friendship. 

Giriş 

Atasözleri geniş halk yığınlarının yüzyıllar boyunca geçirdikleri dene-
melerden ve bunlara dayanan düşüncelerden doğmuşlardır. Ulusun or-
tak düşünce, kanı ve tutumunu belirtir, bize yol gösterir (Aksoy, 15). 
Atasözleri her ulusun kültüründe önemli bir yer tutar. 

Divanü Lûgati’t-Türk’te Arapça mesel, Türkçe sav olarak adlandırılan 
atasözüne bugün Türkçede atasözü, Tatarca da mekal denmektedir. 

Türk ve Tatar atasözleri de ortak bir kültürden geldikleri için pek çok 
açıdan benzerlikler göstermektedir (sergilemektedir). Bugüne kadar Türk 
atasözleri mukayeseli olarak incelenmemekle birlikte1 Türk ve Tatar ata-
sözleri bilim adamlarınca ayrı ayrı derlenip çeşitli yönlerden incelemeye 
tâbi tutulmuşlardır.2 
                                                           
1 Atasözleri mukayeseli olarak çok az bilim adamı tarafından ele alınmış ve incelenmiştir. 
Tatar ve Türk atasözlerine yönelik olmasa da birkaç çalışmayı burada zikretmek gerekir. Bu 
çalışmalar arasında Ayhan Gökhan’ın Türk Dünyası Atasözleri (Proverbs from the Turkish 
World), TKAE, Ankara 1966; Tuncer Gülensoy’un “Türk Dünyası Atasözlerinin Anlam Yö-
nünden Benzerlikleri Üzerine Notlar (Notes on a Comparative Study of Turkish Proverbs)”, 
Türk Folkloru Araştırmaları Yıllığı - Belleten, Ankara 1974-1975; Çağatay Koçar’ın “Türkis-
tan-Özbek Atasözleri ve Deyimleri İle Anadolu Türk Atasözleri ve Deyimlerinin Mukayesesi 
(A Comparative Study of Uzbek and Anatolian Proverbs)”, Third International Turcology Cong-
ress, İstanbul 1979; İ. Berezin’in Narodnıye Poslovitsı Turetskogo Plemeni, Sankpeterburg 
1856; Özkul Çobanoğlu, Türk Dünyası Ortak Atasözleri Sözlüğü, AKM Yayını, Ankara 2004 
eserlerini sayabiliriz. 
2 (Türk atasözleri için Veled Çelebi İzbudak’ın Atalar Sözü, TDK, Ankara 1936; Şinâsî’nin, 
Durûb-ı Emsâl-i Osmaniyye, (m. 1870), İstanbul 1287; Ebuzziyâ Tevfik’in Durûb-ı Emsâl-i Os-
maniyye, (1885), İstanbul 1302; M. Sait Tekezâde’nin Durub-ı Emsâl-i Türkiyye veya Atalar 
Sözü, (1895), İstanbul 1311; Sadi G. Kırımlı’nın Atalar Sözü, 1939; Mustafa Nihat Özön’ün 
Türkçe Tabirler Sözlüğü, İstanbul 1943; yine Mustafa Nihat Özön’ün Türk Atasözleri, 1. Bas-
kı, 2. Baskı, 1956, İstanbul 1952; Feridun Fazıl Tülbentçi’nin Türk Atasözleri ve Deyimleri, 
İstanbul 1963; A. Vefik Paşa’nın Müntehabat-ı Durûb-ı Emsâl-i Türkiyye, İstanbul 1852; Ah-
med Midhat Efendi’nin Durûb-ı Emsâl-i Türkiyye, İstanbul 1871; Ömer Asım Aksoy’un Ata-
sözleri ve Deyimler Sözlüğü, İstanbul 1988 adlı eserler ile Tatarca’daki atasözleri için Mö-
hemmetşakir Salihov’un Tabışmaklar Hem Hertörlé Halık Arasında Eytéle Torgan Mekaller, 
Kazan 1880; Möhemmet Hemitov’un derlediği Tatarca Kalendarlarda hem Jurnallarda Basıl-
gan Mekaller Cıyılması (1880-1916); Gataulla Miniyev’in Mecmagıl-Emsal Yaki Güzel Mekal’-
ler, Kazan 1904; Huca Gabdelbedig’in Halık Edebiyatı-Mekaller, Tabışmaklar, Kazan 1912; 
yine Huca Bedig’in Halık Edebiyatı, Mekaller, Tabışmaklar, Kazan 1926; Hesen Gali’nin der-
lediği Mekaller Hem Eytémner, Kazan 1941; A. Ehmet’in Mekaller, Kazan 1948; L. Celey, N. 
Borhanova ve L. Mehmutova’nın derlediği Tatar Télénén Frazeologiyası, Mekal Hem Eytém-
ner, Kazan 1957; Nekiy İsenbet’in derlediği üç ciltlik Tatar Halk Mekalleri, Kazan 1959-1963 
-1967; Hamit Yarmi’nin Tatar Halık Mekalleri hem Eytémneri, Kazan 1960, eserlerini sayabi-
liriz. 
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Biz de bu çalışmamızda “dostluk” üzerine Türkiye Türkçesi ve Tatar 
Türkçesi’nde söylenmiş atasözlerinden ortak durumlar için kullanılanla-
rı; anlam, söz dizimi, söz varlığı ve ses bilgisi benzerlikleri açısından ele 
alacak ve zaman zaman bazı farklı noktalarını dile getireceğiz. 

A. Anlam Açısından Ortaklık 

Ortak durumlar için kullanılan bu atasözleri aynı anlamdadır ve bun-
ların bazıları sentaks açısından da bir paralellik gösterir, yani bu atasöz-
lerinde benzer cümle yapılarının ve aynı kelimelerin kullanıldığını görü-
rüz. Yalnız bunlar arasında çok az fonetiksel farklılıklar vardır. Biz bura-
da sadece dostluk üzerine söylenmiş olan bazı atasözlerini ele almayı uy-
gun gördük. 

1. Tat. Yahşı dus kara könde bilgélé bulır. (THİ, s. 181-5501). 
Türk. Dost (iyi dost) kara günde belli olur. (Aksoy, s. 248-998). 

Bu atasözü insanların kötü günlerinde onların üzüntülerini paylaşan, 
sıkıntılarını gidermeğe çalışan ve onlara yardım elini uzatan dostlar için 
söylenmiş olup, Türkiye Türkçesi ve Tatar Türkçesi’nde bu durum için 
söylenen aynı anlama gelen değişik türdeşleri de mevcuttur. Bunlar: 

● Tat. Duslık kaza vakıtında béléné. (THİ, s. 179-5391). 
● Tat. Dus bélénér awırlıkta, İr bélénér batırlıkta (Yarmi, s. 20). 
● Tat. Dus kölgende bélénmi, bölgende béléne. (THİ, s. 178-5367). 
● Tat. Duslık aşaganda bélénmi, eşlegende béléne. (THİ, s. 179-5390). 
● Tat. Siméz - tabakta, dus - kiñeşte béléne. (THİ, s. 180-5474). 
● Tat. İské dus - iyerlegen at. (THİ, 180-5474). 
● Türk. Dost dostun eyerlenmiş atıdır. (Aksoy, s. 247-994). 

Yine bir dostun çok zor kazanıldığını anlatan başka atasözleri de var-
dır. Bunlar: 

● Tat. Dusnıñ duslıgı öç könde tügél, öç yılda bélénér. (Yarmi, s. 20). 
● Tat. Dusnıñ duslıgı öç können tügél, öç yıldan soñ bélénér. (THİ, s. 

179-5398). 
● Türk. Bir dost kırk yılda kazanılır. (Yurtbaşı, s. 154). 
● Tat. Dustım küp dip yörérséñ, éşéñ töşkeç bélérséñ. (THİ, s. 179-5402). 

2. Tat. Dus başka karar, doşman ayakka. (Yarmi, s. 77) veya Dus-
başka, doşman ayakka. (THİ, s. 178-5382). 

Türk. Dost başa bakar, düşman ayağa. (Aksoy, s. 246-990). 

Bu atasözü insanın her zaman toplum içinde iyi giyinmesi, iyi görün-
mesi gerektiğini anlatmak için kullanılır. Eğer o kişinin karşısındaki dost 
ise onun başına, yüzündeki ifadeye bakar ve o kişinin yükselmesini is-
ter; düşman ise ayağına bakar ve ayağı kayıp düşse diye bekler. 

283



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 4

Yine Tatar Türkçesi’nde bu durum için kullanılan benzer atasözleri 
vardır. Bunlar hemen hemen aynı olmakla birlikte bazı sözcüklerde ve 
söyleyişte farklılıklar göstermektedir: 

● Dus bitke karar, doşman ayakka karar. (THİ, s. 178-5356). 
● Dus küzé başta, doşman küzé ayakta. (THİ, s. 178-5368). 

3. Tat. Dusıña barıp çeç tara, doşmanıña barıp tırnak kis. (THİ, s. 179-
5414). 

Türk. Dost evinde başını bağla, düşman evinde tırnağını kes. (Aksoy, 
s. 247-995). 

Baş bağlamak ve saç taramak, süslenmek; dost evinde yapılmaya ya-
kışan temiz bir iştir. Türk kültüründe halk inanışına göre ev içinde tır-
nak kesmek dirlik bozan bir iştir ve kesilen tırnaklar ev içine sıçrarsa, ev 
halkı ile tırnak kesen arasında düşmanlık başlar. Bu inanış hem Türk 
hem Tatar kültüründe yerleşmiştir. Bu atasözü demektedir ki; iyi işler 
dost yanında, kötü işler düşman yanında yapılmalıdır. 

4. Tat. Dus atkan taş baş yarmıy. (THİ, s. 178-5351). 
Türk. Dostun attığı taş baş yarmaz. (Aksoy, s. 248-1002). 

Bu atasözü de dostlarımızın eleştirilerinin bizi hırpalamak, üzmek için 
değil, iyiliğimiz için yapıldığını anlatır. 

5. Tat. İské dus doşman bulmas, yaña dustan fayda bulmas. (THİ, 
s. 180-5431). 

Türk. Eski dost düşman olmaz, yenisinden vefa gelmez. (Aksoy, 
s. 270-1144). 

Bu atasözü de eski dostların düşman olamayacağını, yeni dostlukla-
rın ise eskilerinin yerini tutamayacağını, bir insanı iyice tanımadan o ki-
şiye güven duyulamayacağını anlatır. 

Aynı konuda türdeş kabul edebileceğimiz diğer atasözleri de şunlardır: 

● Tat. Bér iské dus yañanıñ ikésénnen artık. (Yarmi, s. 19; THİ, s. 
177-5306). 

● Tat. Eybérnéñ yañası yahşı, Dusnıñ iskésé yahşı. (Yarmi, 19). 
● Tat. İké yaña dustan bér iské dus yahşırak. (THİ, s. 179-5424). 
● Tat. İské dusnıñ bérésé- yaña dusnıñ yözésé. (THİ, s. 180-5433). 
● Türk. Her şeyin yenisi, dostun eskisi. (Aksoy, s. 312-1453). 
● Türk. Eski dost kara gün bineği. (Yurtbaşı, s. 156). 

6. Tat. Mén dus az, bér doşman küp. (THİ, s. 180-5471). 
Türk. Dost bin ise azdır, düşman bir ise çoktur. (Aksoy, s. 247-992). 

Bu atasözü de dostların sayısı ne kadar çok olursa olsun, eğer bir 
düşmanın varsa, ondan pek çok kötülük görebileceğini belirtir ve düş-
man kazanmaktansa dost kazanmayı öğütler. 
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Tatar Türkçesi’nde aynı durum için kullanılan başka atasözleri de vardır: 

● Duslarnıñ yözé de az, doşmannıñ bérsé de küp. (THİ, s. 179-5385). 
● Yöz dus az, bér doşman küp. (THİ, s. 180-5451). 

7. Tat. Akıllı doşman nadan dustan yahşırak. (THİ, s. 176-5287). 
Türk. Akıllı düşman akılsız dosttan hayırlıdır / yeğdir. (Aksoy, s. 128-

168; Yurtbaşı, s.128). 

Bu atasözü de dostlarımızın aynı zamanda akıllı, bilgili ve görgülü ol-
ması gerektiğini, aksi takdirde bize akıllı bir düşmanımızdan daha fazla 
zarar getirebileceğini, akıllı bir düşmanın akılsız bir dosttan daha emni-
yetli olduğunu anlatır. 

Tatar Türkçesindeki Türdeşleri: 

● Akılsız dustan akıllı doşman artık. (THİ, s. 176-5289) 
● Bélékséz dustıñnan béléklé doşman artık. (THİ, s. 177-5302) 
● İkéyözlé dustan doşman yahşı. (THİ, s. 179-5425) 

Görüldüğü gibi bu atasözleri yukarıdaki atasözünün eş anlamlısı fa-
kat değişik kelimelerle ifade edilmiş şekilleridir. Yine Tatar Türkçesi’nde 
aynı durum için kullanılan ve stilistik açıdan farklı anlatımlara sahip 
başka atasözleri de vardır. Bunlar: 

● Ahmak dustıñ bulgançı, akıllı doşmanıñ bulsın. (THİ, s. 176-5296). 
● Akıllı doşmannan kurıkma, ahmak dustan kurık. (THİ, s. 176-5288). 

Dostluğu bozabilecek bazı durumlar da atasözlerinde dile getirilmiş-
tir. Mesela “iki dost arasındaki alışveriş” üzerine söylenmiş atasözlerini 
buna örnek olarak gösterebiliriz. 

8. Tat. Dus bilen aşa êç, itme alış-biréş. (THİ, s. 178-5354). 
Türk. Dost (akraba) ile ye iç, alışveriş etme. (Aksoy, s. 247-997). 

Bu atasözü dostluklarını sürdürmek isteyenlerin birbirleriyle alışveriş 
etmemeleri gerektiğini belirtir. 

Bu konudaki diğer atasözleri de şöyledir: 

● Tat. Dus dus bulsın, hisabıñ dörés bulsın. (THİ, s. 178-5359). 
● Tat. İseplé dus ayrılmas. (Yarmi, s. 20). 
● Türk. Dostluk başka, alışveriş başka. (Aksoy, s. 248-999). 
● Türk. Dostluk kantarla, hesap (alışveriş) miskalle. (Aksoy, s. 248-

1001). 
● Türk. Dostluk dağca, hesap kılca. (Aksoy, s. 248-1000). 

Bu atasözleri, eğer dostlar arasında alışveriş yapılacaksa bunun ölçü-
lü (adaletli) olmasını ve her iki tarafın da hakkının gözetilmesini öğütler. 
Aksi takdirde denge bozulursa bir taraf bu alışverişten zarar görebilir ve 
incinebilir. 
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9. Tat. Dusım dip séréñné eytme, dusıñnıñ da dusı bar. (THİ, s. 179-
5407). 

Türk. Sırrını açma dostuna (dostunun dostu vardır), o da söyler dos-
tuna. (Aksoy, s. 428-2270) veya -Açma sırrını dostuna, (dostunun dostu 
vardır) o da söyler dostuna. (Aksoy, s. 113-58). 

Bir sırrı dosta açmak da zaman zaman dostluğu bozabilir. Bir dosta 
söylenen sır artık sır olmaktan çıkmıştır, o kişi de dostlarına söyleyebilir 
ve kulaktan kulağa yayılarak düşmanımıza kadar ulaşabilir ve biz de za-
rar görebiliriz. Bu yüzden insan sırrını dostuna bile söylememelidir. 

Tatar Türkçesi’nde yine bu konuyla ilgili başka atasözleri de vardır: 

● Séréñné dusıñnan saklasañ, doşmanıñ da bélmes. (THİ, s. 180-5473). 
● Sér dusı küp bulır, sérné totkan bér bulır. (THİ, s. 180-5472). 

Her iki kültürde aynı anlama gelmekle birlikte, farklı söyleyişlere sa-
hip atasözleri de mevcuttur. Mesela: 

10. Tat. Kiçegé doşman dus bulmas 
 Kaynasa da kanı kuşılmas. (Yarmi, s. 19). 
Türk. Eski düşman dost olmaz (olsa da dürüst olmaz). (Aksoy, 

s. 271-1145). 

Yukarıdaki atasözünde Türkiye Türkçesinde sadece ilk mısra karşı-
laştırılabilir, ikinci mısra yer almaz; parantez içinde belirtilen kısım da 
her zaman söylenmez. 

Türdeşleri: 

● Tat. İské kiten büz bulmas, iské doşman dus bulmas. (THİ, s. 180-
5434). 

● Türk. Domuz derisinden post olmaz, eski düşman dost olmaz. (Aksoy, 
s. 246-986). 

Bunların dışında şu atasözlerini de aynı durum için kullanılanlara 
eklememiz gerekir. Bunlar cümle yapısı açısından farklı kuruluşlara sa-
hip sözlerdir: 

● Tat. Gayıpséz aş ézleme - aç kalırsıñ, gayıpséz dus ézleme - yalgız 
kalırsıñ. (THİ, s. 177-5312). 

● Türk. Ayıpsız yâr (dost) arayan yârsız (dostsuz) kalır. (Aksoy, s. 
168-443). 

Türdeşleri: 

● Tat. Küp dus ézlegen dussız kalır. (THİ, s. 180-5467). 
● Tat. Télséz dus ésleseñ, dussız kalırsıñ. (THİ, s. 181-5481). 

Biz burada çalışmamızı dostluk üzerinde her iki lehçede de söylenmiş 
olan, birebir eşleştirebileceğimiz atasözleri ile sınırlı tuttuk. Dostluk hak-
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kında söylenmiş daha pek çok atasözünde de benzer yönler bulmak müm-
kün. 

Yukarıda anlam yönünden ele aldığımız atasözlerini söz dizimi ve söz 
varlığı bakımından da inceleyerek şu sonuçlara ulaştık: 

B. Sözdizimi Açısından Benzerlikler ve Farklılıklar: 

Türkiye Türkçesi ve Tatar Türkçesi’ndeki atasözlerinde kullanılan cüm-
le yapısının aynı özelliklere sahip olduğunu görüyoruz. Bu atasözleri ku-
rallı, devrik, olumlu ve olumsuz yapılarda karşımıza çıkmaktadır. 

a) Her iki lehçede de kurallı cümle halinde ifade edilenler: (Burada bu 
atasözleri tekrar edilmeyip numaraları belirtilecektir) 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10 

b) Birinde devrik, diğerinde kurallı olarak ifade edilenler: 

1. Tatar Türkçesi’nde devrik olup da Türkiye Türkçesi’nde kurallı 
olanlar: 7 

2. Türkiye Türkçesi’nde devrik olup da Tatar Türkçesi’nde kurallı 
olanlar: 9 

c) Olumlu-olumsuz yapı bakımından; 

1. Her iki lehçede de olumlu yapıda kullanılanlar: 1, 2, 3, 6, 7 
2. Her iki lehçede de olumsuz yapıda kurulanlar: 4, 5, 8, 10 
3. Her iki lehçede de bir kısmı olumlu, bir kısmı olumsuz olanlar: 9 

C. Söz Varlığı Açısından Benzerlikler ve Farklılıklar: 

Aynı dilden gelmekle birlikte her iki dildeki atasözlerinde kelime ba-
zında ele alındığında, aynen kullanımların ve benzerliklerin yanısıra bazı 
farklılıkların olduğu görülür. Bunun sebebi birinde var olan kelimenin 
diğerinde başka bir kelimeyle ifade edilmesidir. Mesela: Tat. yahşı = Türk. 
iyi, güzel kelimeleriyle karşılanabilir. Ele aldığımız atasözlerinde anlatım 
aynı tarzda olmakla beraber kullanılan kelimelerdeki benzerlikleri ve 
farklılıkları şöyle sıralayabiliriz: 

1. Benzerlikler: 

Bu gruptaki kelimeler ya aynen kullanılan veya bazılarında ses (fone-
tik) ve kısmen biçim değişiklikleri olan kelimelerdir. 

Tatarca     Türkçe 

Dus      Dost 
Kara     Kara 
Könde     Günde 
Bilgélé     Belli 
Bulır     Olur 
Başka     Başa 
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Doşman     Düşman 
Ayakka     Ayağa 
Tırnak     Tırnağını 
Kis      Kes 
Atkan     Attığı 
Taş      Taş 
Baş      Baş 
Yarmıy     Yarmaz 
İské      Eski 
Yaña     Yeni 
Méñ      Bin 
Az      Azdır 
Bér      Bir 
Akıllı     Akıllı 
Êç      İç 
İtme      Etme 
Alış-Biréş     Alışveriş 
Dusıñnıñ     Dostunun 
Bar      Var 

2. Farklılıklar: 

Bunlar genellikle eş anlamlı kelimeler olup, aralarında sözlük anlam-
larıyla eş anlamlı olmasalar da karşılaştırdığımız atasözlerinde eş anlam-
lı gibi kullanılanlar da vardır. 

Tatarca     Türkçe 

Yahşı     İyi 
Karar     Bakar 
Fayda     Vefa 
Bulmas     Gelmes 
Küp      Çok 
Nadan (Akılsız)    Akılsız 
Yahşırak     Hayırlıdır/Yeğdir 
Bilen     İle 
Aşa!      Ye! 
Kiçégé     Eski 

Sonuç 

Sonuç olarak yukarıdaki çalışmamızda dostlukla ve sadece iki Türk 
lehçesiyle sınırlı tuttuğumuz atasözlerindeki benzer yönlerin çokluğu bi-
ze bu lehçelerdeki ortaklığın küçümsenemez boyutlarda olduğunu gös-
termesi bakımından önemlidir. Atasözleri ortak kültür ürünleri olup za-
manla bu lehçelerde değişikliğe uğramış olsa da pek çoğunda yine ben-
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zerlikler ağır basmaktadır. Bu çalışmayla birebir eşleştirilebilecek ata-
sözlerinde bir yandan benzerlikleri ortaya koyarken, diğer yandan ayrı 
coğrafyalarda ve birbirinden uzun bir dönem kopuk yaşamış olan kardeş 
halkların sözlü halk kültürü olan atasözlerinde ses, biçim, söz dizimi, 
anlam ve söz varlığı açısından ne gibi farklılaşmaların oluştuğunu gözler 
önüne sermeye çalıştık. Yine karşılaştırmalı çalışmaların azlığını dile ge-
tirerek bu alanda daha pek çok çalışmaya ihtiyaç olduğunu belirttik. 
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DİVANÜ LÜGATİ’T-TÜRK VE UYGUR SÖZLÜ 
KÜLTÜRÜNDE İSKENDER ZÜLKARNEYN 

Yrd. Doç. Dr. Adem ÖGER* 

Öz 

Türkçenin ilk sözlüğü ve ansiklopedisi olarak kabul edilen Divanü Lüga-

ti’t-Türk, Türk kültürünün zengin dil ve edebiyat hazinesini barındırmakta-

dır. Türk boylarının yerleşim yerlerinden yaşam biçimlerine, ad alma şekille-

rinden kahramanlarına ve sözlü anlatmalarına kadar her konuda bilgi sahi-

bi olabildiğimiz bu eserde, Uygur Türkleri hakkında da önemli bilgiler yer al-

maktadır. Eserde, “Uygur” adı başta olmak üzere, çeşitli adlandırmalarda 

ve savaşlarda karşımıza çıkan tarihî kahramanlardan biri ise İskender Zül-

karneyn’dir. İskender Zülkarneyn, Divanü Lügati’t-Türk’te bir savaş kahra-

manı olduğu kadar kültür-medeniyet kahramanı olarak da karşımıza çık-

maktadır. Eserde, “Uygur”, “Çigil”, “Türkmen” ve “Öge” maddelerinin açıkla-

masında İskender Zülkarneyn adı geçmektedir. Ayrıca tarihî olayların anla-

tımında ve yer adlarının oluşmasında da sık sık İskender Zülkarneyn ismi 

yer alır. Uygur Türkleri arasında günümüzde de İskender Zülkarneyn ve 

onun hayatı hakkında çeşitli anlatmalar mevcuttur. Bu anlatmalar, onun fi-

zikî özellikleri, yaptığı savaşlar ve Uygur Türkleri ile olan ilişkilerini konu al-

maktadır. Makalede ilk önce İskender Zülkarneyn’in kimliği üzerinde durula-

cak, daha sonra da Divanü Lügati’t-Türk ve Uygur sözlü anlatmalarından 

hareketle onun Türk kültür tarihindeki yeri ve önemi değerlendirilecektir. 
Anahtar kelimeler: Divanü Lügati’t-Türk, Uygur, Sözlü Kültür, İs-

kender Zülkarneyn. 

Abstract 

Iskender Zulkarneyn In Divanu Lugati’t Turk And                               

Uighur Oral Culture 

Divanü Lügati’t-Türk, which is considered the first dictionary and   

encyclopedia of Turkish, include a rich collection of vocabulary of the Tur-
                                                           
* Nevşehir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. 
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kish language and literature. This work offers invaluable information abo-

ut the Uighur Turks; moreover, it provides its reader with important data 

regarding the Turkish tribe settlements, their ways of life, their ways to 

be given a name, their heroes to their oral narrations. İskender Zülkar-

neyn, with the name Uighur in particular, is one of the historical heroes 

that we encounter in various events of wars and naming in this work. Is-

kender Zulkarneyn is depicted not only a war hero, but also he is also 

considered to be a hero of cultural and civilization in this work. The name 

“Iskender Zulkarneyn” can be found in the explanation of the entries: 

“Uygur”, “Çigil”, “Türkmen” and “Öge” in this work. Furthermore, this na-

me can frequently be found in the historical narration and place names. 

Among the Uighur Turks nowadays, there are also various narrations 

about Iskender Zulkarneyn and his life. These narrations deal with his 

physical characteristics, his wars and his relations with the Uighur 

Turks. This article first deals with the identity of Iskender and Zulkarneyn 

and then seeks to evaluate his place and significance in the Turkish cultu-

ral history based on the Uighur oral narrations and Divanü Lügati’t-Türk. 

Key words: Divanü Lügati’t-Türk, Uighur, Oral Culture, Iskender Zul-

karneyn. 

Türk Dünyası sözlü kültür ürünlerinde sıkça adı geçen tarihî ve dinî 
şahıslardan biri, anlatmalarda tek bir kahraman olarak gösterilen İsken-
der Zülkarneyn’dir. Başta Uygur Türkleri olmak üzere, Özbek, Azerbay-
can, Gagavuz,  Türkmen Türkleri ve Anadolu coğrafyası mit, masal, efsa-
ne ve yazılı ürünlerinde adı geçen bu kahramanın kimliği üzerine bugü-
ne kadar bazı çalışmalar yapılmıştır. Bizim çalışmamız ise Divanü Lüga-
ti’t-Türk ve Uygur Türkleri arasındaki sözlü anlatmalarda İskender’in 
hangi özellikleri ile öne çıktığı ve anlatmalardaki rolü üzerinedir. 

İskender ve Zülkarneyn farklı kişiler olmalarına rağmen, sözlü ve ya-
zılı kaynaklarda bu kişiler birbirine karıştırılmış ve tek kişi olarak yer al-
mıştır. Bunun nedeni ise İskender ve Zülkarneyn’in hayatları, yaşadıkla-
rı bölgeler ve başarıları yönünden birbirine çok benzemesidir. Bu neden-
le ilk olarak İskender-i Zülkarneyn, İskender-i Kebir, İskender-i Ekber, 
İskender-i Himyeri, İskender-i Makedoni, İskender-i Yunani, İskender-i 
Rumi gibi isimlerle anılan bu tarihî kişilerin hayatları hakkındaki bilgile-
re bir açıklık kazandırmak gerekmektedir. 

Büyük İskender olarak bildiğimiz kişi, Makedonya kralıdır. İsken-
der’in asıl adı Alexandros’tur. M.Ö. 356 yılında Makedonya’da doğmuş-
tur. 336 yılında babasının bir suikast sonucu öldürülmesi üzerine kral 
ilan edilmiştir. Genç yaşta tahta çıkan İskender, Avrupa’dan Asya’ya, Af-
rika’ya kadar birçok yeri egemenliği altına almıştır.1 Bu imparatorluğun 
                                                           
1 Mahmut Kaya, “İskender”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, C. 22, TDV Yayınla-
rı, s. 555-557, İstanbul 2000. 
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sınırları içerisinde bugünkü Anadolu, Lübnan, İsrail, Ürdün, Mısır, Lib-
ya, Kıbrıs, Suriye, Irak, İran, Afganistan, Pakistan, Sovyetlerin bir kısmı 
ve Hindistan bulunuyordu.2 Bu kadar geniş bir bölgede hâkimiyet kuran 
Büyük İskender hem Batı’da hem de Doğu’da hafızalarda büyük ve derin 
izler bırakmıştır. 

Büyük İskender’den Doğu’da ilk bahseden Şehname adlı eserinde Fir-
devsî (öl.1020?) olmuştur. Konu daha sonra Nizamî (öl. 1214?)’nin İs-
kendernamesiyle (Şerefname ve İkbalname) müstakil bir mesnevi haline 
gelmiştir. Türk edebiyatında Ahmedî (öl. 1412-13), Ali Şîr Nevâyî (öl. 
1501), Ahmed-i Rıdvan (öl. 1528-1539 arası), Karamanlı Figânî (öl.?) ve 
Behiştî Sinan Çelebi (XVI. asır) çeşitli ansiklopedik bilgilerle birlikte Bü-
yük İskender’in batıdan doğuya başlattığı istila hareketini, efsanevi ha-
yatını, savaşlarını ve aşklarını anlatan İskendername türünde eser veren 
müelliflerdir. Bu manzum örnekler yanında mensur ya da manzum-
mensur karışık (Ahmedî’nin kardeşi Hamzavî’nin eseri gibi) olarak yazı-
lan İskendernâmeler de vardır.3 Bunlarda manzum olanlardaki kadar 
ansiklopedik bilgi verilmez, ayrıca konunun bazı kısaltma ve çıkarmalar-
la bir macera romanı haline getirildiği görülür.4 Yazılı edebiyatta yaygın 
olarak yer alan ve okunan bu metinler, eş zamanlı olarak halk arasında 
da parçalar halinde anlatılmış, bazı ekleme ve çıkarmalarla hikâye, ma-
sal ya da efsaneye bürünmüştür.5 

Büyük İskender ile hayat hikâyesi karıştırılan Zülkarneyn ise Kur’an-
ı Kerim’de anılan kişidir. Kehf suresi 83 ila 99. Ayetleri arasında Zülkar-
neyn’in hikâyesi anlatılır. Bu ayetlerin mealen özeti şöyledir: 

“Yeryüzünde iktidar sahibi olmuş, kendisine Allah tarafından yardım 

gösterilmiştir. Batı istikametine ilerleyerek okyanus kenarında bir 

kavme rastladığı ve onlara iyi muamelede bulunduğu bildirilen Zül-

karneyn’in ikinci yolculuğu ev ve elbiseden habersiz bir toplulukla 

karşılaştığı doğu istikametine olur. Daha sonraki yolculuğu ise gü-

neyden kuzeye olup Azerbaycan dolaylarında Yecüc ve Mecüc üze-

rinde set yaptırmasıyla sonuçlanır.”6 
                                                           
2 İskender Pala, “İskender mi Zülkarneyn mi?”, Journal of Turkish Studies, Vol. 14, s. 388, 
1990. İskender’in seferleri hakkında geniş bilgi için bkz. Flavius Arrianos, İskender’in Seferi 
(Alexandrou Anabasis), Çev: Furkan Akderin, Alfa Yayınları, 2005. 
3 İskender’in hayatını konu alan manzum eserler konusunda geniş bilgi için bkz. İsmail Ün-
ver, Ahmedî İskender-nâme İnceleme-Tıpkıbasım, Türk Dil Kurumu Yayınları, s. 9-27, Anka-
ra 1983. 
4 İsmail Avcı, “Mesneviden Hikâyeye İskender-i Zülkarneyn: Doğum, Ad Verme, Hükümdar-
lık”, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, Sayı: 61, s. 132, 2012. 
5 Halk anlatılarının eş zamanlı ve art zamanlı anlatımları için bkz. Metin Ekici, “Türk Sözlü 
Geleneğinde Anlatıcılar ve Anlatmalar Arasındaki İlişkiye Art Zamanlı (Diyakronik) ve Eş Za-
manlı (Senkronik) Bir Bakış”, Prof. Dr. Fikret Türkmen Armağanı, s. 225-229, İzmir 2005; 
Adem Öger, “Uygur Türkleri Arasında 19. Yüzyılda Yetişmiş Bir Tarihçi ve Şair: Molla Musa 
Sayrami”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 196, s. 145-154, 2012. 
6 İskender Pala, “İskender mi Zülkarneyn mi?”, Journal of Turkish Studies, Vol. 14, s. 389, 1990. 

293



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 4

Zülkarneyn’in hayatı hakkındaki bilgiler ise İslâm kaynaklarında da-
ha çok tefsirlerde ve Taberi’nin eseri başta olmak üzere tarih kitapların-
dadır.7 İslâm kaynaklarına göre onun yaşadığı dönem ise İbrahim pey-
gamberin zamanıdır.8 

Bu noktada sorunlardan biri Kur’an’da geçen Zülkarneyn’in kim ol-
duğu meselesidir. Şaban Kuzgun’a göre, tek Allah inancına sahip olan 
Zülkarneyn, Türklerle temas etmiş ve onlara “hak dini” öğretmiştir.9 
Kur’an-ı Kerim’de ismi geçen Zülkarneyn’in Türklere uğradığı ve onlara 
yardım ettiği pek çok müfessir tarafından ifade edilmektedir.10 Mustafa 
Ekincikli’nin aktardığı bilgiye göre, Vani Mehmet Efendi, “Araisü’l-
Kur’an” isimli eserinde Zülkarneyn’in Oğuz Han olduğunu açıklamıştır. 
Adı geçen eserde, “Türkler, Kur’an’da bahsi geçen Zülkarneyn’den mak-
sat Oğuz Han olduğunu söylerler ki bu hususda tereddüdü mucib olcak 
hiçbir nokta yoktur.” şeklinde bilgi yer almaktadır.11 

Yukarıda verdiğimiz bilgilerden de anlaşılacağı üzere hayat hikâyeleri 
ve maceraları birbirine benzeyen bu iki kahraman, yani Garb’ın Büyük 
İskender’i ile Şarkın Zülkarneyn’i Türk Dünyası’nın sözlü ve yazılı kay-
naklarında birbiri ile karıştırılmış ve anlatmalarda tek bir kahraman ola-
rak karşımıza çıkmıştır. Bu eserlerden biri de Divanü Lügati’t-Türk’tür. 
Eserde, “Türkmen”, “Uygur”, “Çigil” ve “Öge” maddelerinin açıklamasında 
İskender Zülkarneyn ismi yer almaktadır.12 Divanü Lügati’t-Türk’te “öge” 
terimi açıklanırken şu bilgilere yer verilir: 

“Tekinden bir derece aşağı, sokak adamlarından olup denenmiş, 

yaşlı ve akıllı kimselere verilen lakaptır. Bu şundan ileri gelmiştir ki 

‘Zülkarneyn’ Çin’e dek ilerleyince Türk Hakanı savaş için Zülkarneyn 

üzerine, gençlerden toplanmış, bir bölük asker gönderir. Hakanın ve-

ziri ‘Sen Zülkarneyn’in üzerine gençleri gönderdin; onların içerisinde 

denenmiş, yaşlı savaş eri adamların dahi bulunması gerekti’ deyince 

Hakan yaşlı ve tecrübeli anlamında olarak ‘Öge mi?’ demiş. Vezir 

‘Evet’ cevabını vermiş. Bunun üzerine Hakan yaşlı, sınanmış bir kim-

se göndermiş. Zülkarneyn’in ileri kolları üzerine bir gece baskın yap-
                                                           
7 Taberî’nin eserinde İskender’in Dara ile mücadelesi, onun kızı Ruşenek ile evlenmesi ve 
seferleri hakkında geniş bilgi yer almaktadır. Bkz. Taberî, Milletler ve Hükümdarlar Tarihi III, 
MEB Yayınları, s. 831-1249, Ankara 1991. 
8 İskender Pala, “a.g.m.”, s. 389. 
9 Şaban Kuzgun, “Kur’an-ı Kerim’de Zü’l-Karneyn Meselesi”, Erciyes Dergisi, s. 48, Kayseri 
1982. 
10 Şaban Kuzgun, Hazar ve Karay Türkleri, s. 88, Ankara 1985. 
11 Mustafa Ekincikli, Türk Ortodoksları, Siyasal Kitabevi, Ankara 1998. 
12 “Öge” Mad. Divanü Lûgat-it-Türk Tercümesi I, Çev: Besim Atalay, TDK Yayınları, s. 90-91, 
1992; “Uygur” Mad. Divanü Lûgat-it-Türk Tercümesi I, Çev: Besim Atalay, TDK Yayınları, 
s. 111-113, 1992; “Çigil” Mad. Divanü Lûgat-it-Türk Tercümesi I, Çev: Besim Atalay, TDK Ya-
yınları, s. 393-394, 1992; “Türkmen” Mad. Divanü Lûgat-it-Türk Tercümesi III, Çev: Besim 
Atalay, TDK Yayınları, s. 412-416, 1992. 
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mışlar, düşmanları yenmişler. Türklerden biri Zülkarneyn’in askerle-

rinden birine bir kılıç vurmuş, herifi göbeğine dek parçalamış. Öldü-

rülen adamın belinde, içerisinde altın bulunan bir kemer varmış; ke-

mer de kesilmiş, altınlar kana bulaşarak dökülmüş. Ertesi sabah 

Türk askerleri kana bulaşmış olan altınları görerek birbirlerine ‘Bu 

ne?’ demişler, ‘Altun kan’ cevabı verilmiş. Orada bulunan büyük bir 

dağa hemen bu adı vermişler. Uygur ülkesine yakın olan bu dağın 

çevresinde Türk göçebeleri bulunur. Zülkarneyn bu gece baskınından 

sonra Türk Hakanı ile barışmış.”13 

“Öge” teriminin nasıl ortaya çıktığını açıklayan bu anlatmada, Zül-
karneyn’in Çin seferi ve “Altun Kan Dağı”na ilişkin bilgiler de oldukça 
önemlidir. Çünkü anlatmada Zülkarneyn adı ile geçen şahıs, gerçekte 
Makedonya Kralı İskender’dir. Ortaçağ tarihçilerinin birçoğu gibi Kaşgar-
lı Mahmut da İskender’den Zülkarneyn diye bahsetmiştir. O halde anlat-
mada geçen olaylar, İskender’in Türkistan seferine, yani M.Ö. 330-327 
tarihleri arasına rastlamaktadır.14 Söz konusu anlatma aynı zamanda 
“Altun Kan” adı verilen dağın ismine de açıklık getirmektedir. “Altun 
Kan” ismine bağlı anlatmanın bir varyantı Uygur sözlü kültür geleneğin-
de varlığını hala sürdürmektedir. Söz konusu anlatma şöyledir: 

“Eskiden, Yarkend padişahının bir melikesi15 varmış. O, çok güzel ve 

çok güçlüymüş. Onun gölgesini görse dağlar titrer, nehirler dalgala-

nıp ses çıkarır ve yeryüzü sallanırmış. “Bir çift boynuzumla dünyayı 

tutup, oyuncak gibi oynatırım.” diyen çift boynuzlu İskender’in Pamir 

dağlarından geçerek Yarkend’e ayak bastığı günlerde, melike bu du-

ruma sinirlenmiş ve Yarkend hanlığının eski sarayı- kum altında ka-

lan yerden asker alarak İskender’in yolunu kesmiş. Çetin geçen sa-

vaşta bu melike, İskender’in on binlerce askerini yenmiş. Akan kan-

lar nehir olup akmaya başlamış. Düşmanların altın ve gümüşleri bu 

kan nehrinde yüzerek, “altın nehri” meydana getirmiş. Bundan dola-

yı bu nehre “Zerepşan (Altın akan nehir)” demişler.16 

Uygur Türkleri arasındaki bu anlatma, Divanü Lügati’t-Türk’te yer 
adına açıklık getiren “Altun Kan” anlatmasının bir başka varyantıdır. Uy-
gur Türklerinin hafızasında yüzyıllardır muhafaza edilen bu anlatmada, 
                                                           
13 Divanü Lûgat-it-Türk Tercümesi I, Çev: Besim Atalay, TDK Yayınları, s. 90-91, 1992. 
14 Bu konuda geniş bilgi için bkz: Ahmet B. Ercilasun, “Şu Destanı Hakkında”, Millî Folklor, 
Sayı: 12, s. 6-11, 1991. 
15 Bazı bilgilere göre, bu melikenin adı Suli Suma’dır. Bu olay M.Ö. 30 yıllarında geçmiş. Bu 
konuda bir Arap tarihçisinin “Tarihi Cemiliye” isimli eserinde bilgi verilmektedir. Bu rivayeti, 
Kum altından kalan kışlanın yanındaki Kaltila isimli yurttan yaşı doksandan fazla olan Ra-
him Molla adındaki kişi anlattı. Abdukerim Rahman, Yipek Yurtidiki Epsane-Rivayetler, Şin-
cañ Helk Neşriyati, s. 218, Ürümçi 1999. 
16 Abdukerim Rahman, Yipek Yurtidiki Epsane-Rivayetler, Şincañ Helk Neşriyati, s. 218, 
Ürümçi 1999. 
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akan kanlar bir dağ yerine nehre isim olmuştur. Ayrıca anlatmada Zül-
karneyn yerine İskender adı geçmektedir. Anlatmada dikkat çeken hu-
suslardan biri de İskender’in çift boynuza sahip olarak tasvir edilmesi-
dir. Doğu kültürlerinde İskender’in boynuzlu olduğuna dair efsane, riva-
yet ve inanışlar oldukça yaygındır. Uygurlar arasında bu konudaki an-
latmalardan biri şöyledir: 

“Eski zamanda namı on sekiz bin âleme yayılan İskender adında bir 

padişah yaşamış. İskender padişah, şahlık tahtında saltanat sürdü-

ğü günlerde, saçını kestirmek için berber çağırmış. Berber, padişahın 

saçını keserken, tepesinde iki tane eğri ve büyük boynuz olduğunu 

görüp çok şaşırmış. İskender, şaşırıp kalan berbere saçını kestirdik-

ten sonra, sırrını bütün halka yaymasın, düşüncesiyle onu öldürt-

müş. O günden sonra padişah, saçını her kestireceğinde, farklı bir 

berber buldurup, berber işini bitirince onu öldürtürmüş. Günlerden bir 

gün askerler, yedi gün aradıktan sonra Aran adında kel bir berber 

bulup getirerek, padişaha onun son berber olduğunu söylemişler. Kel 

berber, İskender’in saçını kesince, iki büyük boynuz olduğunu görüp 

şaşırsa da hiç belli etmeden işini bitirmiş. Padişah yerinden kalka-

rak kel berbere: 

- Hey berber yiğit, seni aslında öldürecektim, fakat hünerin elimi bağ-

ladı. Eğer benim sırrımı açıklarsan, gökyüzüne çıkıp gitsen ayağın-

dan, yere girsen saçından çekip çıkarıp, yetmiş sülâleni paramparça 

ederim, diyerek tembih etmiş ve bir kese altın vererek yollamış. Ber-

ber yiğit, kesesini yüklenir yüklenmez şehirde de durmayarak orman 

orman gezmiş ve gördüğüne inanamayıp şaşkın şaşkın dolaşmış. Bu 

sırrı taşıyamayarak birine anlatayım dese, başının alınmasından 

korkup sıkıntı içinde günlerini geçirmiş. 

O, bu sırrı içine sığdıramayarak gezdiği günlerin birinde, sık kamışla-

rın uzadığı bir kuyunun yanına gelmiş. Etrafına bakmış in cin görün-

müyor. Bunun üzerine o kuyuya üç kez başını eğerek “İskender’in 

boynuzu varmış...” diye seslenerek içini dökmüş, kendini çok hafif 

hissetmiş, önüne arkasına bakmadan doğruca yoluna devam etmiş. 

Yaz gidip güz gelince, kamışların kurumaya başladığı günlerin birin-

de, bir çoban yiğit koyun otlatarak gelip berber yiğidin “İskender’in 

boynuzu var.” dediği kuyudan uzayıp çıkan kamıştan bir tane alıp 

bir ney yaparak çalmaya başlamış. Titrek ve hüzünle karışık “İsken-

der’in boynuzu varmış.” şeklinde ses çıkmasına çoban yiğit çok şa-

şırmış. Ancak bu duruma sevinip neyini hevesle çalarak şehrine na-

sıl geldiğini bile sezmemiş. Padişahın adamları, ney çalan yiğidin ne-

yinden “İskender’in boynuzu varmış.” şeklinde ses çıktığını duyarak 

derhal padişaha bildirmişler. Padişah, bu haberi alınca, ney çalan ki-

şiyi tutup gelmeleri için emir vermiş. Çok geçmeden askerler ney ça-
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lan yiğidi saraya getirmişler. Sorduklarında, yiğit olayı anlatmış. Bu 

iş üzerinde padişah çok düşünmüş. O günden sonra dünyada “Sır 

saklanmaz.” şeklindeki hikmetli söz kalmış.”17 

Bu anlatmada da İskender’in çift boynuzlu olduğu ve onun bu sırrını 
ifşa eden berberin maceraları anlatılmaktadır. Anlatmanın sonunda da 
“Bu dünyada sır saklanmaz” şeklindeki hikmetli söz bu olaya bağlanmış-
tır. Her iki anlatma da boynuzlu padişah motifi üzerine kurulmuştur. 
Aslında Asya, Avrupa ve Kuzey Afrika’da boynuzlu, uzun kulaklı (eşek 
kulaklı) padişah/kral motifiyle ilgili efsane ve masallar çok yaygındır. Bu 
efsane ve masallar genellikle Kral Midas’la veya her ulusun kendi tari-
hinden bir kralla ilgili olarak anlatıldığı halde, İslam dünyasında İsken-
der’e mal edilmektedir.18 

“İskender’in iki boynuzlu oluşu, Nöldeke tarafından VI. yüzyıla ait bir 

mitolojik anlatımla ilişkilendirilmiş, buna göre, İskender Tanrı’ya ‘Be-

nim kafama boynuzları bütün dünya krallarını emrim altına almam 

için yerleştirdiğini biliyorum’ demiştir.”19 

Doğu medeniyetinde efsaneyi İskender’e uyarlayan ve bizim rastlaya-
bildiğimiz en eski yazılı kaynaklardan biri, Nizamî’nin İkbal-nâme’sidir. 
Bütün dünyada en eskisi olarak kabul edilen Kral Midas efsanesi, Niza-
mi’nin mesnevisi ile Uygur Türkleri arasındaki İskender anlatmalarını 
karşılaştırdığımızda, ikisinin birbirine çok benzediği görülmektedir. 

Bu anlatı Tibetliler arasında herhangi bir padişaha, Kırgızlar arasında 
da Han Canibek’e uyarlanır. Issık Göl’ün oluşumuyla ilgili bir efsaneyle 
ilişkilendirilir. Canibek’in sırrını bildiği için öldürüleceğini anlayan ber-
ber, duasında Canibek’in cezalandırılmasını diler. Bir süre sonra şehri 
su basar. Canibek ölür. Bu şehrin yeri Issık Göl imiş.20 

Divanü Lügati’t-Türk’te “Türkmen”, “Uygur” ve “Çigil” maddelerinde 
de Zülkarneyn adı yer almaktadır. Aslında bu maddelerde verilen bilgiler 
Şu destanının parçalarıdır. Şu destanı M.Ö. 330-327 yıllarındaki hâdise-
lere aittir. Bu tarihlerde Makedonyalı İskender, İran’ı ve Türkistan’ı istilâ 
etmişti. O sırada Türklerin başında Şu adlı bir hükümdar bulunuyordu. 
Destan, Türklerin İskender ile çarpışmalarını ve doğuya çekilmelerini 
anlatır. Bu arada doğuya çekilmeyen ve batı Türkistan’da kalan 22 aile-
nin, Oğuz boylarını teşkil ettiklerini destandan öğreniriz. Bu parçayı 
Kaşgarlı Mahmud, Oğuzlara niçin Türkmen dendiğini anlatmak üzere 
                                                           
17 Ürümçi Tiyanşan Rayon Helk Çöçekliri, Şincañ Yaşlar-Ösmürler Neşriyatı, s. 3-4, Ürümçi 1994. 
18 Midas hakkında geniş bilgi için bkz: Robert Graves, Yunan Mitleri, Çev: Uğur Akpur, Say 
Yayınları, s. 752, İstanbul 2004. 
19 Nimet Yıldırım, Fars Mitolojisi Sözlüğü, Kabalcı Yayınevi, s. 752, İstanbul 2008. 
20 Hüseyin Baydemir, “Özbekistan’da İskender, Zülkarneyn, Lokman Hekim ve Hatem Tay ile 
İlgili Halk Anlatıları”, A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı: 41, s. 122, Erzurum 2009. 
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“Türkmen” maddesinde Arapça olarak kaydetmiştir.21 Ancak eserde, İs-
kender, “Zülkarneyn” adıyla geçmektedir. 

Şu destanında, Makedonya Kralı İskender ile Turan hükümdarı Şu’-
nun ordularının Fergana Vadisi’nde karşılaşmış olmaları, Türk kültürüy-
le Batı kültürünün M.Ö. 4. yüzyılda tanışmış ve birbirleriyle bilgi alışveri-
şinde bulunmuş olduklarını göstermesi bakımından önemlidir. Ayrıca, 
Türklerde ad verme geleneğinden 24 Oğuz boyunun oluşumuna, Oğuzla-
rın ilk atası Oğuz Han’ın mevcudiyetinin M.Ö. 7. yüzyılda görülebileceği-
ne kadar birçok önemli bilgiyle Şu destanında bulmak mümkündür.22 

Uygur Türkleri arasında İskender Zülkarneyn ile ilgili anlatmalardan 
biri “Kumul ğirceği”nin ortaya çıkışıyla ilgilidir ve anlatma şöyledir: 

“Çift boynuzlu İskender Zülkarneyn, doğuya sefere çıkıp Tanrı Dağ’ın 

eteklerine gelince, yakın bir yerden hüzünlü “Ulu dur!” makamının 

melodisi duyulmuş. O, bu hüzünlü melodiye mest olmuş ve bütün or-

duyu durdurup dikkatle dinlemiş. Ses kesildikten sonra, askerlerine 

bu usta müzikçiyi bulup gelmelerini emretmiş. Askerler bu müzikçi 

dedeyi bir baraka içinden bulup getirmişler. İskender Zülkarneyn, 

şöyle bakınca onun yaşlı ve sakalı kar gibi bembeyaz bir melek sure-

tinde insan olduğunu görmüş. İskender Zülkarneyn: 

- Dede, az önceki hüzünlü melodiyi siz mi çaldınız? diye sormuş. 

- Evet, ben çaldım, demiş dede. 

- Bu melodinin adı nedir? 

- “Dur” melodisi. 

- Peki elindeki saza ne diyorsunuz? diye sormuş İskender Zülkarneyn. 

- Ğircek deriz, demiş dede.  

- Bunu siz mi yaptınız? diye sormuş. Dede:  

- Evet, demiş ve bir olay anlatmaya başlamış: 

Günlerin birinde, dede avlanarak dağdaki sık ormanın içinde yürür-

ken, iki geyik birbiriyle oynayıp, süsüşüp duruyormuş. Tam bu sıra-

da bir kurt ortaya çıkmış. Kurdu gören iki geyik farklı yönlere kaçış-

mış. Bu sırada geyiklerden birinin karnı köknar çomağına takılıp ya-

rılmış ve bağırsakları dağılıp köknar ağacının dallarına takılıp kal-

mış. Dede bir süre sonra gelip bakmış ki, dallara takılıp kalan bağır-

saklar kurumuş ve gergin hale gelince rüzgârda değişik bir ses çıka-

rıyor. Dede, bu sesi bir süre dinleyince, bundan hüzünlü bir melodi-

nin çıktığını duymuş ve bağırsağı çekip, ğircek şeklinde yaparak çal-

mayı denemiş. Daha sonra kabağı başlık yaparak keçi derisiyle ka-

patıp, eliyle çalmaya başlamış. Daha sonraları kavak ağacından baş 

yapıp, deriyle kapatıp, kıl kamalçe yaparak ve tutkal sürerek daha 
                                                           
21 Ahmet B. Ercilasun, “Şu Destanı Hakkında”, Millî Folklor, Sayı: 12, s. 6-11, 1991. 
22 Şu destanı ile ilgili geniş bilgi için bkz: Ahmet B. Ercilasun, “Şu Destanı Hakkında”, Millî 
Folklor, Sayı: 12, s. 6-11, 1991. 
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da iyi ses çıkaran iki telli ğirceki yapmış. Zamanla insanlar, ğircekin 

başını inek ve başka hayvanların boynuzundan yapıp, sapını dut 

ağacı, kulaklarını hanımeli ağacından yapıp, ilk önce yedi telli, daha 

sonra da dokuz telli yapıp gerçek ğirceki icat etmişler. O günden son-

ra ğircek Kumul makamlarındaki baş saza dönüşmüş. Çinliler ve Mo-

ğollar, bu saza iki telli “Uygur ğirceki” (er-hu) demişler.”23 

Uygur Türkleri arasında “Kumul ğirceği” isimli müzik aletinin ortaya 
çıkışını konu alan bu anlatmada İskender, İskender Zülkarneyn şeklinde 
geçmekte ve çift boynuzlu olarak tasvir edilmektedir. Ayrıca Kumul ğir-
ceğinin İskender’in Türkistan seferi dönemlerinde icat edildiği belirtil-
miştir. Bu durum bize, İskender’in Uygur Türklerinin hafızasında derin 
bir iz bıraktığını ve yer adlarının oluşumundan müzik aletlerinin ortaya 
çıkışına kadar onun Uygur sözlü kültür yaratmalarında varlığını göster-
mesi bakımından dikkate değerdir. 

İskender’in karanlıklar ülkesine seyahati ve ab-ı hayatı aramasıyla il-
gili anlatmalar doğu toplumlarında oldukça yaygındır. İran’da anlatılan 
rivayetlerde, İskender’in zindanının onun karanlıklar ülkesini seyahatini 
simgelediğinden ve Yezd şehrinin bu isimle adlandırıldığından söz edi-
lir.24 Uygur Türkleri arasında da İskender’in ab-ı hayatı aramasını konu 
alan bir anlatma şöyledir: 

“Anlatıcılar şöyle rivayet ederler ki, Hazreti İskender’in padişah oldu-

ğu dönemlerde, onun kulağına “Dünyanın bilinen bir yerinde bir ka-

ranlık varmış. Karanlığa girip çıkanlar, ömür boyu pişmanlık içinde 

yaşarmış.” diye bir söz gelmiş. Hazreti İskender, karanlığı görmek ve 

pişmanlığın nedenini öğrenmek istemiş ve karanlığı aramak için sefe-

re çıkmış. O, bir yere gelince üzgün şekilde oturan bir kişiyle karşı-

laşmış. İskender şah, ona üzgün olmasının sebebini sormuş. O, şöyle 

cevap vermiş: 

- Ben bu dünyada bir karanlık olduğuna inandım ve sonunda karan-

lığı bulup içine girdim. Onun içi, o kadar karanlıktı ki, bir adım öteyi 

bırak, kendi durduğun yeri bile görmek mümkün değildi. Öyle olsa 

da ben yürümeye devam edince bir anda ayağım suya değdi. Orada 

durup suya elimi uzattım, su sığmış, elime acayip pürüzsüz taşlar 

geldi. Elime gelen taşları ışıkta görebilmek için karanlıktan geri çık-

tım. Baktım ki, bunlar gerçek cevher taşlarıymış. Öyle taşlarla yeryü-

zünde karşılaşmak mümkün değil. Ben, bu taşları seyrederken bir 

kişi ortaya çıktı. O da karanlığa girip çıkmış; fakat hiçbir şey alma-

dan çıkmış. O, benim alıp çıktığım taşları görünce hayran kaldı. İki-

miz hemen karanlığa geri girmek istedik. Fakat karanlık kaybolup 
                                                           
23 Hursenay Memtimin, “Rivayetler”, Miras, Sayı: 4, s. 21-22, Ürümçi 2001. 
24 Nimet Yıldırım, Fars Mitolojisi Sözlüğü, Kabalcı Yayınevi, s. 435-436, İstanbul 2008. 
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gitti. Biz Allah’a yalvarıp, karanlığa girmek için izin vermesini istedik. 

O anda gaipten “Hey insanlar, insan için oraya girmek bir kere nasip 

olur!” diye ses geldi. Bunun üzerine yanımdaki kişi, hiçbir şey alma-

mış olmasına pişman oldu. Ben de daha çok alıp çıkmadığıma piş-

manlık duyarak otururum. Hazreti İskender, bu sözü duyunca yolu-

na devam etmiş. O, bir dağa varmış ve dağda kapkaranlık bir mağa-

ra görünmüş. İskender şah, karanlık bu mu acaba, diye düşünerek 

attan inmiş ve atını bir ağaca bağlayarak mağaraya girmiş. Bahsedi-

len, bu karanlıkmış. O, biraz yürüdükten sonra suya basmış. Elini 

suya sokmuş ve karşılaştığı kişinin anlattığı gibi eline pürüzsüz taş-

lar gelmiş. İskender şah, bana dünya malı gerekmez, ben bu sudan 

alayım, diyerek yanındaki kaba karanlığın suyunu doldurup çıkmış. 

Oradaki ağaçtan, “Esselamu aleyküm ey şah-ı İskender!” diye ses 

gelmiş. İskender şah “Ve aleyküm selam!” diye cevap vermiş ve he-

men atını o ağaçtan çözerek başka ağaca bağlamış. Ses gelen ağaca 

tekrar bakmış. O ağacın altında bir kişi yatıyormuş. 

- Siz kimsiniz? diye sormuş İskender şah, ona şaşkınlıkla bakarak. 

- Affedin ey şahı alem, saygı için yerimden kalkmaya takatim yok. 

Ben ağaç insanım.” demiş o kişi. 

- Bu nasıl söz, ağaç insan mı olur? diye tekrar sormuş İskender şah, 

ona: 

- Ben aslında insandım. Karanlığa girip onun suyundan içip çıkmış-

tım. Bu olayın üzerinden bin yıldan fazla geçti, ölmedim. Sonra öğ-

rendim ki, karanlığın suyu ab-ı hayat denilen suymuş. Bana bakın, 

bedenimden ağaç filizlenip çıktı; lakin bedenimden canım çıkmadı. 

Ağaç insan olarak kaldım. Eğer o suyu içmeseydim, bu zamana ka-

dar yaşamazdım, demiş ve İskender şaha, “Siz de karanlığa girip 

çıktınız mı? diye sormuş. 

- Evet, demiş İskender ve kendisinin bir kâse su alıp çıktığını söylemiş. 

- Eğer o suyu içmediyseniz döküverin, içerseniz benim gibi ölemeden 

sonsuza kadar ıstırap çekersiniz, diye nasihat etmiş o kişi. 

Hazreti İskender, kaptaki suyu biraz ötedeki bir ağacın dibine dökü-

vermiş. Ağacın üzerinde bir karga varmış. Karga su döküldüğünü gö-

rünce, hemen ok gibi uçup inmiş ve toprak emmeden suyu içmiş. İs-

kender’in suyu döktüğü ağaç “karakavak”mış. Karakavak ile karga 

abıhayatı içtiklerinden böyle uzun yaşarlarmış.25 

Karakavak ile karganın uzun ömürlü oluşuna açıklık getiren bu an-
latma, İskender’in ab-ı hayatı arama yolundaki maceralarını konu al-
maktadır. Doğu toplumlarında ve Türk boyları arasında çok geniş bir 
coğrafyada anlatılan bu efsane, yazılı edebiyatta da yaygın olarak işlenen 
                                                           
25 Ürümçi Tiyanşan Rayon Helk Çöçekliri, Şincañ Yaşlar-Ösmürler Neşriyatı, s. 57-60, Ürüm-
çi 1994. 
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konulardan biridir. Anlatmada ab-ı hayatı bulan İskender, onu içmek 
yerine karakavak ağacının dibine dökmeyi tercih eder. İskender ile ilgili 
anlatmalarda ve mesnevilerde, İskender’in bütün dünyayı ele geçirdikten 
sonra suyun ve yerin altını da merak ettiği belirtilir. Bundan dolayı da 
İskender’in karanlıklar ülkesine seyahatinden bahsedilir. 

Hartlieb’in eserinde de İskender’in karanlıklar ülkesine seyahat ettiği, 
bol miktarda altın ve inci bulduğu, aşçısının tesadüfen ölümsüzlük su-
yunu keşfettiği fakat İskender’in bu sudan içmediği konusu yer alır. Ay-
nı konu, Hartlieb’in anlattığına çok benzer bir şekilde İskendernâmelerde 
de ayrıntılı bir şekilde işlenir. İskender’in hayat suyunu arayışıyla ilgili 
sözlü ve yazılı anlatmaların hepsinde ortak olan nokta, İskender’in bu 
sudan içmediğidir.26 Bu noktada Uygurlar arasındaki anlatma da diğer-
leriyle paralellik göstermektedir. 

İskender’in ab-ı hayatı arama macerasını ve Lokman Hekim ile ilişki-
sini konu alan bir başka anlatma ise şöyledir: 

“Lokman, aslında yetim bir çocuk olup, kelmiş. O, bir fırında çalışır-

mış. Hamur yoğurma, ekmek yapma, ekmek pişirme işlerini değil, sa-

dece değirmene gidip un öğütme ve un eleme işlerini yaparmış. O, bu 

işlerin karşılığında da tandırdan düşen yanmış ekmekleri yiyerek ge-

celeri tandırın başında uyurmuş.  Lokman’ın günleri böylece geçedur-

sun, şimdi sözü dünyayı parmağının ucunda oynatan Padişah İsken-

der Zülkarneyn’den dinleyelim: 

Padişah İskender, doğudan batıya uçsuz bucaksız yerleri kendi 

topraklarına kattıktan sonra, Cebrail aleyhisselamın yol gösterme-

siyle bir karanlığa girmiş. Bu karanlıkta gözünü açtığında, kendini 

cennette gibi huzurlu hissetmiş. Bakmış ki, bir pınardan abıhayat 

fışkırarak akıyor. O, abıhayattan doya doya içip ölümsüz olmak 

için suya eğilmiş: 

- Ey İskender, abıhayatı içme! şeklinde bir ses, onu durdurmuş. İs-

kender bakmış ki, bu ses, su boyunda büyüyüp yatan ağaçlardan 

geliyor. O, tekrar abıhayatı içmek istemiş; tüyleri dökülmüş ve kıpkır-

mızı derisi görünen karga, saksağan ve serçeler dile gelerek: 

- Ey İskender, abıhayatı içme! diyerek cıvıldaşıp gitmişler. Padişah 

İskender, buna şaşırıp etrafa bakınarak: 

- Niçin? diye sormuş. Ağaçlar demiş ki: 

- Ey İskender, bu abıhayatı içerseniz ebediyen ölmezsiniz. Biz de iç-

tik, işte halimize bakın! Bin yıl iyi yaşadık, bin yıl güçsüz düşüp yer-

de yattık; işte bin yıldır da yanlarımızdan kök atıp, gövdemizden 

ağaçlar yeşerdi. Bu büyük azapmış. Az önceki tüyü dökülmüş kuşlar 

da demişler ki: 
                                                           
26 Hüseyin Baydemir, “Özbekistan’da İskender, Zülkarneyn, Lokman Hekim ve Hatem Tay ile 
İlgili Halk Anlatıları”, A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı: 41, s. 119, Erzurum 2009. 
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- Ey İskender, bu abıhayatı biz de içtik. Bin yıl uçarak göklerde sü-

züldük, bin yıl uçamadık tüylerimiz seyrekleşip ağaç gölgelerinde ya-

şadık. Bin yıldır da bütün tüylerimiz dökülmüş bir halde yaşıyoruz. 

Ağaç diplerine düşeni yiyoruz. Ne canımız çıktı ne de uçabiliyoruz, bu 

büyük azapmış.  

Padişah İskender, ağaçların ve kuşların üç bin yıl gibi uzun yaşadık-

larını görse de, sonunda kötü hale düştüklerini kendi gözü ile görüp, 

tereddüt edip bir müddet durmuş. Fakat böyle bir şansı da elinden 

kaçırmaya gönlü razı olmamış. O, abıhayatı içmekten vazgeçtiyse de, 

bir kaba doldurmuş. 

O, karanlıktan çıkıp geri döndükten sonra, danışmanlarını toplayıp 

“Abıhayat suyunu içeyim mi, içmeyeyim mi?” diye, onlara danışmış. 

Danışmanların en büyüğü: 

- Ey yüce şahım, abıhayatı öyle sade içerseniz, ebedî yaşarsınız, yi-

ne de Allahuteala bilir. Eğer abıhayatın gücünü biraz azaltıp içerse-

niz, ömrünüz uzun, bahtınız açık ve ziyade olur, demiş. Bu fikir, pa-

dişahın hoşuna gitmiş. 

- Ey zamanımızın danışmanları, sizce abıhayatın gücünü nasıl azal-

tabiliriz? diye sormuş İskender Padişah. Danışmanların danışmanı 

demiş ki: 

- Âlemin padişahı, abıhayatın gücünü azaltmak için onu sade olarak 

değil, başka güzel yemeklik bir şeyle karıştırıp, ateşte ısıtıp yerseniz 

vücudunuza derman olur, gücü azalır. 

Padişah İskender, danışmanlarının söylediği gibi, dünyadaki en 

güzel yemeklik buğdayın unu ile abıhayatı karıştırıp hamur yaptı-

rarak, tandırda pişirip yemeyi düşünmüş. Hizmetkârlar, şehirdeki 

en iyi fırıncıya bu vazifeyi vermişler. Onlar, kaptaki abıhayatı fırın-

cıya verip: 

- Ekmeğin hamuruna bu sudan başka su koyma. Ekmek piştiğinde 

padişahın kendisi yiyecek. Bundan dört tane ekmek olsun, diye tem-

bih etmişler. 

Fırıncı, bütün hünerlerini ortaya koyup, padişahın emrettiği gibi ek-

mekleri hazırlayıp tandıra atmış. Fakat ekmeğin biri tandırın üzerin-

den ateşe düşüp yanmış. İskender Padişah için özel olarak yapılan 

ekmeğin, bu şekilde ateşe düşmesinden korkan fırıncı, korkudan tir 

tir titremiş ve yanmış ekmeği hemen kepeğin içine atmış. Tekrar ha-

mur yaparak güzel dört ekmek pişirip, hizmetkârlar ile saraya gön-

dermiş. 

İskender Padişah, bu ekmekleri yiyedursun, şimdi asıl sözümüze gelelim: 

Lokman un elemekten yorulmuş ve karnı çok acıkmış. O her zamanki 

gibi, kepeğin arasında yanmış ekmek aramış. İskender Padişah için 

abıhayatla hazırlanan yanmış ekmeği bulmuş ve sevinerek yemeye 

başlamış. Yemiş, yemiş ve vücudunda farklı bir durum sezmiş. Kel 
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başı kaşınmaya başlamış. Tatlı tatlı kaşıyınca, yaranın kabukları dö-

külmeye başlamış. Başını okşayınca, oldukça kalın saçlar çıkmaya 

başladığını hissetmiş. O, kendi kendine bu duruma şaşırırken, fırının 

arka tarafından gelen: “Hey insanoğlunun çocukları, yavrularımı al-

mayın!” diye acıyla öten sesi duymuş. Kulağına inanamayarak fırı-

nın arkasına geçmiş, iki serçe: “Vay yavrularım…! Vay yavrula-

rım...!” diyerek ötüp gidiyormuş. Çocuğun birinin omzuna, başka bir 

çocuk çıkıp, duvardaki yuvaya elini sokuyormuş. Lokman, onları ko-

valayarak, serçenin yavrularını kurtarmış. Lokman, serçelerin dilini 

anlamış olmasına şaşırmış. 

Lokman işini bitirince, nehir boyuna çıkmış. Ağaçlar, bitkiler ve otlar 

konuşunca, Lokman, onların dilini de anlamış. Otlardan biri: “Ben 

yetmiş iki çeşit hastalığın devasıyım, tohumum falan hastalığın, kö-

küm falan hastalığın ilacıdır.” demiş. Yine bir başka ot: “Ben de öyle, 

birçok hastalığın ilacıyım.” demiş. Bir saksağan ağaca konup: “İnsan 

denen ahmak, şimdi falan yerdeki, falan zengin can çekişiyor. Ona 

bu otları kaynatıp ilaç yaparak içirirsen, iyileşecek.” demiş. Lokman, 

saksağanın söylediği yabani otlardan ilaç yaparak zengine içirmiş ve 

onun hastalığı iyileşmiş. O günden itibaren Lokman, bütün canlıların, 

bitkilerin dilini anlama olgunluğuna erişmiş. Bu abıhayatın sayesin-

de, bütün hastaları iyileştiren bir hekim olmuş. Böylece, Lokman’ın 

ünü, şehirden şehre, dağdan dağa, memleketten memlekete yayılıp, 

bütün cihanın bildiği tabiplerin piri “Lokman Hekim” olarak bu dün-

yadan göçmüş.27 

Lokman Hekim’in hekimlik özelliğine nasıl kazandığını konu alan bu 
anlatmanın başında, İskender’in doğudan batıya uçsuz bucaksız toprak-
ları elde ettiği belirtilir. Bu durum, hem Makedonyalı İskender’in hayat 
hikâyesiyle hem de Kur’an’ı Kerim’de kıssası anlatılan Zülkarneyn ile il-
gili bilgilerle örtüşmektedir. Anlatmada dikkat çeken hususlardan biri de 
Lokman Hekim’in İskender’in çağdaşı olarak verilmesidir. İslâmî kaynak-
larda Hz. Lokman’ın Davud aleyhisselam döneminde yaşadığı belirtilir.28 
Uygur Türkleri arasında Yecüc-Mecüc ile ilgili anlatmalarda da İskender 
bir kahraman olarak yer almaktadır.29 

Sonuç olarak bazı yazılı kaynaklarda birbirine karıştırılan İskender ile 
Zülkarneyn, Divanü Lügati’t-Türk ve Uygur halk anlatılarında tek bir şa-
hıs olarak yer almaktadır. Bu iki kahramanın hayat hikâyelerinin birbiri-
ne benzemesi gerek Uygur sözlü anlatılarında gerekse yazılı kaynaklarda 
bu iki ismin tek bir kahraman olarak düşünülmesine neden olmuştur. 
                                                           
27 Kök Yallik Böre, Şincañ Helq Neşriyati, s. 185-190, Ürümçi 2006. 
28 Lokman Hekim hakkında bkz. Adem Öger, “Uygur Efsanelerinde Lokman Hekim”, Türk 
Dünyası İncelemeleri Dergisi, Cilt: VII, Sayı: 1, s. 79-95, 2007. 
29 Emet Derviş, “Rivayetlerdeki Yecüci-Mecüciler” Miras, Sayı: 4, s. 12-15, 2001. 

303



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 14

Bu halk anlatılarının, konularını, şark medeniyetinin eski yazma 
eserlerinden, mesnevilerden ve sözlü gelenekte devam eden rivayetlerden 
aldığı ise muhakkaktır. Bir başka ifadeyle, Doğu edebiyatlarında Şehnâ-
me ile başlayan İskender Zülkarneyn’i anlatma serüveni, birbirini takip 
eden, ancak sözlü kültürlerdeki unsurları da bünyesine katarak zengin-
leşen yeni eserlerle devam etmiştir. Bu haliyle İskender ile ilgili metinle-
rin tarihten destan ve mesneviye, mesneviden halk hikâyesi, masal ve ef-
saneye kadar uzanan geniş bir anlatı sahası oluşturduğu söylenebilir. 

İskender’in hayat suyunu araması ve boynuzlu oluşuyla ilgili anlat-
maların Uygur sözlü edebiyatına mesnevilerden geçmiş olması muhte-
meldir. Fakat bu anlatılar, mesnevilere konu olduğu dönemlerden daha 
önce Batı’da bilinmektedir. Bu durumda, mezkûr anlatmaların Türkis-
tan’a taşınmasında mesneviler kaynak değil, bir aracı olmuştur. 

Uygur halk anlatılarında bahsi geçen Zülkarneyn ve Lokman Hekim 
hakkındaki bilgilerin bir kısmı dinî kaynaklarda verilen malumatla ör-
tüşmektedir. Lakin sözlü gelenekten dolayı bu kişiler hakkında bir hayli 
efsanevi bilginin üretildiği söylenebilir. 

Divanü Lügati’t-Türk ve Uygur sözlü kültüründe İskender ve Zülkar-
neyn adına bağlı anlatmalar, her iki kahramanın da yer adlarının oluşu-
mundan müzik aletlerinin yaratımına, boy adlarının teşekkülünden bir-
takım varlıkların bazı özelliklerinin açıklanmasına kadar İskender Zül-
karneyn’in Türk kültür tarihinde derin izler bıraktığını ortaya koymakta-
dır. 
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ANADOLU, KAFKASYA, ORTA ASYA 
TÜRK VE AMERİKA YERLİ KIZILDERİLİ 

HALK EDEBİYATLARINDA 
“TULPARLAR” 

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Ali ASLAN 

Öz 

Anadolu, Kafkasya ve Orta Asya Türk Halk Edebiyatlarında yer alan 

“Uçan Atlar”, genel olarak “tulparlar” olarak bilinmektedir. Amerikan yerli 

Kızılderili halk edebiyatında ise “Uçan Atlar”ın varlığına şahit olmakta-

yız. “Tulparlar” ve “Uçan Atlar” şaman karakterine sahiptirler ve onlar 

sahiplerinin konuştukları dili aynen insanlar gibi konuşurlar. Kazakistan 

Cumhuriyetinin Devlet Armasında hilal şeklinde ve çerçeve olarak kulla-

nılan iki tane simetrik, boynuzlu ve kanatlı efsanevi “tulpar” yer almakta-

dır. Bu Devlet Arması’nın en önemli kısmı “tulpar” olarak bilinen, altın 

renginde ve hilal şeklinde boynuzlu ve kanatlı efsanevi iki attır. Tulparla-

rın Orta Asya halk edebiyatlarında olduğu gibi, Kazak halk edebiyatında 

da uzun tarihi bir yeri vardır. “Tulpar” veya diğer adıyla “Uçan At” Orta 

Asya Türk Halk Edebiyatında derin bir anlama sahiptir. O şu anlama gel-

mektedir: Aslan gibi korkusuz, şahin gibi uzakları gören, boğa gibi güçlü 

ve kuvvetli, geyik gibi çevik ve süratli, düşmanla mücadelede tilki gibi 

kıvrak zekâlı ve kurnaz. Uçan atların “altın kanatları” ise, sonsuza kadar 

ülkenin çalışkanlığını ve varlığını temsil etmektedir. Azerbaycan, Başkurt, 

Gürcü, Tatar, Kazak, Kırgız, Altay, Karakalpak, Karaçay ve Kumuk halk 

edebiyatlarında da “tulparlar” önemli yer tutmaktadır. Birçok Azerbaycan 

ve Anadolu halk masallarında uçan ve aynı zamanda binicisiyle insan gi-

bi konuşan efsanevi atlar yer almaktadır. Amerikan yerli Kızılderililerinin 

halk edebiyatı ürünlerinde şaman karakterli “Uçan Atlar” önemli yer tut-
                                                           
 Ardahan Üniversitesi, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, İngilizce Mütercim ve Tercü-
manlık Bölümü, Öğretim Üyesi, aaarslan2002@yahoo.com. 
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maktadır. Bu karşılaştırmalı akademik tebliğimizde “Tulparlar” ve “Uçan 

Atları” araştırmaya ve değerlendirmeye çalışacağız. 
Anahtar kelimeler: Tulpar, Uçan Atlar, Halk Edebiyatı, Anadolu, 

Azerbaycan, Gürcistan, Kazak, Kırgız, Başkurt, Altay, Karaçay, Kumuk. 

Abstract 

“Tulpars” In The Folk Literatures Of Anatolian, Caucasus, 

Central Asian Turkish And Native American Indians 
“Flying Horses” that have been taken place in the folk literatures of 

Anatolian, Caucasus and Central Asian Turkish are known as “tulpars” in 

general. It can be seen in Native American Indian folk literature “flying hor-

ses”, instead. Tulpars and flying horses have shamanic characters and 

they speak like human beings with the language of their owners. The State 

Coat of Arms of the Republic of Kazakhstan represents symmetric “tulpars” 

as a frame by two horned mythical winged horses. The most important part 

of the “coat of arms” is two gold-winged and horned supernatural horses in 

the shape of crescent that known as tulpars. Tulpars have long history in 

Central Asian as well as in Kazakh folk literature. Tulpar, the flying horse, 

has a deep literary meaning in Central Asian Turkish folk literature. It me-

ans: fearlessness of lion, far sightedness of falcon, physical power and 

strength of bull, speed and flexibility of deer, cunning and gumption of fox 

in the fight against the enemy. Golden wings of flying horses resemble the 

sign of sedulity, wealthiness and prosperity forever in the homeland. Azer-

baijan, Bashkir, Georgian, Tartars, Kazakh, Kyrgyz, Altai, Karakalpak, Ka-

rachay and Kumuk folk literatures have many folk narratives that tulpars 

took the major places. Azerbaijan and Anatolian folktales also carry many 

supernatural flying and speaking horses with their riders like human be-

ings. Native American Indians have flying horses in their shamanic folk 

narratives. We will try to examine and evaluate “tulpars” or “flying horses” 

in our comparative academic paper that will be submitted. 
Key words: Tulpar, Flying Horses, Folk Literature, Anatolian, Azerba-

ijan, Georgian, Kazakh, Kyrgyz, Bashkir, Altai, Karachay, Kumuk. 

Anadolu, Kafkasya ve Orta Asya Türk Halk Edebiyatlarında yer alan 
“Uçan Atlar”, genel olarak “tulparlar” olarak bilinmektedir. Amerikan yer-
li Kızılderili halk edebiyatında ise “Uçan Atlar”ın varlığına şahit olmakta-
yız. “Tulparlar” ve “Uçan Atlar” şaman karakterine sahiptirler ve onlar 
sahiplerinin konuştukları dili aynen insanlar gibi konuşurlar. Kazakis-
tan Cumhuriyetinin Devlet Armasında hilal şeklinde ve çerçeve olarak 
kullanılan iki tane simetrik, boynuzlu ve kanatlı efsanevi “tulpar” yer al-
maktadır. 1969 yılında Isık Göle yakın Esik Çayı yakınlarında açılan bir 
kurgandan “Altın Elbiseli Adam” adlanan altından yapılmış bir zırh bulu-
nur. Günümüzden 2600 yıl öncesine ait olan bu elbisenin “başlık” kıs-
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mında sağlı-sollu iki tane “Tulpar” kabartması yer almaktadır. Kazakis-
tan bağımsızlığını ilan ettikten sonra, her devlette olduğu gibi Kazakis-
tan’da da bir “Devlet Arması” hazırlanır. Bu Devlet Arması’nın en önemli 
kısmı “tulpar” olarak bilinen, altın renginde ve hilal şeklinde boynuzlu ve 
kanatlı efsanevi iki attır.1 Tulparların Orta Asya halk edebiyatlarında ol-
duğu gibi, Kazak halk edebiyatında da uzun tarihi bir yeri vardır. “Tul-
par” veya diğer adıyla “Uçan At” Orta Asya Türk Halk Edebiyatında derin 
bir anlama sahiptir. O şu anlama gelmektedir: “Aslan gibi korkusuz, şa-
hin gibi uzakları gören, boğa gibi güçlü ve kuvvetli, geyik gibi çevik ve sü-
ratli, düşmanla mücadelede tilki gibi kıvrak zekâlı ve kurnaz.” Uçan atla-
rın “altın kanatları” ise, sonsuza kadar ülkenin çalışkanlığını ve varlığını 
temsil etmektedir. Kazakistan’ın yanı sıra, Moğolistan “Devlet Arması”nda 
da altın renkli bir “Tulpar” yer almaktadır. Azerbaycan, Başkurt, Gürcü, 
Tatar, Kazak, Kırgız, Altay, Karakalpak, Karaçay ve Kumuk halk edebi-
yatlarında da “tulparlar” önemli yer tutmaktadır. Birçok Azerbaycan ve 
Anadolu halk masallarında uçan ve aynı zamanda binicisiyle insan gibi 
konuşan efsanevi atlar yer almaktadır. Amerikan yerli Kızılderililerinin 
halk edebiyatı ürünlerinde şaman karakterli “Uçan Atlar” önemli yer tut-
maktadır. 

“Uçan At” veya “Mistik At” manasında kullanılan “Kanatlı At” anlamı-
na gelen “Tulpar” sözü, tarihi Türk kültürünün kendisi kadar eskidir. İs-
lamiyet’ten sonra Manas Destanı’nda, destan kahramanı Manas’ın bindi-
ği Akkula, efsaneleşmiştir. “Tulpar” adıyla anılmış ve bir “Kanatlı At” ola-
rak hafızalarda ve sanat eserlerinde yerini almıştır. 

Anadolu Türkçesinde “Küheylan”; Azerbaycan Türkçesinde “Asil At”; 
olarak yer alan “Kanatlı At”, Kazak Türkçesinde “Tulpar”; Kırgız Türkçe-
sinde “Tulpar”; Özbek Türkçesinde “Tulpar”; Tatar Türkçesinde “Talpar”; 
ve Uygur Türkçesinde “Tulpar” olarak bilinmektedir.2 

At Türk’ün hayatına ne zaman girmiştir, Türk insanı tarih boyunca 
atla beraber nasıl bir hayat sürmüştür ve başka türden olan bu iki canlı 
nasıl olmuş da bu kadar anlaşabilmiştir? Bunlar, bugüne kadar araştırı-
lan konularda hep sorula gelmiş sorular olarak kalmaktadır. Bu konuda 
çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. Bunlardan biri de İbrahim Kafesoğlu’-
nun görüşüdür: Asya’da ilk at kalıntıları M.Ö. 2500-1700 yılları arasına 
ait Afanasyevo kültürü ile onun bir gelişmesi ve devamı olan M.Ö. 1700-
1200 yıllarına ait Andronova kültüründe görülmektedir. Her iki kültür de 
Proto-Türk kavimlerin mensup olduğu kültür çevreleridir.3 

Atın Türk’le bütünleşen ve Türk’ün hayatına yardım eden ve onun ni-
zam-intizamında büyük tarihi payı olan tarihi bir rolü vardır. Bu inkâr 
                                                           
1 portal.mfa.kz 
2 Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü, Cilt: I, s. 526-527, Ankara 1991. 
3 İbrahim Kafesoğlu, Türk Kültür Tarihi, s. 204, İstanbul 1985. 

309



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 4

edilemez. Anadolu’da olduğu kadar, Orta Asya’ya giden yolda, Kafkaslar-
da da atın önemi ve rolü Kafkasya destanlarında karşımıza çıkmaktadır: 

Günümüzden 3.000 yıl öncesine dayanan bir tarihte Avrasya bozkır-

larında büyük bir medeniyetin temellerini atan Proto-Türk ve Hint-

Avrupa kavimlerinin en büyük yardımcıları, ehlileştirmeyi başararak 

onları bir savaş aracına dönüştürdükleri atlarıydı. O dönemin şartla-

rında, neredeyse imkânsız olan mesafeleri atları sayesinde yıldırım 

hızıyla aşan bozkırın eski savaşçı kavimleri, atlarının yardımıyla yer-

leşik kavimleri hâkimiyetleri altında toplarken, bozkır medeniyetinin 

sınırlarını da geniş coğrafyalara yaymayı başarmışlardır.4 

Atın tarihi Orta Asya’da başlamakta ve Yukarı Mezopotamya toprak-
larına kadar yayılmaktadır. Bugün Irak toprakları içinde kalan Elan 
kentinde yapılan kazılarda bulunan kil tabletler bilinmeyen tarihi ger-
çekleri gün ışığına çıkarmaktadır: 

M.Ö. 3. bin yılda bugün Irak toprakları içinde kalan Elam kentinde 

bulunan kil tabletlerden elde edilen bilgilere göre at asil bir hayvan 

olarak tanımlanmaktadır. At sahibine, savaşta, bir yerden başka bir 

yere göçte, üremede, tarımda yardımından ötürü medeniyetin geliş-

mesine en çok katkısı olan asil bir hayvan olarak tarihteki yerini al-

mıştır. At, gücün, zarafetin, güzelliğin, asaletin, dayanıklı olmanın ve 

bağımsız olmanın sembolü olarak dünya kültüründe önemli yer tutar.5 

Atların Türk’ün hayatındaki önemini araştıran sadece Türk soylu bi-
lim adamları değiller. Tarihte, atla tanışmış ve ondan yararlanmasını bil-
miş milletler, atı günlük hayatlarından ve kültürlerinden çıkaramamış-
tır. Laszio Rasonyi yazıyor: 

Bozkırın sert tabiat şartları göçebe kültürünün en yüksek derecesi 

olan atlı-çoban kültürünü ortaya çıkarmıştır. Bunun dünya tarihinde 

oynadığı en önemli iki rolden biri, ekonomik alanda hayvan yetiştiri-

ciliğinin geliştirilmesi, ikincisi ise, sosyal alanda olağanüstü devlet 

kurma kabiliyetini geliştirmiş olmasıdır.6 

Kazakistan’ın kuzeyi, Baykal Gölü çevresi ve Güney Sibirya’da yer 
alan 500.000’den fazla kaya resimlerinde resmedilmiş at çizimlerinde 
Türk’ün hayatının anlatılması görmemezlikten gelinemez. Ne var ki, ka-
yalara çizilmiş M.Ö. devirlere ait atlarla çekilen tarih öncesi at arabaları-
nın gerçek hayattan alınmış olduğuna inanmayan Avrupalı araştırmacı-
lar da var. Atın anavatanı olarak kabul edilen Orta Asya’da, kayalara çi-
                                                           
4 Ufuk Tavkul, “Kafkas Nart Destanlarında At Motifi”, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, 
Cilt: 4, Sayı: 3, s. 196-197, Ankara, (Eylül 2007). 
5 www.whats-your-sign.com/horse-symbol-meanings. 
6 Laszio Rasonyi, Tarihte Türklük, s. 4, Ankara 1988. 
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zilmiş savaş durumunda arabalar çekerken, süvarilerini taşırken resme-
dilmiş at resimleri Ural Dağları boyunca uzanan vadi yamaçlarında, Ka-
zakistan, Sayan Dağlarının oluşturduğu vadilerde ve Yenisey nehri bo-
yunca kayalara çizilmiştir. Bu tarih öncesi kaya resimlerinde at, Türk’ün 
kendisiyle ve onun hayatıyla bütünleşmiş bir canlı varlık olarak gözük-
mektedir. At, gerçek hayatta olduğu kadar, Türk’ün “Öteki hayatı”, yani, 
“Aşağı Dünya”daki hayatıyla da yakından ilgilidir. Paul G. Bahn konuyla 
ilgili eserinde şunları kaydediyor: 

Tekerlekli arabalarla ilgili olarak bazı araştırmacılar, özellikle Sibirya 

ve Altay destanlarında yer aldığı gibi, ölen kahramanların cesetlerini 

“öteki dünya”ya seyahatlerini gösteren mistik bir göçü anlattığını id-

dia ediyorlar. Bu arabanın yönetimi güya “Aşağı Dünya”nın hâkimi 

Erlik’in elindeymiş.7 

Avrasya’nın Asya tarafında olduğu kadar, Avrupa tarafında da at ve 
ona bağlı kültürün tarihi izleri tarihi eserlerin ve olayların her safhasın-
da kendini gösterir. “Atların, at takı ve koşumlarının, atın yelesi veya kuy-
ruğundan alınan kılların, atla yakından ilgili mesleklerden olan demircili-
ğin İngiltere ve İrlanda’da çok özel bir yeri vardır. Halk bilimi araştırmacı-
ları atla ilgili halk inanışlarına geniş yer verirler”.8 

Atlı kültürle yakın ilgisi olan dünya ülkeleri, sadece Kırgızistan ve Ka-
zakistan’da “atın kurban” edildiğini zannederler. Kazakistan ve Kırgızis-
tan’da at eti satan kasapların sayısı belli olduğu halde, bugün Fransa, 
Almanya, İsviçre ve İtalya’da yüzlerce “At Eti Satan Kasap”lar Avrupa Birli-
ği standartları çerçevesinde at eti satmaktadırlar. Türk Şamanizm’ine ve 
onun kurallarına göre, sadece Göktanrı’ya at “adanır” ve kurban edilir. 
Avrupa ülkelerinde de “at kurban” edilmektedir: 

Finlandiya ve Kuzey Avrupa’da yaşayan eski halklar bazı mevsimlik 

merasimlerde “at kurban” ederlerdi. Romalılar da bazı mevsimlik tö-

renlerde at kurban ederdi. Eskiden Kuzey Avrupa’da kötü ruhlardan 

korusun diye evlerin dış kapısının üzerine kuru at başı iskeleti asar-

lardı.9 

Avrupa’da, özellikle İngiltere, Almanya ve Fransa’da “at”la ilgili olan 
semboller ve inançlar kendi kültürleri arasında bir bütünlük göstermek-
ten çok uzak görünüyor. Anadolu, Kafkaslar, Orta Asya ve hatta Ameri-
ka yerli Kızılderili kabileleri arasında “ata” hep olumlu, pozitif ve müspet 
duygularla ve sevgi ve saygıyla yaklaşılmıştır. Ama durum Avrupa ülke-
leri arasında böyle değildir, Avrupa’da “at” konusuna ve onunla ilgili 
halk inançlarına halk korku ve anlaşılması zor bir tavırla yaklaşmaktadır: 
                                                           
7 Paul G. Bahn, Prehistoric Rock Art: Polemics and Progress, s. 34-35, New York 2010. 
8 E. and M.A. Radford, Encyclopedia of Superstitions, s. 193-200, London 1974. 
9 M.A. Radford, a.g.e., s. 193. 
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Almanya ve İngiltere’de rüyada “Beyaz At” görmek o şahsın yakında 

öleceğine delalettir… Sembolizm açısından bakıldığında, bir çift “be-

yaz ve siyah at” yan yana getirildiğinde bu “hayat ve ölüm” manası-

na gelmektedir. …Atla ilgili sembolizm, inanılmayacak derecede kar-

maşık ve çözümü zor bir meseledir.10 

Avrupa’nın Türk atlarıyla tanışmasından sonra yüz binlerce Hun atlı-
sının doğurduğu korku durumu bu noktaya getirmiş olabilir. Atla ilgili 
inanış ve düşüncelerin olumsuz olmasına rağmen, bazı Avrupa ülkele-
rinde olumlu görüş ve düşünceler de vardır. Ata, onun insanı büyüleyen 
tarafından yaklaşılırsa, “at nalı”nın şans getirdiğine inanılır… Atın çok sü-
ratli oluşu göz önüne alındığında, atın rüzgar, deniz köpüğü, ateş ve ışık 
manasına geldiği ve bu şekilde yorumlandığı da görülür.11 

Avrupa’da bazı ülkelerin “at”ı Orta Asya ve Amerika Yerli Kızılderili 
kabilelerinin Şaman inanışları doğrultusunda değerlendirdiğine şahit 
olunmaktadır: …Kısacası “at”, “Cosmos”, yani, Kâinatın sembolüdür.12 

Kafkasya’da yaşayan ve çeşitli dillerde konuşup anlaşan halklar ve 
toplulukların kendi dillerinde ve folklorlarında “tulpar” kelimesiyle karşı-
laşılmaktadır. Kumuk folklor ve halk edebiyatı numunelerinde de “tul-
par” adı geçmektedir: 

Tulpar dünyanı birevü buççağında busa da öz yılkısın tabar. (Tulpar 

dünyanın bir köşesinde olsa da kendi sürüsünü bulur.) 

Atasözünde kendi aksini bulan Tulpar sözü, Dağıstan’da yaşayan 

diğer halkların dillerinde de yer bulmuştur. Avar, Lak, Dargı ve Taba-

sanan dillerinde Tulpar kelimesi yaşamaktadır.13 

Karaçay-Malkar folklor ve destanlarında “uçan atlar” ve “kanatlı atlar-
la” ilgili zengin materyal mevcuttur. Bu materyallerin vakit geçirmeden 
Anadolu Türkçesine çevrilmesi en azından karşılaştırmalı folklorla aka-
demik olarak çalışanlara yeni ufuklar açacaktır. Karaçay-Malkarlar “tul-
par”ı başka bir adla anmaktadır: Karaçay-Malkar Nart destanlarında So-
surka-Sosuruk adlarıyla karşılaşılan olağanüstü güçlere sahip bu “uçan 
at”ın adı “karator”dur.14 

Karaçay-Malkar halk destanları zengin temalarla doludur. Özellikle 
“Demirci” ve demircilerin doğrudan-doğruya iş icabı temasta bulunduğu 
                                                           
10 J.E. Cirlot, A Dictionary of Symbols, s. 152, New York 2002. 
11 C.G. Jung, Symbols of Transformation (Collected Works, 5), London 1956. 
12 J.E. Cirlot, a.g.e., s. 152. 
13 İ.H. Abdullayev, Tulpar (Turkshiy Zoonim Tulpar na Severnom Kavkaze-Kuzey Kafkasya 
Ellerinde Türk Tulparları) Dagenstanskie Yazıkovie Kontaktı (Türk Dağıstan Yazışmaları), Re-
daktör: N.S. Cidalayev, s. 28-29, Mahaçkala 1982. 
14 A.İ. Aliyeva, Nartı, Geroiçeskiy epos Balkartsev i Karaçayevtsev (Nartlar, Balkar Karaçay 
Halklarının Kahramanlık Destanları), R. A. - K. Ortabayeva, T.M. Hacıyeva, A.Z. Holayev, s. 
125, Moskva 1994. 

312



AHMET ALİ ASLAN / TULPARLAR 7

“at”lar hakkında anlatılan destan ve halk hikâyeleri merak doğurmakta 
ve dinleyenleri heyecanlandırmaktadır. Aliyeva konuyla ilgili olarak şun-
ları kaydetmiştir: 

Karaçay-Malkar Nart destanlarının başlıca kahramanlarından biri, 

demirci Debet’tir. Debet’in kendisi gibi onun Gencetay adlı atı da ola-

ğanüstü güçlere ve özelliklere sahiptir. Dağlar, onun karnının altında 

küçük tepecikler gibi kalır. Debet’in atının bir burnundan çıkan don-

durucu hava ırmağı veya denizi dondurur ve Debet’in geçmesi için bir 

köprü oluşturur, diğer burun deliğinden çıkan sıcak hava ise buzları 

eritir, yağmur yağdırır ve yaz mevsimini getirir.15 

Demirci Debet ve onun 19 oğluyla ilgili anlatılan destanlar arasında 
en dikkati çeken kısım, Debet’in büyük oğlu Alavgan’ın ve onun “kanatlı 
atı” Gemuda’yı nasıl yakaladığı ve ehlileştirdiği hakkında anlatılan Nart 
destanı şöyle başlıyor: 

Nart ülkesinin yakınlarında büyük bir göl varmış. Her gün öğleye 

doğru o gölün içinden doru ve boz renkli iki tay çıkarmış. Gölden çı-

kıp, etrafı seyredip, gölde yüzüp yorulduklarında tekrar gölün sula-

rında kaybolup gidermiş. Nartlar, kementleriyle tayları yakalamak 

için çok uğraşmışlar ama başaramamışlar. Alavgan bir gün göl kena-

rında saklanıp kement atarak boz renkli tayı yakalamış. Hemen ağ-

zına dizginleri ve gemini takıp, evine getirmiş. Kardeşlerinden kalan 

bir eğeri sırtına vurup sıçrayıp tayın üzerine binmiş. Tay o kadar hızlı 

koşuyormuş ki, Nart ülkesindeki atların bir ayda aldıkları yolu o bir 

adımda alıyormuş. Alavgan bu tayı ehlileştirmiş ve kendine alıştır-

mış. Tayın adını Gemuda koymuş.16 

Karaçay-Malkarlara komşu olan halklar da “tulpar” sözünü kullan-
maktadırlar. Diğer halkların kullandıkları “tulpar” sözünde çok az deği-
şiklik göze çarpmaktadır. Bu sözü edilen değişiklik o dilin kendi gramer 
ve yapısal özelliğinden kaynaklanmaktadır: 

Tulpar at callıdan kalmaz (Tulpar at kurda yem olmaz.)17 Karaçay-

Malkar atasözleri arasında rastlanan bu atasözünde yer alan “tul-

par” kelimesi Karaçay-Malkarların komşuları olan Oset dilinde “Tol-

par” şeklinde kendisini göstermektedir. Çeçen-İnguş dilinde ise deği-

şime uğrayarak “Turpal” şekline dönüşmüştür.18 

Anadolu ve Orta Asya Türk destanlarında, destan kahramanıyla aynı 
günde doğan atın varlığından folklor araştırmacılarının haberleri vardır. 
                                                           
15 A.İ. Aliyeva, a.g.e., s. 70. 
16 a.g.e., s. 149. 
17 Soltan Çornayeviç Aliyev, Karaçay Nart Sözle, Çerkessk: Karaçay-Çerkes Kitab, s. 84, İz-
dakeltstvo 1963. 
18 İ.H. Abdullayev, a.g.e., s. 31. 
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Bu bilinen bir durumdur. Aynı duruma Kafkasya’da Abhaz halkının des-
tanlarında da rastlanmaktadır: Abhaz Nart destanlarında, Sarıkua adını 
taşıyan bir at kahramanla aynı gün doğar ve ona hediye edildiği destan-
da anlatılmaktadır.19 

Kafkasya’nın yanı sıra, burada yaşayan Türk soylu ve diğer halklara 
mensup toplulukların kuzeydeki komşuları Başkurtlarda da Tulparlara 
rastlanmaktadır. 

Başkurtların kahramanlık destanı olan Ural Batır destanında “ata 

tapınma”nın izleri korunmuştur. Bu destanda Tulpar adı verilen “ka-

natlı atlar”dan olan Akbuzat ve Sarat gökyüzünde yaşayan tanrısal 

atlardır. Akbuzat, göklerin hâkimi Samrav’ın karısı Koyaş’tan (Gü-

neşten) doğmuş olan kızları Humay’ın kutsal adıdır. Sarat ise, Sam-

rav’ın, Aydan doğmuş olan kızı Ayhılu’nun atıdır. Ural Batır ve Akbu-

zat rivayetlerinde dev at Akbuzat, kahramanların koruyucusu ve yer-

yüzündeki atların neslini devam ettiren aygır rolünde ortaya çıkar.20 

Başkurt destanı Ural Batır Destanında adı geçen Hevben avlanırken 
gölde yüzen altın tüylü bir ördek görür. Hiç düşünmeden ateş edip bu 
altın tüylü ördeği vurur ve göle girerek onu yakalar. Ördek dile gelir ve 
insan gibi konuşur ve kendisinin tanınmış Sülgen Padişahının kızı Ner-
kes olduğunu söyler. Eğer canını bağışlarsa, babasının meşhur Tulparı 
olan Akbuzat’ı kendisine vereceğini söyler. Akbuzatı buna tarifler. Anla-
şırlar. Hevben, “Altın Tüylü Ördeği” salıverir. Taravıl Dede, Hevben’e Tul-
par Akbuzat’ı şöyle anlatır: 

Su padişahı boş olduğu çağda Ural denilen bahadır, gelip savaş aç-

mış. Devleri kırdığı yerde su koruyup sıradağlar kalmış. Su padişahı 

yenilmeye başlayınca, dipsiz girdabı bulup, işte şu sizin yanınızdaki 

göle dalmış. O gölün dibi yok. Yeraltında derya ile birleşiktir. Su pa-

dişahı Ural Batır’ı yakalayamamış. O su padişahının adı Sülgen’miş. 

Bu yüzden Sülgen Gölü olarak adlandırılmıştır. Ural Batır ölünce, Su 

padişahı Ural Batır’ın atı Akbuzat’ı çaldırtmış. Ural Batır’ın oğulları 

da ölüp bitince, Su padişahı, Akbuzat’ı binip vakit vakit Ural boyuna 

çıkıp gezmekteymiş. Akbuzat gölden çıkarken öz kahramanlarını ha-

tırlayarak silkinip kanatlarını çırparsa, kanat yelinden dağ taş ko-

partacak fırtına çıkar hiçbir şey kalmadan alt-üst olurmuş.21 

Sadece Kafkaslarda ve Anadolu’da değil, eski Türk Yazıtlarında da 
mistik atlardan bahsedilir. Türk kültürünün köşe taşlarından birini 
                                                           
19 Şalva İnal-Yıpa, Nart Sarsıkua ve Doksandokuz Kardeşi, (Çeviren: Mahinur Tuna), s. 14, 
İstanbul 2001. 
20 M. Muhtar Sagitov, “Başkurt Folklorunda Hayvanlara Tapınma”, Türk Dili Araştırmaları 
Yıllığı, s. 125, Ankara 1986. 
21 Metin Ergun - Gaynislam İbrahimov, Başkurt Halk Destanları, s. 135, Ankara 2000. 
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oluşturan Atlı-Göçebe-Türk medeniyetinde halkın kahramanı olan baha-
dırların ve savaşçıların tarih boyu bindikleri atlarıyla anıldıkları bilin-
mektedir. Bunun en güzel örneklerinden biri tarihi Orhun Kitabelerinde 
yer almaktadır: (Kül Tigin) ilk önce Tadık Çor’un bozatını binip hücum etti. 
O at orada öldü. İkinci olarak İşbara Yamtar’ın bozatını binip hücum etti. 
O at (da) orada öldü. Üçüncü olarak Yiğen Siliğ beyin giyimli doru atına 
(kedimlig toru at) binip hücum etti.22 

Destan kahramanları daima atlarıyla anılmaktadırlar. Bu durum 
Anadolu’da, Kafkaslarda ve Orta Asya’da böyle olmuş ve tarihe bu şekil-
de kaydedilmiştir. Sosyal hayatımızda büyük izler bırakan bu destan 
kahramanlarının atları en az kahramanların kendileri kadar ün yapmış-
lardır: 

Eski Türk toplumsal yapısında kahramanın atının adıyla anılması 

geleneğinin Türk destan geleneğine yansımaması düşünülemez. Sos-

yal hayatta karşımıza çıkan bu gerçeğin izlerini kültürel hayatın pen-

ceresi olarak nitelendirebileceğimiz eski Türk destanlarında da ra-

hatlıkla görebiliriz: Oğuz Han ve Alacaat; Köroğlu ve Kırat; Bamsı Bey-

rek ve Boz Aygır; Alpamış ve Bayşubar; Altın Arığ ve Ak Boz At; Manas 

ve Ak Kula; Alman Bet ve Sarı Ala; Er Töştük ve Çalkuyruk; Ural Batır 

ve Ak Buz At; Zay Tülek ve Kök Tulpar; Köblandı ve Tayburul.23 

Türk destanlarında ve masallarında olduğu gibi, üzerinde bu makale-
nin yazarının doktora yaptığı İskoçya masallarında da at insan gibi dil 
açarak süvarisiyle konuşur. Uçma kabiliyetine sahip oldukları gibi baş-
ka hayvanların kılığına girme yeteneğine de sahip olan bu mistik atlar 
çok zor anlarda sahiplerini ölümden kurtarırlar. Uluslararası AaTh tip 
No: 301 olan bu Kars ve İskoçya masalında at süvarisiyle konuşmaya 
başlar. Masalda olay şöyle gelişir: 

…Iain atından indi. ‘Şimdi’, dedi kısrak, ‘Bir kılıç alıp benim başımı 

vuracaksın.’ Iain ‘Ben bunu yapamam’ dedi. ‘Yapmalısın. Benim 

içimde büyü yapılmış genç bir kız var. Başımı kesmedikçe o büyü bo-

zulmaz ve o kız içimden çıkmaz. Kuzgun ile ben birbirimizi seviyor-

duk, o yakışıklı bir delikanlı ve ben de genç bir kızdım.’ Iain kılıcını 

çekti ve bir vuruşta kısrağın başını gövdesinden ayırdı.24 

Atlar, zaman ilerledikçe Türk’ün hayatında derin izler bırakmaya baş-
lar. Bu, İslam dininde de yansımasını bulur ve İslam öncesi Türk kültür 
                                                           
22 Talat Tekin, Orhun Yazıtları, s. 17, Ankara 1988. 
23 Ufuk Tavkul, “Kafkas Nart Destanlarında At Motifi”, Modern Türklük Araştırmaları Dergi-
si, Cilt: 4, Sayı: 3, s. 197-198, (Eylül 2007), Ankara. 
24 Ahmet Ali Arslan, Kuzeydoğu Anadolu (Kars) ve Kuzey Britanya Halk Edebiyatlarında Ma-
sallar, Cilt: II, S. 295, Ankara 2000. Ayrıca bakınız: J.F. Campbell, West Highland Tales, p: 
1-35, London 1892 ve Hector McLean tarafından 5 Temmuz 1859’da Bowmere/Islay de ya-
şayan Donald McNien’den derlenmiştir. 
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dairesiyle bir bütünlük sağlar. Hz. Muhammed’in Mi’râca giderken bindi-
ği “Kanatlı” atın adı Burak’tır ve “Tulpar”dır: 

Hz. Muhammed’in Mi’râc gecesinde bindiyi bineğin adıdır. Kelimenin 

“berk (şimşek)” kökünden geldiği sanılmaktadır. Bir rivayete göre Bu-

rak Cennet hayvanlarının genel adıdır. Renginin güzelliği ve alımlılı-

ğı, yıldırım gibi süratli hareket etmesi başlıca özellikleridir. Minyatür-

lerde saçlı ve kalın yüzlü, başında taç bulunan tavus kuyruklu ve ka-

natlı bir at şeklinde tasvir olunmuştur. Bu da Burak’ın insan yüzlü, 

katırdan küçük, eşekten büyük, kanatlı bir hayvan olduğu fikrini do-

ğurmuştur.25 

Türk destan kahramanlarında olduğu gibi Türk masal kahramanla-
rında da kahramanın doğduğu gece büyüdüğünde bineceği atı da aynı 
gece doğar. Kahramanla atının aynı günde doğması motifi Kırgız destan 
kahramanı Manas ile Ak Kula’nın aynı günde doğmaları motifiyle paralel-
lik içindedir. Aynı motife başta Köroğlu olmak üzere pek çok eski Türk 
destanında rastlanmaktadır.26 

Anadolu, Kafkasya, Orta Asya Türk halk edebiyatlarında olduğu gibi, 
Amerika yerli Kızılderili kabilelerinin halk edebiyatları ve yaşattıkları ge-
leneklerinde “at”a büyük hürmet gösterilir. Doğan çocukları yaptıkları 
savaşlarda gösterdikleri başarılarına göre bu “kutsal hayvan”ın adıyla 
onurlandırılırlar. Bunlardan en tanınmış olanı Büyük Reis Crazy Horse 
(Deli At)tır. Buradaki “delilik” lakabı Dede Korkut kitabında yer alan Deli 
Dumrul’da olduğu gibi, gözünü budaktan sakınmayan ve göreceği zararı 
umursamadan “inandığını yapan ve yaşayan” manasını taşımaktadır. 
Amerika kıtasında resmi olarak Federal Hükümetin kayıtlarına geçen Kı-
zılderili kabilelerinin sayısı 520’dir. Amerika’daki Kızılderili kabilelerinin 
sayısı bundan çok daha fazladır. Kuzeyde yaşayanlar, güneyde yaşayan-
lara nispeten “at”la daha önce tanışmış, atın bir gıda olarak Göktanrı ta-
rafından kendilerine gönderildiğine inandıkları için hepsini “avlamış” ve 
etini yiyerek atın neslini tüketmişlerdir. Bununla ilgili kayıtlar vardır: 

Bazı Kızılderililer atlarını kesip yemişler, yağlarını eritip içmiş ve atın 

sahip olduğu gücün kendilerine geçeceğine inandıklarından atın ka-

nıyla saçlarını ovuşturmuşlardır. Bu Kızılderililer, kestikleri atların 

yeleleri ve kuyruklarından elde ettikleri kılları eğirip ip yapmış ve on-

ları günlük hayatlarında kullanmışlardır. Eğer bir savaşçı Kızılderili 

ölürse onun atını bu savaşçının gömüldüğü mezarın başında kurban 

etmişlerdir. Bunu yaparken, ölen savaşçının ruhunun kendi atının ru-

huyla beraber olacağına inanmışlardır.27 
                                                           
25 İskender Pala, Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü, s. 95, Ankara 1995. 
26 Özkul Çobanoğlu, Türk Dünyası Epik Destan Geleneği, s. 109, Ankara 2003. 
27 Bruce Grant, Concise Encyclopedia of the American Indian, s. 153, New York 1958. 
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Tarihi kayıtlar Christofer Columbus’un sonradan adına “Amerika” de-
dikleri topraklara ayak basmasından önce Amerika kıtasında “at” vardı. 
Bu gerçek yapılan kazılarda bulunan at kemikleri ve kafataslarından an-
laşılmıştır. Hikâyesi ise hazindir: 

Binlerce yıl önce Amerika kıtasında at vardı. Kazılarda bulunan fosil 

kalıntıları burada yaşayan atların boylarının bugünkü atlardan çok 

küçük olduğunu göstermiştir. Yapılan araştırmalardan anlaşıldığına 

göre, bu kıtada yaşayan ilk Kızılderililer ellerinde bulunan atları bir 

gıda maddesi olarak anlamışlar ve onları kesip yiyerek o zamanlar 

mevcut olan atların soyunu kurutmuşlardır.28 

Güneyde yaşayan Kızılderililer ise, kuzeyde yaşayanlara kıyasla daha 
ılıman ve sıcak bir iklimde yaşıyorlardı. Atı daha önce hiç görmemişlerdi. 
Avrupalı “beyazlar”ın kıtaya gelmesiyle beraber onların getirdiği atları ilk 
defa gördüler. Çok korktular: 

İlk defa gördüğünde Kızılderililer attan korktular. Üzerindeki binicisiyle 

beraber atı ilk defa gören Kızılderililer, özellikle Güney Batı da yaşayan 

Kızılderililer, atla onun üzerindeki binicisini bir “hayvan” zannettiler. Za-

manla atı tanıdılar ve onun değerini anladılar. Bazı Kızılderili kabileleri 

“at”ı kutsal bilirler. Hopi Yerli Kızılderili Kabilesi mensup olanlar ilk defa 

atı gördüklerinde onu kutsadılar ve üzerinde yürüsün diye yere eşarp-

lar ve değerli örtüler serdiler. Dakota Kızılderilileri ise, “at”ı “Kutsal Kö-

pek” olarak kabul ederler. At henüz keşfedilmeden önce köpekler yük 

hayvanı olarak kullanıldıkları zaman, atı gördüklerinde onu bir çeşit iri 

ve garip “köpek” zannettiler. Siksika Kızılderilileri “ata” “Büyük Köpek-

Geyik”, Cree Kızılderilileri ise ona “Büyük Köpek” dediler.29 

Amerika Yerli Kızılderili kabileleri arasında “at” Kutsal Rüzgarın taşı-
dığı aklın fısıltısı ve yeryüzündeki güç ve kuvvetin bir araya gelmesinden 
doğan ilahi kuvvetin sembolü olarak bilinir. Amerika Yerli Kızılderili ka-
bileleri “at”a çok eski zamanlardan beri en asil yardımcı, elçi, birinin ge-
leceğini daha önceden haber veren müjdeci bir hayvan olarak hürmet et-
mişlerdir. Bu kabileler atı, vahşi olduğu kadar, sınır tanımaz bağımsızlık 
ve hürriyetin sembolü olarak saygıyla kabul etmişlerdir. Onlar, atla bir 
araya gelmelerini, insan ve hayvan olarak yaratılmış iki ayrı canlı varlı-
ğın, “karşılıklı saygı ve hürmet”in birleşmesinden oluşan yeni bir varlık 
olarak anlamışlar ve bu durumu saygıyla karşılamışlardır. Yerli Kızılde-
rililere göre: Kara at: Muamma, ölüm, gece, gizlilik, gizli ve bilinmeyenlerin 
habercisi; Ak at: Aydınlık, güneş, gün ışığı, hayatiyet, yeniden doğuş, 
mutlu doğuşun habercisi olarak bilinir.30 
                                                           
28 Bruce Grant, a.g.e., s. 151. 
29 Bruce Grant, a.g.e., s. 151. 
30 www.whats-your-sign.com 
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Kuzey Amerika Yerli Kızılderili kabileleri arasında “Uçan Atlar”a sade-
ce “Ulu Manitu” (Wakan Tanka) tarafından Şaman seçilmiş şahıslar sahip 
olabilir ve bu “Uçan Atları” sadece onlar görebilirler. Oglala Sioux Kızılde-
rili kabilesinin şamanı Black Elk (Kara Geyik) henüz dokuz yaşındayken 
kaynağı belli olmayan sesler duymaya başlar. Her şaman olarak seçilmiş 
kişinin başına gelenler onun da başına gelir ve “Şaman Hastalığı”na tu-
tulur. Günlerce ateşler içinde yanar, yemez, içmez, kimseyle konuşmaz. 
Hastalığın üçüncü gününe girer. Sonrasını Black Elk kendisi anlatıyor: 

Çok hastaydım. “TeePee”mizde (Çadırımızda) yatıyordum. Çadırın 

açık kapısından gökyüzünü seyrediyordum. Aniden bulutların ara-

sından iki kişinin çıkarak benim yattığım çadıra doğru başları aşa-

ğıya dönük olarak bir ok gibi inmekte olduklarını gördüm. Mızrak-

larının ucundan yıldırıma benzer ışıklar çıkıyordu. Bana hitaben 

“hadi toparlan. Gidiyoruz. Büyük ataların seni görmek istiyorlar”, 

dediler. Sonra beni de yanlarına alarak gökyüzüne doğru bir ok gi-

bi fırladılar. Aşağıya baktım. Annem ve babam aşağıda kalmışlar-

dı. Bulutlar yanımızdan süratle geçiyordu. Çok süratli uçuyor-

dum.31 

Black Elk, kendisine Şamanlık müjdesini getiren bu iki kişiyle uçar-
ken, yine orada “mistik kanatlı atlar”ı görür. Onlarla konuşur. Kanatlı 
Atlar, Black Elk’e yardıma gelmiştir. İnsan gibi, Black Elk ile konuşurlar. 
Bundan sonrasını yine Black Elk anlatıyor: 

Beni getiren bu iki kişi önce kendi aralarında fısıltıyla konuştular. 

Sonra bana dönerek, “Şu gelen dört bacaklı yaratığa bak”, dediler. 

Baktım. Karşımda bir Dor atın durduğunu gördüm. At dil açtı, insan 

gibi konuşmağa başladı. Bana hitaben: “Bak şuraya; benim hayat 

hikayemi göreceksin”, dedi. Sonra aniden Günbatan tarafına döndü 

ve var gücüyle kişnedi, hemen ardından, “Bak onlara, görüp ve öğre-

neceğin onların tarihidir”, dedi. Etrafıma bakındım. Karşımda 12 at 

yan yana bir hizada duruyordu. Hepsinin boynunda bizon tırnağın-

dan yapılmış birer tane “dağdağan” asılıydı. Hepsi çok güzeldi. Ama 

korkmağa başlamıştım. Yelelerinden etrafa yıldırımlar saçılıyordu. 

Burun deliklerinden gök gürültüsü gibi soluma sesleri geliyordu. Ba-

na verilen dört at kuzeye döndüler ve kuvvetlice birlikte kişnediler. O 

anda 12 tane Beyaz Uçan At belirdi. Güneye döndü kişnedi, 12 tane 

hardal renginde dor at belirdi. Doğuya doğru döndü kişnedi, 12 tane 

uçan Al at belirdi. Bütün Uçan Atlar; Siyah-Beyaz-Al ve Hardal renkli 

atlar yan yana dizildiler. Sonra Dor at yüzünü Günbatana döndü, 

var gücüyle kişnedi. Aniden yer-gök birbirine karıştı. Fırtına gürültü-

sünü andıran at kişnemeleri ortalığı sardı. Dor at: “Senin büyük ata-
                                                           
31 Ahmet Ali Arslan, Kızılderili ve Türk Şamanizmi, s. 18-19, Ankara 2011. 
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ların Büyük Kurultayı topluyor. Seni oraya götürüyoruz. Sakın kork-

ma. Cesur ol”, dedi.32 

Atlar, özellikle mistik ve uçan atlar, Kızılderili ve Türk Şamanizmi ko-
nusunda görünmeyen fakat başrolü oynayan gizli varlıklardır. Şaman-
larla “atlar”ın ilişkileri konusunda Mircea Eliade şunları kaydetmiştir: 
Şaman ayinlerinde ‘at’ın doğrudan doğruya o ayinde fiziki olarak hazır 
bulunmasa da sembolik olarak sözü edilen Şaman ayininde “Beyaz At Kı-
lı” ile ve bu at kılının ateşte yakılmasıyla temsil edildiği kayıtlara geçmiş-
tir.33 

2001 yılının Mart ayında, bu makalenin yazarı, Saha Sire’ye bir saha 
araştırması için gitmiş ve Loomtuka köyünde, Saha Şamanı Nikiforov ile 
onun “Balağan”ında görüşmüştür. Şaman Nikiforov, “at”ların mistik gü-
cünden yardım elde etmek için daha önce kesilmiş ve hazır edilmiş olan 
“üç tutam Beyaz At kılı”nı ateşe atarak yakmış ve etrafa yayılan “at kılı” 
kokusuyla yapılacak olan Şaman ayininde “at” sembolik de olsa hazır 
bulunmuştur.34 

Baykal Gölü’nün kuzeyinde Saha Sire topraklarına doğru uzanan ve 
Tunguslar arasında yaşayan Şamanların iki tür “manyak” giydikleri göze 
çarpmaktadır. Bunlardan birincisi; “Yaban Ördeği”, ikincisi ise; “Ren Ge-
yiği” şeklindedir. Bu Şaman çuhasının üzerine dikilen “demir disk”in bir 
yüzüne “at” şeklileri çizilmiştir.35 

Anadolu, Kafkaslar, Orta Asya ve Amerika Yerli Kızılderili kültüründe 
yer alan “Uçan Atlar” veya “Tulparlar” konusuna bu tebliğle kısaca ışık 
tutulmaya çalışılmıştır. Elbette bu kafi ve yeterli değildir. Bu konuda, 
sadece “Türk Kültüründe Atlar” adıyla bir konferans çağrılması, Türk Şa-
manizmi, Türk Halk Bilimi ve Türk Folkloru ile ömür geçirenlerin en bü-
yük arzuları olacaktır. 
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TÜRKİYE TÜRKÇESİ İLE KIRGIZ  
TÜRKÇESİ’NDEKİ DEYİMLERİN ANLAM 

AĞINDAN HAREKETLE 
SEVİNMEK - MUTLULUK İLİŞKİSİ 

Yrd. Doç. Dr. Yasin ŞERİFOĞLU* 

Öz 

Türkçe sözlükte “sevinç duymak” olarak anlam verilen sevinmek, in-

sanın herhangi bir vesileyle mutlu olmasına sebep olan durumlarda, için-

de bulunduğu ruh durumunu yansıtan/adlandıran soyut bir durumun 

Türkiye Türkçesi’ndeki adı olarak açıklanabilir. Bu açıklamadan anlaşıla-

cağı üzere mutluluk ile sevinmek kavramları arasında doğrudan bir ilişki 

bulunmaktadır. Bu çalışmada, mutluluğun ne anlama geldiği ve felsefi bir 

kavram olarak geçmişten günümüze gelinceye kadar nasıl algılandığı ele 

alınacak ayrıca Türkiye Türkçesi ve Kırgız Türkçesi’ndeki deyimlerde se-

vinmek kavramıyla ilgili duyguların nasıl ifade edildiği, insan zihninin se-

vinmek eylemi etrafında oluşan kavram alanıyla başka hangi kavramları 

metaforik geçişlerle ilişkilendirdiği ve bunların mutluluk olgusuyla ilişkisi 

incelenmeye çalışılacaktır. 
Anahtar kelimeler: Mutluluk, Mutsuzluk, Sevinmek, Deyim, Türkçe. 

Abstract 

Relationship Between Rejoice And Happiness With Reference 

To Meaning Web Of Turkish And Kirghiz Turkish Idioms 
Rejoice is given the meaning as “to feel glad” in Turkish dictionary, 

can be explained as the name of an abstract situation that reflects mood 

of human, in situations make human be happy by any means, in Türkiye 

Turkish. As can be understood that description, there is a direct relations-

hip between happiness and rejoice concepts. In this study, the meaning 
                                                           
* Kastamonu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 
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of happiness and how it has been perceived as a philosophical concept 

from past to present will be discussed. In addition, the expressions in 

Turkish and Kirghiz Turkish idioms related to the concept of rejoice, 

which concepts are associated with rejoice conceptual field by the human 

mind via metaphoric transitions, and the relations of these with happi-

ness phenomenon will be analyzed. 
Key words: Happiness, Unhappiness, Rejoice, Idiom, Turkish. 

Giriş 

Bir kavram olarak, çevresinde oluşturduğu anlam ağıyla birlikte se-
vinmek olgusunu veya sevinmek- mutluluk ilişkisini incelemeye başlama-
dan önce, tarih boyunca insanoğlunun mutluluk kazanımı ile ilgili izah, 
değerlendirme ve yönlendirmelerini kısaca özetlemenin, konunun daha 
iyi anlaşılabilmesi açısından, yararlı olacağı düşüncesindeyim. 

Yunanca eudaimonia kelimesine karşılık İslam filozofları mutluluğu 
ifade etmek için es-saade kelimesini1, Türkler ise yakın geçmişe kadar 
kut kelimesini kullanmışlardır. Eudaimonia sözcüğü, “vicdanı rahat ol-
mak için içi ile barışık olmak” demektir. Grekçe eu, “iyi-denge” anlamına 
gelir. İçi ile dışı barışık olan, vicdanı rahat olan da mutludur.2 Arapça 
es-saade kelimesi ise, “baht, iyi, şans, kısmet, şanslı, uğurlu, bereketli” 
gibi anlamlar ifade etmektedir. Arapçadaki bu kelimeden türeme saadet 
kelimesi aynı kavramı karşılamak üzere Türkçede de uzun süre kullanıl-
mış, eskisi kadar yaygın olmasa da halen kullanılmaya devam edilmek-
tedir. Mutsuzluk kavramı ise Arapça’da es-şakāve kelimesi ile karşılan-
maktadır. 

Türkçe olan kut kelimesi ise Türkçe Sözlük’te “uğur, baht, talih, mutlu-
luk” anlamlarıyla verilmektedir. Türkçe Sözlük’te kut kelimesinin olum-
suzu olan kutsuz, “mutsuz, uğursuz, kötü” anlamlarıyla verilmiştir. Kut 
kelimesinin, aynı kavram alanı etrafındaki birçok fiil ve isimde varlığını 
devam ettirmesine karşılık geçmişe oranla Türkiye Türkçesi’ndeki kulla-
nım alanı daralmış, bu kavramı ifade etmek üzere kut, yerini mutluluk 
kelimesine bırakmıştır. Türkçe Sözlük’te mut kelimesi, “bütün özlemlerin 
eksiksiz ve sürekli olarak yerine gelmesinden duyulan kıvanç, kut, saa-
det” şeklinde anlamlandırılmıştır. Mutlu, “mutluluğa ermiş olan, ongun, 
mesut”, mutluluk kelimesi “bütün özlemlere eksiksiz ve sürekli olarak ula-
şılmaktan duyulan kıvanç durumu, ongunluk, kut, saadet” gibi anlamlara 
karşılık gelmektedir. Mutsuzluk kelimesi ise “mutsuz olma durumu, bed-
bahtlık” anlamıyla verilmektedir. 

İnsanoğlunun iç dünyası dikkate alındığında, ruhen ulaşmak istediği 
en önemli edinim olarak da açıklanabilecek olan mutluluk durumu do-
                                                           
1 Hasan Hüseyin Bircan, İslâm Felsefesinde Mutluluk, s. 15, İstanbul 2001. 
2 Hakan Poyraz, “Ahlakın Dikotomisi İç Ahlak/Dış Ahlak”, Küreselleşme Ahlak ve Değerler, 
Editörler: Yurdagül Mehmedoğlu - Ali Ulvi Mehmedoğlu, s. 178-180, İstanbul 2006. 
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ğal olarak felsefenin de ilgi alanlarından biri olmuştur. Geçmişten günü-
müze birçok filozof ve bu filozofların çevresinde oluşan felsefi akımlar bu 
konuyla ilgilenmiş, hatta mutluluğa ulaşmanın yollarını izah ve telkin 
etmiştir. “Felsefede mutluluk olgusu, ahlak felsefesi çerçevesinde ele alı-
nan bir konu”3 olsa da onu, psikoloji, siyaset, sosyoloji ve metafizik gibi 
dallarla da ilişkilendirmenin doğru olacağı kanısındayız. “Mutluluk nedir? 
Ona ulaşmanın herkes için geçerli olan bir genel yolu var mıdır? gibi soru-
lara yanıt bulmaya çalışmak, ahlak felsefesine adım atmak”4 olarak de-
ğerlendirilmektedir. 

Ahlak, “bir bireyin, bir halkın, bir toplumsal sınıfın, bir milletin belli bir 
tarihsel dönemde yaşama girmiş olan inanç, değer, yönerge, buyruk, ya-
sak ve tasarımlar topluluğu ve ağı”5 olarak tanımlanmaktadır. Mutluluk 
olgusunun nasıl algılandığını daha iyi ifade edebilmek için bazı filozof ve 
okulların görüşlerine değinmek yerinde olacaktır. 

Ahlâk öğretileri mutluluğu insana kazandırmanın çabasıyla doludur. 
Demokritos’a göre, mutluluk ruhun dinginliğidir, mutlu olmanın tek yo-
lu ise iyinin ne olduğunu bilmektir. Sokrates’e göre erdemli olmak, mut-
lu olmak demektir. Erdemli olmak ise bilgiye bağlıdır. Doğru bilgi, insanı 
iyi erdeme götürür. Zaten ahlakın özü de iyiyi bilmektir. Stoacılar okulu 
mensuplarına göre en yüksek iyi, en yüksek amaç olan mutluluktur. 
Mutluluk ise sadece erdemle bulunur. Erdem ise doğa ile uyum içinde 
olma ve doğaya uygun yaşamla kazanılır.6 

Platon (Eflatun), mutluluğu erdem ile açıklar. Erdemi ise ruh anlayı-
şına göre belirler. Ona göre insanda akıl, öfke ve şehvet olmak üzere üç 
meleke vardır ve her melekeye özgü bir erdem vardır. Bu üç erdemin 
uyuşması ile meydana gelen bir erdem daha vardır ki, o da doğruluk da 
dediği adalettir. İşte Eflatun’a göre mutluluk, ancak adalete uygun dav-
ranmakla meydana gelir. Kısaca ona göre mutluluk, doğruluk ve adalet-
ten; mutsuzluk da ölçüsüzlük ve adaletsizlikten doğar. Aristoteles ise 
mutluluğu, ruhun akla uygun davranışta bulunması veya ruhun erdeme 
uygun etkinliği, şeklinde tanımlar. O mutluluğun ne olduğunu iyi kavra-
mından hareket ederek belirler. Ona göre en yüksek iyinin mutluluk ol-
duğu konusunda hem halk, hem de seçkinler mutabıktır. Ancak herke-
sin içinde bulunduğu sosyal, fiziki ve ruhsal durumun farklılığıyla iyinin 
ne olduğu farklı bekleyişlerle paralel olarak değişebilir. İnsanın mutlu 
olabilmesi için ruhun dışında bazı iyilere; şans, dostlar, servet, onur, fi-
ziki yeterlilik gibi bazı şartlara sahip olması gerekir. Bunlardan tama-
men yoksun olmak insanı mutsuzluğa götürmektedir. Sonuç olarak 
                                                           
3 Hasan Hüseyin Bircan, a.g.e., s. 18. 
4 Mehmet Kasım Özgen, Farabi’de Mutluluk ve Ahlak İlişkisi, s. 14, İstanbul 1997. 
5 Mehmet Kasım Özgen, a.g.e., s. 14. 
6 Mehmet Kasım Özgen, a.g.e., s. 16. 
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mutluluğu, ruhun erdeme uygun davranışı, olarak belirleyen Aristoteles, 
erdemleri aklî ve ahlâkî şeklinde ikiye ayırıp inceler. Aristoteles’in bu gö-
rüşleri bir yandan insanların genel olarak mutluluk hakkındaki kanaat-
lerine bir yandan da eudaimonia teriminin anlamına uygun düşmekte-
dir.7 

Ahlakı “iyi ve kötü” olgularıyla açıklamaya çalışan Nietzsche, değerle-
rin ahlakımızı oluşturan temel unsurlar olduğunu ifade etmiştir. Ahlaki 
değerlerin en önemli kriteri ise insanın rahatı ve mutluluğudur.8 

İslâm felsefesi tarihinde mutluluk olgusunu, ilk olarak sistematik bir 
şekilde ele alıp tahlil etme önceliğine sahip olanın Türk düşünürünün 
Farabi olduğunu söylemek gerekir. Fârâbî, mutluluk olgusu hakkındaki 
görüşlerini ifade ettiği et- Tenbih a’lâ sebili’s- saade adlı eseriyle, kendi-
sinden sonraki bütün İslâm filozoflarının konuya bakış açılarını belirle-
miştir.9 Farabi’ye göre mutluluk, her insanın ulaşmayı arzu ettiği her-
hangi bir gayedir. İnsanın istediği her yetkinlik ve gaye herhangi bir iyi 
olduğu için istenir. Çünkü her iyi tercih edilir. İyi ve tercih edilir gayeler 
çok olduğuna göre mutluluk tercih edilen iyi şeylerden biridir. Ancak, 
Farabi’ye göre en yüce mutluluk, bu dünyada değil öteki dünyada ulaşı-
labilecek bir gayedir. Bu itibarla insanın bu dünyada herhangi bir gayeyi 
mutluluk olarak görüp hayatını ona göre düzenlemesi ya ebedi mutsuz-
luğun ya da yok olmanın sebeplerini hazırlayacaktır.10 

İslâm filozoflarına göre mutluluk, tam olarak ne insanın kendi eğilim-
lerine göre gerçekleşen keyfi bir seçimin ilkesini kanun yerine koymaktır, 
ne de varoluşunun bütünü içinde her şeyin kendi arzu ve isteklerine uy-
gun bir şekilde olup bittiği dünyadaki durumudur. Aksine onlara göre 
esas mutluluk, her şeyden önce arzu ve eğilimlerin doyurulması şeklin-
deki genel kanaatten uzaklaşmaktır. Zira bu tutum insanı öteki hayatta 
sonsuz mutluluğa taşıyacak yoldur.11 

İslâm filozoflarının mutluluk ve mutsuzluk olgularına yaklaşımların-
da, kutsal kitap Kur’an önemli bir etken olarak görülmelidir. Kur’an’a 
göre mutluluğun, ancak Allah’a itaatle elde edileceği bellidir. İnsanın 
mutluluğunu temin için neleri yapmak ve neleri yapmamak zorunda ol-
duğu ilahi kitapta açıkça yazılmıştır. 

Kur’an’daki tüm insani nitelikler, semantik açıdan iyi ve kötü veya 
doğru ve yanlış diye isimlendirilmeye ve tasnif edilmeye çok uygun bir 
durum arz etmeleri sebebiyle, basit olarak olumlu ahlâki (ve dini), olum-
suz ahlâki (ve dini) özellikler kategorisi şeklinde iki guruba bölünebil-
                                                           
7 Hasan Hüseyin Bircan, a.g.e., s. 25-29. 
8 Friedrich Nietzsche, Ahlakın Soykütüğü, (Çev: Orhan Tuncay), s. 21-49, İstanbul 2005. 
9 Mehmet Aydın, “İbn Sina’nın Mutluluk Anlayışı”, İbn Sina Doğumunun Birinci Yıl Armağa-
nı, s. 433, Ankara 1984. 
10 Hasan Hüseyin Bircan, a.g.e., s. 55-86. 
11 Hasan Hüseyin Bircan, a.g.e., s. 82. 
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mektedir.12 Buradan anlaşılıyor ki, Kur’an’a göre, iyi ve olumlu ahlaka 
uygun ameller mutluluğa, kötü ve olumsuz ahlâka uygun ameller de 
mutsuzluğa götüren yol olarak belirlenmiştir. 

“Mutluluk Bilgisi ya da Mutluluk Veren Bilgi” anlamına gelen Türkçe 
eserimiz Kutadgu Bilig’de yer alan; “Gerek bey, gerek kul, kötü ve iyi/ 
kendi öldü ama, kaldı bir ismi, iki türlü ad var, dillerde kalır/biri iyi, biri 
kötü dünyada kalır, kendin iyi olsan adın övülür/kötü olsan bil ki, sana 
sövülür, Binler erdem gerek yönetmek için/ Ülkeyi elde tutup sis kovmak 
için” gibi beyitlerde Yusuf Has Hacib iyi, kötü ve erdem kavramlarını işle-
miş, iyi ve erdemli olmanın insanı ve onun yaşadığı toplumu mutluluğa, 
kötü olmanın ise mutsuzluğa götüreceğine vurguda bulunmuştur.13 

Geçmişten günümüze, mutluluk ve mutsuzluk kavramlarıyla ilgilenen 
bütün filozoflar ve bunların etrafında şekillenen okullar mutluluk olgusu-
nu, “iyi, güzel, değer, erdem” gibi kavramlar etrafında ele almış ve mut-
luluğu bu olgulara sahip olmayla birlikte insanın içinde yaşadığı toplu-
mun veya inanılan dinin düzenine uygun davranışlarda bulunmasıyla 
kazanabileceğine vurgu yapmıştır. İnsanın sıralanan bu durumlara aykı-
rı davranması veya içinde bulunduğu şartların bu durumlara uymaması 
halinde mutsuzluk olgusunun ortaya çıkacağı da açıkça anlaşılmaktadır. 

Sevinmek Kavram Alanı 

Bu çalışmada, hem Türkiye Türkçesi’nde hem de Kırgız Türkçesi’nde 
insanın mutlu olmasına sebep olabilecek, sözlüklerde “sevinmek” veya 
bu kavramla ilişkili anlamlar verilen deyimleri bu bakış açısıyla tespit et-
menin yanında “sevinmek” merkezli yargılar oluşturup bu iki lehçe ara-
sında ne gibi ortaklıklar ve farklılıklar olduğunu gün yüzüne çıkarmaya 
çalıştık. 

Taradığımız sözlüklerden tespit edebildiğimiz kadarıyla Türkiye Türk-
çesi’nde sevinmek kavramıyla ilişkili anlamlar taşıyan 25 deyim, Kırgız 
Türkçesi’nde ise 26 deyim bulunmaktadır. Bu deyimler, insanların her-
hangi bir sebepten içinde bulundukları sevinç durumunun dillerinde ifa-
de bulan kalıplarıdır. Bu kalıp ifadelerdeki benzeyen ve benzetilen un-
surların dile aktarılmaları esnasında, insan zihninin birçok farklı kav-
ram arasında alışverişler gerçekleştirdiği görülmektedir. İnsan zihninin 
tasarlamaları dikkate alındığında bu ifadeler, aynı/farklı zaman ve me-
kânda edinilmiş tecrübenin nitelikli bir kompozisyonu, anlamın ifade bul-
duğu söz dizgisi açısından ise bu tecrübelerin kısa bir özeti şeklindedir. 

Çalışmamızın bu bölümünde, sözlüklerdeki anlamlarından hareketle 
birer yargı biçiminde ele aldığımız deyimleri yine açıklamalarıyla birlikte 
sıralayacak, daha sonra da incelemeye tabi tutacağız. 
                                                           
12 Hasan Hüseyin Bircan, a.g.e., s. 39. 
13 Bilgin Yüce, Kutadgu Bilig Mutluluk Bilgisi, (Hazırlayanlar: Bilgin Yüce-Orkun Uygur-Tu-
ran Köktürk), s. 47-54, İzmir 2005. 
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Türkiye Türkçesi’ndeki Deyimler 

Sevinmek ağzı kulaklarına varmaktır, çok sevinmek. 
Sevinmek arkasından zil takıp oynamaktır, birinin bir yerden ayrılma-

sına veya bir işte başarısızlığa uğramasına çok sevinmek. 
Sevinmek ayağı yerden kesilmektir,  
1) bir taşıta binip yaya yürümekten kurtulmak;  
2) mec. çok mutlu olmak. 
Sevinmek ayakları yere değmemektir, çok sevinmek. 
Sevinmek bastığı yeri bilmemektir,  
1) çok sevinmek;  
2) şaşkınlıktan nerede olduğunu seçememek, durumunu kontrol ede-

memek. 
Sevinmek başı göğe ermektir, (alay) beklenmeyen bir mutluluğa ermek. 
Sevinmek bayram etmektir, çok sevinmek. 
Sevinmek çalmadan oynamaktır,  
1) çok keyifli ve sevinçli durumda bulunmak;  
2) bir işe çok hevesli görünmek. 
Sevinmek dünya (dünyalar) birinin olmak, dünyalara sahip olmaktır, 

çok sevinmek. 
Sevinmek etekleri zil (ıslık veya çalpara) çalmaktır, 
1) çok sevinmek; 
2) alınan sevinçli bir haber üzerine telaşa ve heyecana kapılmak. 
Sevinmek fesini havaya atmaktır, sevinmek. 
Sevinmek göbek atmaktır,  
1) karnını hareket ettirerek oynamak;  
2) mec. çok sevinmek. 
Sevinmek gökte ararken yerde bulmaktır, çok güçlükle ele geçirebile-

ceğini sandığı şeyi veya kimseyi birdenbire bulmak. 
Sevinmek gözlerinin içi gülmektir, çok sevindiği yüzünden, gözlerinden 

belli olmak. 
Sevinmek gözleri parlamaktır, gözlerinde sevinç ve istek belirmek. 
Sevinmek gülüp oynamaktır, neşeli, sevinçli, keyifli, güzel vakit geçirmek. 
Sevinmek havaya/havalara uçmaktır, çok sevinmek. 
Sevinmek kıçına kına yakmaktır, karşısındaki kişinin uğradığı bir 

olumsuzluğa aşırı derecede sevinmek. 
Sevinmek ömrüne ömür katmaktır, sevinmesine, mutlu olmasına se-

bep olmak. 
Sevinmek ruhunda güneş açmaktır,  
1) rahatlamak, huzura ermek;  
2) sevinmek, neşelenmek, coşmak. 
Sevinmek sevinç yaşları (gözyaşları) dökmektir, sevinçten ağlamak. 
Sevinmek şıkır şıkır oynamaktır, 
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1) canlı bir biçimde oynamak;  
2) mec. çok sevinmek. 
Sevinmek takla atmaktır,  
1) mec. çok sevinmek;  
2) mec. bir kimseye yaranmak için onun hoşuna giden davranışlarda 

bulunmak, dalkavukluk etmek. 
Sevinmek yüzü gülmektir,  
1) sevinci yüzünden belli olmak;  
2) feraha kavuşmak;  
3) temiz, tertipli duruma gelmek. 
Sevinmek zevkten dört köşe olmaktır, çok sevinip keyiflenmek, aşırı 

zevk duymak. 

Kırgız Türkçesindeki Deyimler 

Sevinmek (onun) ayı sağından doğmaktır (Ayı onunan tuu), amacına 
ulaşmak, sevinmek, mutlu olmak. 

Sevinmek başı göğe yetmektir (Başı kökkö cetüü), sevinmek, çok mutlu 
olmak. 

Sevinmek başına ışık (yakmak) çakmaktır (Başına çırak caguu), birine 
iyilik göstermek, onu sevindirmek. 

Sevinmek biti bitine sığmamaktır (Biti bitne batpoo), sevinçten içi içine 
sığmamak, sevinmek. 

Sevinmek hali kalmamaktır (Can-alı kalboo), sevinçten eli ayağı birbiri-
ne dolanmak. 

Sevinmek kalbini yumuşatmaktır (Cürögün elciretüü), gönlünü almak, 
sevindirmek. 

Sevinmek yıldızı açılmaktır (Cıldızı açıluu), şansı açılmak, işleri iyi ol-
mak, sevinmek. 

Sevinmek yüzü açılmaktır (Kabak acardanuu), yüzünde sevinç belir-
mek. 

Sevinmek kamçıyı ölçüp bölmektir (Kamçıga çenep bölüü), ödüllendir-
mek, payına düşeni vermek. 

Sevinmek kirasını çıkarmaktır (Kiresin çıgaruu), emeğinin karşılığını 
almak. 

Sevinmek gökten (dilediğini) aradığını yerde bulmaktır (Köktön tilegenin 
cerden tabuu), gerçekleşmesi zor olan bir arzu gerçekleşmek. 

Sevinmek gönül sormaktır (Könül suroo), hasta ziyaret etmek. 
Sevinmek gönlü (yükselmek) yücelmektir (Könülü kötörülüü), bir şeye 

sevinmek, mutlu olmak, morali düzelmek. 
Sevinmek gönlünü ağartmaktır (Könülün agartuu), razı etmek, sevin-

dirmek. 
Sevinmek gönlünü almaktır (Könülün aluu), gönlünü almak, iyi dav-

ranmak. 
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Sevinmek gülücüğü belirmektir (Külküsü çıguu), çok sevinmek, mutlu 
olmak. 

Sevinmek alın terinin karşılığını almaktır (Manday teri kaytuu), emeği-
nin karşılığını alabilmek. 

Sevinmek alnı yarılmaktır (Mandayı carıluu), çok sevinmek, neşelen-
mek, mutlu olmak. 

Sevinmek sağ tarafından yatmaktır (On cambaşınan catuu), yolu açık 
olmak, işi rast gitmek. 

Sevinmek tatmin olmaktır (Tabası kanuu), birinin kötülüğüne içinden 
sevinmek. 

Sevinmek şapkasını göğe atmaktır (Tebeteyin kökkö ırgıtuu), çok sevin-
mek, mutlu olmak. 

Sevinmek derisine sığmamaktır (Terisine batpoo), yerinde duramamak, 
çok sevinmek. 

Sevinmek başı göğe (yetmek) ulaşmaktır (Töbösü kökkö cetüü), çok se-
vinmek. 

Sevinmek döşek yenilemektir (Töşök canırtuu), yeniden, evlenmek. 
Sevinmek eteğine rızık dolmaktır (Etegine ırıs toluu), sevinmek, mutlu 

olmak. 
Sevinmek eteğini çalkalamaktır (Etegin calkoo), çocuk sahibi olmak, 

doğurmak. 
Her iki lehçede de sevinmek kavram alanıyla ilgili deyimlerin ifadesin-

de, birçok farklı kavram alanından anlam geçişlerinin/metaforların (bu 
çalışmada metafor, her ne sebeple ve ne nereden olursa olsun yapılan an-
lam aktarmaları olarak değerlendirilmektedir) olduğu görülmektedir. 
Bunlardan birincisi sevinmek kavramıyla ilişkili durumun uçmak (hava-
lanmak, yukarıya çıkmak) kavramı ile ilişkilendirilmesidir. Türkiye Türk-
çesi’nde; “sevinmek havalara uçmaktır, ayağı yerden kesilmektir, ayakları 
yere değmemektir, sevinmek başı göğe ermektir, sevinmek fesini havaya 
atmaktır” gibi kalıp ifadelere karşılık, Kırgız Türkçesinde; “başı göğe yet-
mek, gönlü (yükselmek) yücelmek, şapkasını göğe atmak, başı göğe (yet-
mek) ulaşmak” gibi ifadeler uçmak (yükselmek) kavramıyla ilişkili görül-
mektedir. Deyimleri oluşturan bu sözler, uçmak kavram alanıyla ilgili ol-
dukları halde insan zihninde, sevinmek kavram alanının ifade araçları 
olarak işaretlenmekte ve dile bu şekilde yansıtılmaktadır. 

Hangi millet ve kültüre ait olursa olsun insanın, her zaman ve her 
mekânda gök/gökyüzü ile diğer bir ifadeyle üst, yukarı veya yukarıdaki 
ile yakın bir ilişkisi olmuştur. Bu ilişkinin belirleyici unsurunun inanç 
sistemi olduğu kesindir. İnanılan bütün dinlerde yaratıcı olan hâkim un-
surun yani Tanrı’nın, insan tarafından her zaman yukarıda algılandığı 
bir gerçektir. Tanrının zamandan ve mekândan münezzeh sayıldığı İs-
lâm’da bile bütün Müslümanlar açıkça ifade etmeseler de yaratıcıyı yu-
karda görme noktasında diğer insanlarla aynı zihin yapısına sahiptirler. 
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Örneğin herhangi bir amaçla yaratıcıya dua etmek için ellerinin içi yuka-
rıya gelecek şekilde ellerini yukarı doğru kaldırıp istekte bulunmaları, 
onların bilinçaltındaki “yaratıcının her yerde, ancak daha çok yukarda” 
olduğu fikrini destekler mahiyette görülebilir. Yine dilimizde yaygın ola-
rak kullanılan, herhangi bir şeye şahit gösterme, şahit tutma anlamı içe-
ren “yukarıda Allah var” sözü de bu durumla ilgili gösterilebilecek diğer 
bir örnektir. 

Din ile bağlantılı veya din dışı herhangi bir inanç sistemi içerisinde 
önem verilen, kutsal sayılan Tanrı dışındaki canlılar (insan, hayvan, me-
lek) gibi veya tabiat unsuru olup yaratıcıdan mesaj getirici olarak kabul 
edilmiş ve kendilerine değişik anlamlar yüklenmiş güneş, ay, yıldız, şim-
şek, yağmur, sis, bulut hatta rüzgâr gibi dünyayla ilişkili uzay cisimleri 
veya tabiat olayları insanoğlunun nazarında hep yukarıyla olan bu ilişki-
nin çerçevesi içinde düşünülmüştür. “dünya/dünyalar birinin olmak, ru-
hunda güneş açmak, dünyalara sahip olmak, ayın sağından doğmak, yıl-
dızı açılmak” gibi deyimler bu ilişkiyi işaret etmektedir. 

İnsan, dünyadaki yaşamı boyunca somut olarak görüp anlam vere-
mediği ancak varlığına inandığı canlılarla birlikte tabiat olaylarıyla; çev-
resinde gördüğü, duyduğu, ilişkiye girdiği canlılarla birlikte somut ola-
rak doğayla olan mücadelesiyle sisteme ne kadar ayak uydurur, onunla 
ne kadar barışık olursa o derece ahlaklı kabul edilmekte ve mutlu olabil-
mektedir. Bu anlayış veya daha doğru bir ifadeyle bu bekleyiş, antik çağ-
dan günümüze gelinceye kadar geçen bütün evrelerde insanoğlu tarafın-
dan algılanan ahlak, mutluluk ve mutsuzluk ilişkisini özetlemektedir. 

Bu açıdan bakıldığında, çalışmamızdaki uçmak veya diğer bir ifadeyle 
yukarı ile ilişkilendirilerek üretilen dil malzemelerinde de görüldüğü üze-
re hem Anadolu Türklüğü, hem de Kırgız Türkleri arasında birçok ortak 
nokta vardır. Türkçe Sözlük ve Kırgız Sözlüğü’nde uçmak fiilinin “cennet, 
öldükten sonra ruhun gökyüzüne çıkması ve mutlu olmak” gibi ortak veya 
aynı kavram alanından birbirine çok yakın anlamlar ifade etmesi bir 
rastlantı olarak kabul edilemez. 

Mutluluğu yukarıda arayan veya onun yukarıyla kurulan düzenli iliş-
ki sonucunda kazanılacağına inanan kültürün her iki kolunun dilinde 
de gök kavramının işlenişindeki ortaklık dikkat çekicidir. Türkiye Türk-
çesi’nde; “başı göğe ermek, gökte ararken yerde bulmak” deyimleri ile 
Kırgız Türkçesi’ndeki; “gökten (dilediğini) aradığını yerde bulmak, şapka-
sını göğe atmak, başı göğe (yetmek) ulaşmak” deyimleri arasında hem 
kullanılan aynı veya eş anlamlı kelimeler, hem de zihnin işleyişi açısın-
dan hiçbir fark bulunmamaktadır. 

Sevinmek kavram alanıyla metaforik olarak ilişkilendirilen bir diğer 
kavramın oyun/oynamak olduğu görünmektedir. Türkiye Türkçesi’nde-
ki; “sevinmek gülüp oynamaktır, sevinmek şıkır şıkır oynamaktır, sevin-
mek arkasından zil takıp oynamaktır, sevinmek çalmadan oynamaktır” 
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gibi ifadeler bu ilişkilendirmeye birer örnektir. Bunun yanında, sevinmek 
göbek atmaktır ifadesi de farklı bir metafor olduğu halde insan zihninde 
yine oynamaya karşılık geldiği için bu ifadeyi de oynamak kavram alanı 
içinde kabul etmek mümkündür. Etekleri zil çalıp oynamak ifadesi de in-
sandan nesneye bir geçiş şeklinde yine oynamak kavram alanı içinde de-
ğerlendirilebilir. Burada dikkati çeken bir diğer husus, bu kavram alanı 
içinde değerlendirilebilecek deyimlerde insanlara ait özel giyim eşyaları-
nın her iki lehçede de kullanılmasıdır. Türkiye Türkçesi’nde; “etekleri zil 
(ıslık veya çalpara) çalmak ve fesini havaya atmak” gibi deyimlerle birlik-
te Kırgız Türkçesi’nde; “şapkasını göğe atmak ve eteğine rızık dolmak” 
şeklinde ifade edilen deyimlerde bu ortaklık açıkça görülmektedir. Bu 
benzerliği, bu iki lehçenin birbirlerinden etkilenmesi neticesi olarak de-
ğil, insanların zihinlerinin olaylar ve durumlar karşısında benzer algılar 
ve yansıtmalar sergilediğinin bir sonucu olarak açıklamak gerekir. Diğer 
taraftan, “ağzı kulaklarına varmak, göbek atmak, takla atmak ve zevkten 
dört köşe olmak” gibi ifadelerde de insan bedeninde ortaya çıkan hare-
ketlilik işaret edilmektedir. Kırgız Türkçesi’nde, sevinmek kavram alanını 
oynamak kavram alanıyla açıklayabilecek ilişkilendirmeler neredeyse hiç 
yoktur. Sadece “biti bitine sığmamak” şeklinde ifade edilen deyimde nor-
malden farklı bir hareket veya hareketlenme işaret edilmektedir. 

Bu kavram alanında dikkati çeken diğer bir anlam ilişkilendirmesi de 
gülmek kavram alanı ile yapılmıştır. Türkiye Türkçesi’ndeki “sevinmek 
yüzü gülmektir, sevinmek gözlerinin içi gülmektir” şeklindeki ifadeler bu 
ilişkiye örnek olarak gösterilebilir. Kırgız Türkçesi’nde de aynı kavram 
alanından yapılan anlam geçişi “gülücüğü belirmektir (Külküsü çıguu)” 
deyiminde kendisini göstermektedir. Sevinmek-gülmek eylemleri arasın-
da esasında, bir sebep sonuç ilişkisi de bulunmaktadır. Sevinen insanın 
gülmesi, insanın doğası gereği ortaya çıkan gayet normal bir tepkidir. Bu 
somut tepki insanın mutlu olduğuna da işaret etmektedir. Sevinilen her 
olay veya durum karşısında gülmek eylemi oluşmasa da gülmek eylemi-
nin ortaya çıktığı durumların çoğunda insanın mutluluğu somutlaşarak 
dışa vurulmuş olmaktadır. 

Dildeki, gözyaşı dökmek ifadesi veya genel anlamıyla ağlamak eylemi 
ve bu kavram alanı içindeki dil malzemeleri çoğunlukla mutsuzluk ifade 
eden kavramlarla birlikte değerlendirilir. Ancak Türkiye Türkçesi’nde, 
“sevinmek yaşlar (gözyaşları) dökmektir” şeklindeki kalıp ifadede tam 
zıddı bir anlam ilişkisi söz konusudur ki, bu da insanın olumlu veya 
olumsuz herhangi bir durumda, ruhunun doygunluğa ulaşması sonucu, 
benzer tepkiler verebileceğini işaret etmektedir. Bu durumu bir anlam 
olayı olarak anlam iyileşmesi şeklinde ifade etmek mümkündür. 

Bu kavram alanıyla ilişkili kalıp ifadelerde, yukarıda ele alınanlardan 
başka dikkat çekebilecek diğer hususlar da şu şekilde sıralanabilir: 
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Türkiye Türkçesi’ndeki “sevinmek ruhunda güneş açmaktır” ifadesin-
de, insan zihninin tabiattaki somut bir olayı insan ruhunda ortaya çıkan 
soyut bir eylemin ifade edildiği kavram alanına aktarması söz konusu-
dur. Güneş, insan ve tabiat için bir enerji kaynağıdır ve bu durum, in-
san zihninde her zaman olumlu bir değerlendirmeye neden olmaktadır. 
Sevinmek insan ruhunda olumlu bir enerji açığa çıkardığı için zihin bu 
enerjiyi kolaylıkla güneşle eşleştirmektedir. “Gözleri parlamak” ifadesin-
de de yine böyle bir enerjinin yansıması söz konusudur. Gözlere yansı-
yan enerjiyi dikkate alarak bu ifadeyi bu gurup içerisinde ele almayı uy-
gun gördük. 

“Sevinmek bayram etmektir” metaforunda ise bayram günlerinin in-
san için büyük bir mutluluk ve heyecan kaynağı olması, bu günlerde in-
sanı sevindiren olayların (insanların bayramda kucaklaşmaları, küslerin 
barışması, karşılıklı ziyaretlerin yapılması, hediyeler alınıp verilmesi vb.) 
yaşanmasının bayram etmekten hâsıl olan anlamın sevinmek kavram 
alanı ile bir arada düşünülmesine aracı olduğu görülmektedir. “Sevin-
mek ömrüne ömür katmaktır” ifadesinde ise uzun, sağlıklı ve mutlu bir 
ömrün insanlar arasında tercih edilen, arzulanan bir durum olması, se-
vinçli olma durumu ile ilişkilendirilmesine sebep olarak gösterilebilir. 
“Dünyalara sahip olmak” ifadesinde de dünyada elde edilen mal, mülk, 
servet kısaca maddi zenginlik durumunun insan zihnindeki yeri ve bu 
yerin etrafında oluşan söze dayalı anlam alanı, sevinmek kavram alanı 
ile örtüşmektedir. Bu iki durum sebep-sonuç ilişkisi bakımından da bir-
birine bağlıdır. 

Dikkatimizi çeken diğer bir ilişkilendirme ise “sevinmek kıçına kına 
yakmaktır” ifadesinden hareketle kına yakma kültürüyle gerçekleştirilen 
anlam geçişidir. Kına yakma, insanımız için oldukça derin, manevî bir 
anlam yapısına sahip kültür ritüelidir. Kına, Anadolu insanı için önemli 
görülen bazı durumlarda (askere uğurlama, evlenecek kızı uğurlama ve 
hayvan uğurlama) “kurban etme, kurban olmasına razı olma, feda etme” 
gibi kültürel anlam altyapısına sahip, manevî bir bakış açısına bağlı bir 
inanç sistemi gereğinin yerine getirilme aracıdır. Bu uygulamalar; insanı 
manevi yönden huzura eriştiren, ruhunu kabartan ve onu mutluluğa gö-
türen bir zihin yapısının tecellisi olarak kabul edilmekle birlikte neredey-
se bir görev olarak algılanmakta, yerine getirildiğinde de büyük bir se-
vinç ve mutluluk yaşanmaktadır. 

Buradaki ifadenin anlam yapısında, başkası için üzücü sonuçları 
olan bir olay karşısında insanın sevinmesinin, kültürümüzün bir öğesi 
olan kına yakma geleneğinin insan zihninde ortaya çıkardığı sevinçle 
ilişkilendirildiği görülmektedir. 

Sevinmek kavram alanında dikkatimizi çeken hususlardan bir diğeri 
ise insan vücuduyla ilişkili ağız, ayak, alın, baş, göbek, göz, kalp, kıç, ku-
lak, yüz gibi organların veya vücuttaki bazı bölge adlarının benzetme ve-
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ya somutlaştırma amacıyla kullanılmasıdır. İnsan vücudu kişiye en ya-
kın tecrübe alanıdır. Bu yüzden insan, soyut kavramlarla ilişkili unsur-
ları karşısındakine aktarırken her zaman göz önünde olan bu alandan 
istifade yolunu seçmiştir. Bu yolla soyut olanı somutlaştırmış ve anlatı-
mına da bir yandan estetik, diğer yandan da ikna gücü katmış olmakta-
dır. 

Kırgız Türkçesindeki deyimlerde üzerinde durulması gereken husus-
lardan biri de, sevinmek kavram alanıyla ilişkili deyimlerde yön ifade 
eden sağ kavramının işlenmiş olmasıdır. “İşleri rast gitmek, amacına 
ulaşmak, sevinmek, mutlu olmak” anlamına gelen “sevinmek (onun) ayı 
sağından doğmaktır (Ayı onunan tuu)” deyimi ile “yolu açık olmak, işi rast 
gitmek” anlamına gelen “sevinmek sağ tarafından yatmaktır (On cambaşı-
nan catuu)” deyiminde karşımıza çıkan sağ kavramı, görüldüğü üzere 
Kırgız Türkçesi’nde de Türkiye Türkçesi’nde olduğu gibi iyilik, güzellik, 
olumluluk anlamlarıyla ilişkili olarak kullanılmaktadır. Sağ kavramının 
iyilik, güzellik veya genel anlamda insan için hayırlı, olumlu işler veya 
sonuçlar doğuracak bir olgu olarak algılanması sadece Anadolu Türklü-
ğüne ve Kırgızlara ya da genel olarak Türklere ait bir anlayış mıdır? 

Yön tayini, her devirde bütün insanlık için çok önemli olmuştur. Yön 
tayinindeki en önemli unsur şüphesiz güneştir. İnsanlar, güneşin doğ-
duğu tarafa dönerek yönlerini belirlemişlerdir. Orhun metinlerinde “ön” 
sözünün hem bugünkü anlamda, hem de doğu anlamında kullanılması 
Türklerin de bu usulü uyguladıklarını göstermektedir. Orhun yazıtların-
da kullanılan sözlerin büyük bir kısmının yön ve mekânlarla ilgili olma-
sı, yazıtları insanlık için yön ve mekânın önemini yansıtması bakımın-
dan, bu alanla ilgili iyi bir örnek haline getirmiştir.14 Sürekli hareket ha-
lindeki bir toplum için bu durum gayet doğaldır. 

“Güneşin doğduğu tarafa dönerek yön tayini yapıldığında sağ taraf 

güney, sol taraf kuzeydir. Oğuz destanında ve Çıngız İmparatorlu-

ğu’nda sağ, sola göre daha önemli sayılmıştır. Oğuz Han’ın sağ ya-

nında gökle ilgili adlar taşıyan üç oğlu yani Bozoklar vardı. Oğuz 

Han öldükten sonra onun yerine tahta çıkan da yine sağ yandaki 

oğullarından Gün Han olmuştur.”15 

Aynı anlayışı Dede Korkut hikâyelerinde de görmekteyiz. Bamsı Bey-
rek babasının sağ yanında oturmaktadır: “Babası, sevindi, çetir otağ ala 
sayvan dikdürdi, ipek halıçalar saldı, keçdi oturdı, oğlını sağ yanına al-
dı…”16 
                                                           
14 Suzan Duran, “Türkçede Cihet ve Mekân Gösteren Ek ve Sözler”, Türk Dili Araştırmaları 
Yıllığı - Belleten 1956, s. 1-110, Ankara 1988. 
15 Vahit Türk, ‘“Sağ, On, Sol’ Sözleri ve Kavram Alanları”, Türkbilig, Bahar Sayısı-7, s. 125-
136, Ankara 2004. 
16 Muharrem Ergin, Dede Korkut Kitabı I, s. 120, Ankara 1958. 
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Türklerin İslâm dinine girmeleri, sağ tarafın önemini daha da pekiş-
tirmiştir. Doğuya dönüldüğünde kıble güneyde yani sağ tarafta kalmak-
tadır. İslâm anlayışına göre cennet sağ tarafta, cehennem ise sol tarafta-
dır. Bu bakımdan eski Türk inanışı, İslâm’ın bu yaklaşımı ile uygunluk 
göstermektedir.17 

“Kur’an-ı Kerim’de kitabı (amel defteri) sağ taraftan veya sol taraftan 

verilme, sağın adamları, solun adamları” şeklinde terimleşmiş bazı 

ifadelerle birlikte sağın iyi ve hayır, solun kötü ve şer anlamlarına 

karşılık gelen bir kısım ayetlerin de varlığı bilinmektedir. İncil’de de 

benzer bir durum vardır. Sağ taraf cennet, sol taraf cehennem; sağda 

cennetlik olan iyi insanlar, solda ise cehennemlik olan kötü insanlar 

oturmaktadırlar.”18 

şeklindeki ifadelere rastlanmaktadır. 
Sağ ve sol sözlerinin yan anlamlar kazanarak mitolojilerde ve dinlerde 

iyilik ve kötülük kavramlarını karşılar hâle geldiklerini görüyoruz. Muh-
temelen dinlerin güçlü etkisiyle pek çok dilde aynı yönde bir gelişme söz 
konusudur. Mitolojilerin ve dinlerin konuyu aynı bakış açısıyla değerlen-
dirmeleri, insanlık için bir ortaklık olarak düşünülmelidir. Konuyla ilgili 
son olarak, insan zihninin aynı mantıkla çalıştığı sonucunu çıkarabiliriz. 

Sonuç 

Türkçe sözlükte “sevinç duymak” olarak anlam verilen sevinmek; in-
sanın herhangi bir vesileyle mutlu olmasına sebep olan durumlarda, 
içinde bulunduğu ruh durumunu yansıtan/adlandıran soyut bir duru-
mun Türkiye Türkçesi’ndeki adı olarak açıklanabilir. Bu açıklamadan 
anlaşılacağı üzere mutluluk ile sevinmek kavramları arasında doğrudan 
bir ilişki bulunmaktadır. Bu ilişkide mutluluk kavramının sevinmek kav-
ramına göre daha genel ve kapsayıcı bir özelliği olduğu görülmektedir. 

Çalışmamızdaki hem Türkiye Türkçesi hem de Kırgız Türkçesi’ndeki 
örnek kullanımlardan da anlaşılabileceği üzere sevinmek; (sevinmeye se-
bep olabilecek) beklenilen/beklenilmeyen herhangi bir hareketin/duru-
mun gerçekleşmesiyle birlikte ortaya çıkan, mutluluğa göre daha anlık 
bir hâl iken mutluluk; sevinmeye göre anlık olmasına gerek olmadan da-
ha genel (toplumsal değerlerin önemsendiği dini, felsefi amaçlara bağlı 
olarak) ve zamana yayılmış, belki de farkında olunmadan devam eden 
bir hâl olarak açıklanabilir. Buna bağlı olarak ortaya şöyle bir sonuç çık-
maktadır: İnsanı sevindiren her durum aynı zamanda onun mutlu olma-
sına sebep olur, ancak insanın mutlu olması için her zaman anlık se-
vinçlere ihtiyacı yoktur. Başka bir ifadeyle “sevinmek mutlu olmaktır”, 
ancak “mutlu olmak sadece/her zaman sevinmek değildir.” 
                                                           
17 Bahaeddin Ögel, Türk Kültür Tarihine Giriş, Cilt: 1, s. 435-439, Ankara 1978. 
18 Vahit Türk, “a.g.m.”, s. 125-136, 2004. 
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LİTVANYA TATARLARINA AİT ELYAZMALARINDA 
BULUNAN  

TÜRKÇE METİNLERİN DİL ÖZELLİKLERİ: 
“MİRAÇNÂME” ESASINDA 

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin DURGUT* 

Öz 

XIV. yüzyılın sonlarından itibaren Litvanya Büyük Prensliği toprakla-

rına yerleşmeye başlayan Tatarlar, kimliklerini ve dinlerini günümüze ka-

dar koruyabilmişlerdir. Litvanya Tatarları, beraberlerinde getirdikleri dil-

lerini ise çeşitli sebeplerle günümüze kadar koruyamamışlardır. Litvanya 

Tatarlarının konuşma dili XVI. - XVII. yüzyıllarda unutulmuş ve onun ye-

rini o coğrafyada kullanılmakta olan Slav dilleri almıştır. Kendi ana dille-

rini unutan, fakat Müslüman kimliklerini unutmayan Litvanya Tatarları 

dinî ihtiyaçlarını karşılayabilmek için İslâm dini ile ilgili metinlerin çeviri-

lerine ihtiyaç duymuşlardır. Bu sebeple, genellikle İslam dini ile ilgili me-

tinlerden oluşan Arap harfleriyle yazılmış Tatar el yazmaları geleneği or-

taya çıkmıştır. 
Litvanya Tatarlarına ait el yazmaları Kitab, Tefsir, Hamail ve Tecvit 

türlerinden oluşmaktadır. Özellikle Kitab ve Hamail türlerindeki el yaz-

maları Türk dilini de ilgilendirmeleri açısından çok önemlidir. Çünkü bu el 

yazmalarının içinde Arap diliyle yazılmış çeşitli dinî metinlerin yanında 

Türk diliyle yazılmış dualar, niyetler ve dinî hikâyeler de yer almaktadır. 

Litvanya Tatarlarına ait el yazmalarından Kitab türünün içinde yer alan 

Türk diliyle yazılmış dinî metinlerden biri de Miraçnâme’dir. Türk edebi-

yatında, XIV. yüzyıldan itibaren ortaya çıkan ve günümüze kadar ulaşan 

çok sayıda örneği bulunan miraçnâme metinlerinin, Litvanya Tatarlarına 

ait el yazmalarında da görülmesi ilgi çekici bir konudur. Kitab türünün 
                                                           
* Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. 
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içinde yer alan Türkçe miraçnâme metinlerinin Slav dillerine yapılmış sa-

tır altı tercümeleri de bulunmaktadır. 
Bu makalede, Litvanya Tatarlarına ait el yazmalarından Kitab türü-

nün içinde bulunan Türkçe miraçnâme metni dil özellikleri bakımından in-

celenecek ve Anadolu coğrafyasında yazılmış Eski Türkiye Türkçesi dö-

nemine ait miraçnâme metinleri ile karşılaştırılacaktır. 
Anahtar kelimeler: Litvanya Tatarları, El Yazmaları, Miracname, Dil 

Özellikleri, Şekil Bilgisi. 

Abstract 

Linguistic Features Of Turkish Texts In Manuscripts Of  

Lithuanian Tatars: On The Basis Of “Mirajname” 

The Tatars who started settling in the Grand Duchy of Lithuania in 

XIV th century managed to protect their identity and religion until these 

days. However, due to different reasons Tatars of Lithuania were not ab-

le to protect their language. Language of the Lithuanian Tatars was for-

gotten by XVI and XVII th century and its place were taken by the Slavic 

languages commonly used in the area. Even though Tatars of Lithuania 

forgot their native tongue they did not forget their Muslim identity and felt 

the necessity to translate the texts connected to the Islam in order to meet 

their religious needs. Hence it caused Tatar manuscript tradition, consis-

ted of Islamic texts written in Arabic letters, to emerge. 
The manuscripts of Lithuanian Tatars are divided into these types 

known as Kitab, Tafsir, Hamail and Tejvid. The manuscripts of Kitabs 

and Hamails, especially, are very important as manuscripts concerning 

the Turkish language. Because in these manuscripts of religious texts in 

Arabic, prayers, intentions and some religious stories written in Turkish 

are taking place. One of the religious texts written in Turkish in the Kitab 

type of manuscripts of Lithuanian Tatars is Mirajname. Since XIVth centry 

numerous examples of Mirajname have occurred in Turkish literature, ho-

wever its appearance in the manuscripts of Lithuanian Tatars is a curi-

ous case. The texts of Mirajname occurring in Kitab type of manuscripts 

also have translations to Slavic languages under every line. 
In this paper we are aiming to study the linguistic features of the Tur-

kish text of Mirajname found in the Kitab type of manusctipts of Lithuani-

an Tatars and compare its text to the texts of Mirajname written in Old 

Anatolian Turkish. 

Key words: Lithuanian Tatars, Manuscripts, Mirajname, Linguistic 

Features, Morphology. 

İslâmiyet’in kabulünden sonraki Türk edebiyatında miraç konusu 
birçok eserde işlenen bir tema hâline gelmiştir. Klasik Türk Edebiya-
tı’nda ve Türk Halk Edebiyatı’nda birçok şair ve yazar miraç konusuna 
yazdıkları eserlerde yer vermiştir. Bu konu, bazı şairlerin eserlerinde kı-
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sa bir şekilde anlatıldığı gibi, sadece miraç konusunu işleyen müstakil 
eserler de yazılmıştır. Hz. Muhammed’in miraç mucizesini anlatan kısa 
şiirlere miraciye, ayrıntılı olarak anlatan şiirlere ise miraçnâme adı veril-
mektedir. Miraciyeler bazı şairlerin yazmış oldukları divanların içinde ya 
da siret, mevlid, hilye, mesnevi ve mucizatname türündeki eserlerin için-
de yer alan kısa bir bölüm olarak karşımıza çıkmaktadır. Miraçnâmeler 
ise, miraç konusunu çok geniş ve ayrıntılı bir şekilde anlatan manzum 
ya da mensur eserlerdir. Bu şiirler genellikle mesnevî veya kaside nazım 
şekilleriyle yazılmışlardır. Ancak nesir şeklinde yazılan miraçnâmeler de 
vardır.1 

Anadolu sahası dışında kalan Türk edebiyatında miraç konusunda 
yazılan ilk eser 12. yüzyılda Kul Süleyman adlı bir şair tarafından yazıl-
dığı tahmin edilen miraçnâmedir. Bu eser, hece vezniyle yazılmış ve Orta 
Asya Türkçesi dil özelliklerini göstermektedir.2 Anadolu sahası dışında 
yazılan bir diğer miraçnâme ise 14-15. yüzyıllarda yazıldığı tahmin edi-
len Uygur harfli mensur miraçnâmedir. Bu eser, Abel Pavet de Courteille 
tarafından Arap harflerine çevrilerek, Fransızca tercümesiyle birlikte ya-
yınlanmıştır.3 

Anadolu sahasında da 14. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar miraç konu-
suyla ilgili yazılmış birçok eser bulunmaktadır. Genellikle telif olan bu 
eserler, farklı konulardaki şiir kitaplarının içinde küçük bir bölüm ola-
rak yer alan miraciyeler ya da sadece miraç konusunu anlatan hacimli 
miraçnâmelerdir. 

Miraçnâme metni, Litvanya Tatarlarına ait el yazmalarından sadece 
Kitab türünün içinde yer almaktadır. Bugüne kadar tespit edilebilmiş 
181 el yazmasından 27’si Kitab türündedir.4 Dinî içerikli yazmalar olan 
bu 27 Kitab’dan 10’unda miraçnâme bulunmaktadır. İçinde miraçnâme 
bulunan bu 10 yazmadan 5’inde Türkçe miraçnâme metni, Slav dillerine 
satır altı çevirileriyle birlikte yer almaktadır. Diğer yazmalarda ise miraç-
nâmenin yalnızca Slav dillerine yapılmış çevirisi bulunmaktadır. Türkçe 
miraçnâmenin yer aldığı Kitab türündeki yazmalar şunlardır: 

1) İvan Luckeviç Kitabı (İL): XVIII. yüzyılın başlarına ait olan bu yaz-
ma, Litvanya Bilimler Akademisi Kütüphanesi’nde bulunmaktadır (F 21-
814).5 Miraçnâme metni, bu kitabın 107b-135a sayfaları arasında bu-
lunmaktadır. 494 beyitten oluşan bu nüshanın son kısmı eksiktir. 
                                                           
1 Ayrıntılı bilgi için bkz. Metin Akar, Türk Edebiyatında Manzum Mi’râc-nâmeler, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı Yayınları, s. 7-61, Ankara 1987. 
2 Metin Akar, a.g.e., s. 96-99. 
3 Abel Pavet de Courteille, Mi’radj-nameh (Resul Aleyhisselamın Mi’racka Barganı), Paris 1882. 
4 Galina Mişkiniene, “Litvanya Tatarlarına Ait El Yazmalarında Bulunan Miraçnâme”, Ha-
cettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi (HÜTAD), (14), s. 227, Bahar 2011. 
5 Galina Mişkiniene - Sigita Namaviçute - Yekaterina Pokrovskaya, Katalog Arabskoalfavit-
nıh Rukopisey Litovskih Tatar, s. 39, Vilnius 2005. 
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2) Londra Kitabı (LK): XIX. yüzyılın ortalarında yazıldığı tahmin edilen 
bu eser Londra, Britis Library’de bulunmaktadır (OR. 13.020).6 Miraçnâ-
me metni, bu yazmanın 87a-102b sayfaları arasında yer almaktadır. Di-
ğer miraçnâme nüshaları gibi nazım şeklinde başlayan yazmada ilk say-
fadan itibaren nazım düzeni bozulmakta ve 89b’den itibaren eserin gö-
rüntüsü tamamen düzyazıya dönmektedir. Eserdeki nazım düzeninin 
korunamamış olması ve Türkçe kelimelerin satır sonlarında rasgele bir 
şekilde kelimenin orta yerinden bölünmesi gibi sebepleri göz önünde bu-
lundurduğumuzda müellifin Türkçeyi bilmediğini tahmin edebiliriz. 
Eserdeki nazım düzeni bozulduğu için bu nüshanın beyit sayısını ver-
mek mümkün değildir. 

3) İbrahim Haseneviç Kitabı (İH): XIX. yüzyılın ilk yarısına (1832) ait 
olan bu yazma Beyaz Rusya Millet Kütüphanesi’nde bulunmaktadır (11 
Pk 438MT9).7 Miraçnâme metni, bu yazmanın 94-119 sayfaları arasında 
bulunmakta ve 509 beyitten oluşmaktadır. 

4) Abraham Koricki Kitabı (AK): XIX. yüzyılın ortalarında yazılmış 
olan bu eser Vilnius Üniversitesi Kütüphanesi’nde bulunmaktadır (F3-
391).8 Miraçnâme, bu kitabın 249-305 sayfaları arasında bulunmakta-
dır. İ. Luckeviç Kitabı’ndaki miraçnâme ile benzerlikleri çok fazla olan bu 
miraçnâme nüshası, 508 beyitten oluşmaktadır. Diğer nüshalarda bulu-
nan bir beyit bu nüshada eksiktir. 

5) Abrahim Hasaneviç Kitabı (AH): XIX. yüzyılın ikinci yarısına (1861) 
ait olan bu yazma, Beyaz Rusya Millet Kütüphanesi’nde bulunmaktadır 
(11Rk 1000).9 Miraçnâme, bu eserin 84a-106b sayfaları arasında yer al-
maktadır. 509 beyitten oluşan bu nüsha, İ. Hasaneviç Kitabı’nda bulu-
nan miraçnâme nüshası ile hemen hemen aynıdır. Her iki nüshada 
Türkçe kelimeler bakımından yapılmış olan hatalar birçok yerde aynıdır. 

Bu nüshalar içinde en eski olanı ve Eski Türkiye Türkçesiyle yazılmış 
olan miraçnâmelere dil ve imla özellikleri bakımından en çok benzeyeni 
İ. Luckeviç Kitabı’nda bulunan miraçnâmedir. A. Koricki Kitabı’nda bu-
lunan miraçnâme, İ. Luckeviç Kitabı’ndaki miraçnâmeye daha yakındır. 
A. Hasaneviç Kitabı’ndaki miraçnâme ise İ. Hasaneviç Kitabı’ndaki mi-
raçnâmeye daha yakındır. Londra Kitabı’ndaki miraçnâme ise diğer nüs-
halara göre biraz daha farklıdır. 

Beş nüshasını karşılaştırarak incelediğimiz mesnevi biçimindeki mi-
raçnâmenin içeriği kısaca şöyledir. Diğer mesnevilerde olduğu gibi Al-
lah’a övgü ile başlar. Şair, daha sonra Hz. Muhammed’in miracını anlat-
maya başlar ve kaynak olarak da İbn-i Abbas rivayetini esas aldığını an-
                                                           
6 Shirin Akiner, Religious Language of a Belarusian Tatar Kitab, s. 81, Wiesbaden 2009. 
7 G. Mişkiniene, a.g.e., s. 228. 
8 Mişkiniene, Namaviçute, Pokrovskaya, a.g.e., s. 55-58. 
9 G. Mişkiniene, a.g.e., s. 228. 
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latır. Daha sonra Hz. Muhammed’in Cebrâ’il ile buluşması ve Cebrâ’il’in 
ona miracı müjdelemesi anlatılır. Hz. Muhammed’in bu yolculuk sırasın-
da kullandığı vasıta olan Burak ayrıntılı bir şekilde tasvir edilmiştir. Mi-
raçnâme’de ilgi çekici tasvir ve motifler yer almaktadır. Birden yediye ka-
dar olan gök katlarının isimleri ve yaratıldıkları maddeler sırasıyla anla-
tılmıştır. 

Hz. Muhammed’in Allah ile görüşmesi ayrıntılı bir şekilde tasvir edil-
miştir. Cennet, cehennem, huri, melekler, tuba ağacı, selsebil ırmağı, de-
niz v.b varlıkların tasvirleri uzun uzun anlatılmıştır. Eserin son kısmın-
da Hz. Muhammed’in tekrar Mekke’ye dönüşü ve bu olayı dört halifeye 
anlatması ve onların bunu tasdik etmesi anlatılır. En sonunda şair, bu 
miraç hadisesini Müslüman olanların kabul etmesi gerektiğini ve bu ese-
rin kim tarafından yazıldığını söyler. 

Doğu Avrupa’daki miraçnâmeleri de içeren el yazmaları ile ilgili çalış-
maların geçmişi, 1815’lere kadar gider. İlk çalışmalar A. Boldyrev, J. 
Stankeviç, M. Taureva, V. Lastouski, V. Volskij, J. Szynkiewicz, M. Alek-
sandrowicz, S. Kryczysnski gibi isimler tarafından yapılmıştır.10 Son dö-
nemlerde ise P. Borawski, A. Dubinski, V. P. Demidchik, M. Dziekan, A. 
Drozd, T. Majda, Ş. Akiner ve G. Miskiniene gibi isimlerin çalışmaları 
öne çıkmaktadır. Türkiye’de ise bu konularda yapılan yayınlar çok azdır. 
Bunlar da A. Dubinski11 ve G. Mişkiniene’nin12 bildiri ve makalelerinden 
ibarettir. 

Bu çalışmada, Litvanya-Polonya-Beyaz Rusya Tatarlarına ait el yaz-
malarında yer alan Türkçe metinlerden Miraçnâme metninin dil özellik-
lerinden örnekler vermeyi amaçlıyoruz. Miraçnâmenin dil özelliklerini 
bütünüyle ortaya koymak çok geniş ve kapsamlı bir çalışma olacağın-
dan, bu makalenin sınırları içerisinde sadece belli başlı morfolojik özel-
likleri göstermeye çalışacağız. 

Şekil Bilgisi, İsim Çekimi  

Çokluk Ekleri: 

Miraçnâme’de çokluk ekleri +lAr’dır: enbiyālar, ‘azāblar, kişiler, feriş-
teler vb. 

İyelik Ekleri: İncelediğimiz Miraçnâme metninde kullanılan iyelik ek-
leri, Eski Türkiye Türkçesinde kullanılan iyelik ekleri ile paraleldir. 

Birinci Şahıs İyelik Ekleri: İncelediğimiz eserde birinci teklik şahıs 
iyelik eki genellikle +(Um), çokluk birinci şahıs iyelik eki ise +(U)mUz şek-
lindedir. Birinci şahıs iyelik eklerinin genellikle yuvarlak ünlülü olması 
                                                           
10 Ayrıntılı bilgi için bkz. G. Mişkiniene, a.g.e., s. 228-229. 
11 Aleksander Dubinski, “Polonya-Litvanya Tatarlarının Yazılı Metinlerde Kullandıkları 
Türkçe”, Uluslararası Türk Dili Kongresi 1988, TDK Yayınları, s. 265-294, Ankara 1996. 
12 Galina Mişkiniene, “Litvanya Tatarlarına Ait El Yazmalarında Bulunan Miraçnâme”, Ha-
cettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi (HÜTAD), s. 225-239, Bahar (14), 2011. 
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Eski Türkiye Türkçesi özelliğidir. Örnek: ‘aķl+um (İL, AK 237), cān+um 
(108), ten+üm (İL, AK 195), meñz+üm (İL, AK 299), sulţān+umuz (İL, AK 
184), cān+umuz (İL, Ak, 184), kimü+müz (İL, AK 113), üst+ümüz (31) vb. 
Ancak teklik birinci şahıs iyelik eklerinin yardımcı ünlüsünün düz oldu-
ğu örnekler de vardır: süñükler+im (İL, AK 136), meñz+im (236), göz-
ler+im (412), ķullar+ım (428). 

İkinci Şahıs İyelik Ekleri: İkinci teklik şahıs iyelik eki +(U)ñ, ikinci 
çokluk şahıs iyelik eki ise +(U)ñUz şeklindedir. Örnekler: cān+uñ (42), 
‘aķl+uñ (72), ümmet+üñ (90), ķısmet+üñ (125), göñlü+ñiz (393), tañrı+ñız 
(105). Ancak bazı örneklerde ekin nazal n’siz şekillerine de rastlanmıştır: 
gūr+inizde “mezarınızda” (390), tañrı+nız (AK, 105). 

Üçüncü Şahıs İyelik Ekleri: İncelediğimiz eserde üçüncü şahısların 
iyelik ekleri +(s)I ve +lArI şeklindedir. Örnekler: nūr+ı (118), dost+ı (174), 
cümle+si (214), ķamu+sı (256), yaru+sı (157), ad+ları (206), ţon+ları 
(272), iç+leri (277), zikir+leri (352). 

Hâl Ekleri: İncelediğimiz eserde kullanılan hâl ekleri, Eski Türkiye 
Türkçesi için standart kabul edilen eklere büyük ölçüde uyum gösterir. 
Bununla beraber, bazı eklerin eski ve yeni şekillerinin farklı nüshalarda 
kullanıldığı görülmektedir. 

İlgi Hâli (Genitive): Bu hâl için kullanılan ek, Eski Türkiye Türkçe-
sinde +(n)Uñ şeklinde ve yuvarlak ünlülüdür. İncelediğimiz miraçnâme 
nüshalarında bu şekil kullanılmakla beraber bazı nüshalarda ekin so-
nundaki nazal n (ñ) sesinin nun harfi ile yazıldığı görülmüştür: çalab+un 
(İH, AH 159) < çalab+uñ (İL, AK, 159), ma‘rifet-ün (AK, İH, AH 7) < ma‘ri-
fet-üñ (İL 7), oġlanları+nuñ (151), ţamu+nuñ (248) vb. Bazı örneklerde ise 
ilgi hâli ekinin düz ünlülü şekillerine rastlanır: musţafā+nıñ (AK, İH, AH 
8, LK 7) < musţafā+nuñ (İL 8). Bazı örneklerde ilgi hâli ekinin ünsüzle 
biten isimlere de +nIñ şeklinde eklenmesi ilgi çekicidir: kim+nüñ (210), 
bular+nıñ (290), allāh+nıñ (411) vb. Bu şekil, Eski Türkiye Türkçesi özel-
liği değildir. 

İlgi hâli eki, Eski Türkiye Türkçesi’nde birinci teklik şahıs zamirlerin-
den sonra +Um şeklindedir. İncelediğimiz metinlerde genellikle bu kurala 
uyulmakla beraber bazı nüshalarda, Eski Türkçede olduğu gibi +Iñ şek-
linde kullanılmış örnekler de vardır. Örnekler: ben+üm (İL, AK, İH, AH 
323). Bir yerde benüñ (İH, AH 199), bir yerde de meniñ (LK 37) şekline 
rastlanmıştır. Diğer şahısların ilgi hâli çekimi şöyledir: seniñ, anıñ. 

Belirtme Hâli (Accusative): Belirtme hâli eki +(y)I şeklinde ve her za-
man düz ünlülüdür: ţon+ı (İL, AK 50), söz+i (İL, AK 10), ţamu+yı (İL, AK 
298), ķapu+yı (İL, AK, İH 141) vb. kapu ve tamu isimlerinin belirtme hâli 
eki bazı nüshalarda hemze harfi (ء) ile yazılmıştır: ķapu+’ı (İH, AH 142), 
ţamu+’ı (İH, AH 298). Türkçe kelime ve eklerin yazımında kullanılmayan 
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hemze harfinin bu metinlerde Türkçe kelime ve eklerde kullanılmış ol-
ması ilgi çekici bir özelliktir. 

Eski Türkçeden itibaren iyelik eklerinden sonra kullanılan +n belirt-
me hâli eki, Miraçnâme’de üçüncü şahıs iyelik eklerinden sonra kullanıl-
mıştır: ķapusı+n (İL, AK 124), adları+n (383), namāzı+n (12) vb. 

Şahıs zamirlerinin belirtme hâline göre çekimi ise şöyledir: beni, seni, 
anı, bizi, sizi, anları. 

Yönelme Hâli (Dative): Miraçnâme’de yönelme hâli eki, Eski Türkiye 
Türkçesinde olduğu gibi +(y)A şeklindedir. ţaş+a (İL, AK 21), ķamumuz+a 
(37), gözüm+e (52), uyķu+ya (18), ķamu+ya (150), ķarşu+ya (İL, AK 117), 
nebi+ye (240), ķubbe+ye (İL, AK 494) vb. 

Şahıs zamirlerinin yönelme hâli eki almış şekilleri, Eski Türkiye Türk-
çesinde olduğu gibidir: baña, saña, aña, bize, size, anlara, onlara. Teklik 
1. ve 2. şahıs zamirlerinin nazal n’siz şekillerinin de kullanılmış olması 
ilgi çekicidir: bana (İH, AH 143), sana (İH, AH 39). 

Bulunma Hâli (Locative): Bulunma hâli eki +DA şeklindedir. Örnek: 
dünyā+da (273), söz+de (İL, AK 480), gök+de (492), aramız+da (410), 
elin+de (53), üstin+de (190), gök+te (309) vb. Zamirlerinin bulunma hâli 
çekiminde Eski Türkiye Türkçesine göre bir farklılık yoktur: bunda (116), 
anda (117). 

Ayrılma Hâli (Ablative): Miraçnâme’de ayrılma hâli eki, Eski Türkiye 
Türkçesinde olduğu gibi +DAn şeklindedir. Örnekler: nūr+dan (341), ķa-
pu+dan (İL, AK 147), od+dan (157), gök+den (494), ķullarım+dan (428), 
solın+dan (301), ķulaķların+dan (281) vb. Bir beyitte ekin dar ünlülü 
şekli olan +DIn kullanılmıştır. Bu şekil, bir Eski Türkçe ve Doğu Türkçe-
si özelliğidir. salavātımuz+dın (İL, AK, 356). 

Şahıs zamirlerinin ayrılma hâli çekimi için bulabildiğimiz örnekler 
şunlardır: benden (İL, AK 320), senden (418), andan (483), anlardan 
(438). 

Eşitlik Hâli (Equative): İncelediğimiz metinde eşitlik hâli eki +CA 
şeklinde kullanılmıştır. 

dünyā+ça (346), saġışın+ça (231), bunça (269). Bir beyitte ise +lAyIn 
eki bu fonksiyonda kullanılmıştır: ‘osmān+layın “Osman gibi” (AK, İH, 
AH 507). 

Vasıta Hâli (Instrumental): Miraçnâme’de arkaik vasıta hâli eki +In, 
bir örnekte tespit edilebilmiştir: bir gez+in “bir kez” (63). İle edatı ekleşe-
rek vasıta hâli fonksiyonunda kullanılmaktadır. Örnek: emri+le (172), 
elüm+ile (216), sıdk+ıla (505) vb. 

İsim çekimi bağlamında yapmış olduğumuz bu kısa incelemenin ya-
nında, imlâ ve anlamla ilgili problemli kelimelere de bazı örnekler ver-
mek istiyoruz. 
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İmlâ İle İlgili Problemler 

paratdı (AK, 3) < yaratdı (İL, LK, İH, AH 3). Bu örnekte ya (ي) harfine 
fazladan bir nokta daha ilave edilerek kelime pe (پ) harfi ile yazılmıştır. 

soġar (İH, AH 5) < ţoġar (İL, AK, LK 5). Bu örnekte tı (ط) harfi yanlışlık-
la sad (ص) harfi ile yazılmıştır. 

yatar (İH, AH 5) < batar (İL, AK, LK 5). Bu örnekte de ba (ب) harfine 
bir nokta fazladan konulunca kelime ya (ي) harfi ile başlamıştır. 

Yanlış Yazılan Kelimelere Örnekler: 

dıķlaġıl zönüm (İH, AH 18) < diñleġıl sözüm “sözümü dinle” (İL, AK, LK)  
bu zikr-ile uyķuya vardı gözüm / ibnü ‘abbās dıķlaġıl uşbu zönüm 

(İH, AH 18) 
bu fikr-ile uyķuya vardı gözüm / ibnü ‘abbās diñleġıl uşbu sözüm (İL, 

AK 18) 
nebüm-ile (İH 45) < benüm-ile (İL, AK, AH 45) 
dünyā ţonı gerekmez seniñ ile / buyruġ ver calasun nebüm-ile (İH 45) 
dünyā ţonı gerekmez seniñ ile / buyruġı var çalabuñ benüm-ile (İL, 

AK, AH 45) 
mekā’il (İL, AK, İH, AH 148, LK 99) < melā’ik (İÜ 147). İncelediğimiz 5 

nüshada da mekā’il şeklinde yazılmış olan bu kelimenin doğrusu, anla-
mı göz önünde bulundurduğumuzda melā’ik olmalıdır. Nitekim, Eski 
Türkiye Türkçesi dönemine ait bir Miraçnâme’nin İstanbul Üniversitesi 
nüshasında melā’ik şeklinde yazılmıştır.13 

anda gördüm bir mekā’il oturur / yedi yüz biñ ferişte ķarşu durur (İL, 
AK, LK, İH, AH) 

anda gördüm bir melā’ik oturur / yedi yüz biñ ferişte ķarşu durur (İÜ 
147) 

belürem (İH, AH 215) < ķıluram “yaparım” (İL, AK 215) 
sañra cānların ben aluram / haķ ne kimen buyurdısa anı belürem (İH 

215) 
sañra cānların ben aluram / haķ ne kin buyurdıs anı belürem (AH 215) 
soñra cānların ben aluram / haķ ne kim buyurdısa anı ķıluram (İL, 

AK 215) 

Anlam İle İlgili Problemler 

melek (İH, AH 4) < felek (İL, AK, LK 4). Doğrusu felek olmalı. 
geteş (İH, AH 4) < güneş (İL, AK, LK 4) 
yasruķ (İH, AH 5) < buyruķ (İL, AK, LK 5) 
‘uyar (LK 7), ‘uya (AK 8), ‘āyār (İH, AH 8) < uyar (İL 8). Türkçe bir fiil 

olan uyar- fiili İ. Luckeviç kitabında doğru yazılmış, diğer nüshalarda ise 
                                                           
13 Hayati Develi, “Eski Türkiye Türkçesi Devresine Ait Manzum Bir Miracnâme”, İÜEF Türk 
Dili ve Edebiyatı Dergisi, C. XXVIII, s. 81-228, 1988. 
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yanlış yazılmıştır. Türkçede ayın sesi olmadığından bu sesi gösteren harf 
 Türkçe kelimelerin yazımında kullanılmaz. İncelediğimiz Miraçnâme (ع)
metinlerinden dördünde (AK, LK, İH, AH) bu fiil ayın harfi ile yazılmış, İL 
kitabında ise doğru olarak elif ve vav harfleri ile yazılmıştır. 

ķılġıl pazaķ (AK 8) < ķılġıl yaraķ (İL, LK 8); fılgil yuraķ (İH, AH 8). Eski 
Türkiye Türkçesi’nde “hazırlanmak” anlamına gelen yarak kıl- fiili İL ve 
LK nüshalarında doğru yazılmış, diğer nüshalarda ise ne anlama geldiği 
anlaşılamadığından yanlış yazılmıştır. 

İncelemesini yaptığımız miraçnâmede halk diliyle söylenmiş bazı keli-
melerin bulunması, İslâm dini ile birlikte Arapça ve Farsçadan Türkçeye 
geçen dinle ilgili kelimelerin yanında bunların Türkçe karşılıklarının da 
bolca kullanılmış olması (örneğin Tanrı, uçmak, tamu vb.) ve Eski Türki-
ye Türkçesi için arkaik sayılabilecek bazı kelime ve eklerin kullanılması 
eseri gramer özellikleri bakımından ilgi çekici kılmaktadır. Örneğin emir 
2. teklik şahıs için kullanılan -GIl eki eserde sık sık karşımıza çıkmakta-
dır: kılgıl, dutgıl, dınlagıl, virgil, yarlıkagıl vb. Ayrıca, allāh-nıñ, diñiz-nüñ, 
kasır-nuñ örneklerinde gördüğümüz gibi, ilgi hâli ekinin bazı kelimelerde 
ünsüzlerden sonra da -nIñ şeklinde kullanıldığı görülmektedir. Kanı, bi-
zemek, yayak, süçi, yalangaç, yalançak, ulalmak, uçmak, tamu, yigrek, 
sagışınça, süñük, meñiz gibi kelimelerin bulunması, eseri dil özellikleri 
açısından önemli kılmaktadır. 

Sonuç 

Litvanya Tatarlarına ait el yazmalarında yer alan Türkçe miracname 
metinlerini karşılaştırmalı olarak incelediğimizde ulaştığımız bazı sonuç-
lar şöyledir. 

Türkçe miraçnâme metni yalnızca kitab türünün içinde yer almakta-
dır. Bugüne kadar ele geçmiş ve katalogları çıkarılmış kitablardan beşin-
de Türkçe miraçnâme yer almaktadır. Bunlardan en eski ve orijinale en 
yakın olan miraçnâme metninin İ. Luckeviç kitabında yer alan miraçnâ-
me olduğunu düşünüyoruz. 

Bu miraçnâme metinleri, Anadolu sahasında yazılmış Eski Türkiye 
Türkçesi dönemine ait bir miraçnâme esas alınarak yazıya geçirilmeye 
başlanmış olmalıdır. Zaman içerisinde konuşma dillerini ve Türkçeyi 
unutmaya başlayan müelliflerce yazılmaya devam edilen miraçnâmeler-
de ilginç değişiklikler yer almaya başlamıştır. Metinler, bir yandan Türk-
çenin arkaik şekil bilgisi özelliklerini korurken diğer yandan yerel ağız 
özellikleri de metinlere bulaşmaya başlamıştır. 19. yüzyılda yazılmış olan 
eldeki bu miraçnâmelerin yazarlarının Türkçeyi ve Türkçenin gramer 
özelliklerini çok iyi bilmediklerini tahmin ediyoruz. Özellikle Londra Kita-
bı’ndaki Türkçe miraçnâme metninin nazım şekli tamamen bozulmuş-
tur. Bir başka ihtimal de bu miraçnâme metinlerinin ezberlenerek geç 
dönemlere kadar ulaşma ihtimalidir. Türk ve Slav dilleri uzmanları tara-
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fından ortaklaşa yapılacak daha ayrıntılı bir çalışmada çok daha ilgi çe-
kici ve kesin sonuçlara ulaşılabileceğini düşünüyoruz. 

Eski Türkiye Türkçesi ile telif edilmiş bir eserin Litvanya, Polonya ve 
Beyaz Rusya coğrafyalarında yazılmış el yazmalarının içinde yer alması, 
Türkçenin dinî metinler vasıtasıyla bilinenden çok daha geniş bir coğraf-
yada etkili olduğunu göstermesi açısından önemlidir. 
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ÇANAKKALE ZAFERİ’NİN 
TÜRK EDEBİYATINDAKİ YANKILARI 

Yrd. Doç. Dr. Erol ÜLGEN* 

Öz 

Çanakkale Savaşı yalnız bizim tarihimizin değil, dünya tarihinin de 

en önemli savaşlarından biridir. İtilaf devletleri, Çanakkale Boğazı’nı mo-

dern savaş gemileriyle geçip, İstanbul’u işgal etmek, hem Çanakkale hem 

de İstanbul Boğazı’nı kontrolleri altına almak isterler. Sonuçta çıkan sa-

vaşta, Türk ordusu büyük bir zafer kazanır. Bu zafer, aynı zamanda millî 

mücadelemizin dayanağı olur ve bağımsızlığımızın yolu açılır. 
Çanakkale Zaferi’nin edebiyatımızdaki yankılarını o dönemde önce 

devrin gazete ve dergilerinde yayımlanan yazılarda, daha sonra da yurt 

içi ve yurt dışında çıkan yazı ve kitaplarda görürüz. Özellikle dönemin 

matbuatında, resmî tebliğlerin yanı sıra bu konuda yazılmış şiirlerin sayı-

sının çok fazla yer aldığı dikkati çeker. O dönemden günümüze kadar ge-

len zaman içinde yine şiir başta olmak üzere, hikâye, az da olsa roman 

ve diğer edebî türlerde Çanakkale Zaferi ile ilgili çok sayıda eser verilmiş 

ve verilmeye de devam etmektedir. Bu makalede, sözü edilen edebî tür-

lerde yazılmış eserler ve eserlerin bazılarının içerikleri hakkında kısa bil-

giler verilmeye çalışılacaktır. 

Anahtar kelimeler: Çanakkale, Savaş, Zafer, Kahramanlık, Edebî 

Türler. 

Abstract 

The Reflections Of Dardanelles Victory On Turkish Literature 

Dardanelles War is not only one of the most prominent wars in Tur-

kish history, but also in history of the world. Entente States who wished 

to take control of the Dardanelles and The Bosphorus crossed it with mo-
                                                           
* Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Türk Dili Bölümü, Öğretim Üyesi,  
   erol.ulgen@yeniyuzyil.edu.tr / erolulgen7@gmail.com 

345



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 2

dern war ships, in order to invade Istanbul. As a result the Dardanelles 

War broke out and the Turkish army won a victory. This victory became 

the ground for our National War of Independence that made our freedom 

possible. 
It is possible to see the reflections of Dardanelles Victory in our literatu-

re firstly in the articles written in the newspapers and magazines of that ti-

me, later in the articles and books published home and abroad. It is remar-

kable that poetry was the dominant genre as well as bulletins in the press 

of that time. Several works have been written related to Dardanelles Victory 

such as poetry as the dominant genre, stories, novels and in other genres. 

The subject matter of this article is literary genres mentioned above and in-

formation about the contents of the works will be given shortly. 

Key words: The Dardanelles, War, Victory, Heroism, Literary Genres. 

I. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Devleti, Kafkasya, Mısır, Galiçya, 
Suriye-Filistin, Çanakkale gibi pek çok cephede savaşırken bir yandan 
da devlet olarak varlığını sürdürebilme mücadelesi vermektedir. Mücade-
le ettiğimiz cepheler arasında Çanakkale’nin yeri ve önemi başkadır. İn-
gilizler ve Fransızlar, müttefiki oldukları Ruslara yardım edebilmek için 
Çanakkale Boğazı’nı geçmek istemektedirler. Boğazı geçtikten sonra yap-
mak istedikleri bir şey daha vardır. O da başkent İstanbul’u ele geçir-
mek, Osmanlı Devleti’ni saf dışı bırakmaktır. Ancak bu hesapları tut-
maz. Çünkü “İstanbul’un kapısının kilidi” olarak bilinen Çanakkale Bo-
ğazı’nın, İngilizler ve Fransızlar tarafından zorlanması başta İstanbul ol-
mak üzere bütün Osmanlı coğrafyasında büyük bir hareketlenmeye se-
bep olur. O kilidi kurcalayan elleri kırmak için yurdun her yerinden gö-
nüllüler, hatta üniversite ve liselerden binlerce genç defterlerini, kalem-
lerini sıralarının üzerinde bırakarak Çanakkale cephesine koşarlar.1 

Çanakkale’de savaşan Türk kahramanları aynı zamanda Gelibolu ya-
rımadasının her üç yönünden gelen hücumların hepsine göğüs germek 
zorunda kalır. Türk ordusu, bu hücumlara dünyanın en yeni ve en kor-
kunç silâhlarına karşı, en basit araçlar ile yapabildiği önemsiz ve zayıf 
siperlerinden karşılık verir. Kaynaklar, 14 ay 6 gün süren bu savaşta her 
metrekareye 6000 mermi düştüğünü ve 250 bin civarında şehit verildiği-
ni belirtir. Savaşın sonunda düşmana karşı hem denizde hem de karada 
büyük bir zafer kazanılır. 

Balkan Savaşı yenilgisinin hâlâ dinmeyen acıları devam ederken, Ça-
nakkale’de kazanılan bu zafer, bizim millî mücadelemizin dayanağı olur 
ve bağımsızlığımızın yolu açılır. Öyle ki, günümüz araştırıcılarının bazıla-
rı bu savaşı ve kazanılan zaferi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurulu-
şunun ön sözü olarak nitelendirir. 
                                                           
1 Ömer Çakır, Türk Harp Edebiyatında Çanakkale Mektupları, s. 24-25, Ankara 2009. 
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Çanakkale Zaferi’nin yankılarını sıcağı sıcağına önce devrin gazete ve 
dergilerinde, daha sonra da yurt içi ve yurt dışında yazılan yazılarda ve 
kitaplarda görüyoruz. Özellikle o dönemin matbuatında, resmî tebliğlerin 
yanı sıra bu konuda yazılmış şiirlerin sayısının çok fazla yer aldığı görü-
lür. Buna sebep olarak da tebliğ ve şiirlerin kısa zamanda yazılabilmeleri 
ve yayımlanabilmeleri gösterilebilir. Günümüze kadar gelen zaman için-
de de yine çok sayıda şiir, sonra hikâye, az da olsa roman ve diğer edebî 
türlerde konuyla ilgili eserler verilmiştir. 

Çanakkale Zaferi’nin basınımızda ve edebî eserlerde daha etkin bir 
şekilde yansıtılması için başlatılan önemli bir girişim, Enver Paşa’nın ar-
zusuyla gerçekleştirilir. Onun direktifiyle, zamanın Başkomutan Vekâleti 
Genel İstihbarat Şube Müdürlüğü; bu savaşın büyüklüğünü tespit et-
mek ve yaşanılanları gelecek kuşaklara aktarmak için, İstanbul’da Ede-
biyat ve Güzel Sanatlar ile ilgilenen genç ve yaşlı yirmiden fazla kişiye 
Haziran 1915’te birer yazı yazar. Bu yazıda Çanakkale harp sahalarını 
ziyaret etmelerini, gözlemlerini, duygularını yazmalarını ister. Bunun 
üzerine “Hey’et-i Edebiyye” adı verilen bir heyet oluşur. Bu heyette: 
Ağoğlu Ahmet, Orhan Seyfi (Orhon), Enis Behiç (Koryürek), İbrahim Alâ-
eddin (Gövsa), Ali Canip (Yöntem), Celâl Sahir (Erozan), Hıfzı Tevfik (Gö-
nensay), Hamdullah Suphi (Tanrıöver), Hakkı Süha (Gezgin), Ressam İb-
rahim Çallı, Ressam Nazmi Ziya, Ömer Seyfettin, Mehmet Emin (Yurda-
kul), ünlü musiki üstadımız Rauf (Ahmet) Yekta, Selâhaddin ve Yusuf 
Razi Beyler bulunmaktadır. Tevfik Fikret davetli olmasına rağmen ağır 
hasta olduğu için bu heyete katılamaz. Müfit Ratip ise, Uzunköprü’de 
hastalanınca geri dönmeye mecbur olur. Heyetin rehberliğini Kurmay 
Binbaşı Edib Servet ve Yüzbaşı Hulusi Bey yapar. Aralarında bir fotoğ-
rafçı ve bir sinemacı da hazır bulunur. Heyet, 11 Temmuz 1915 Pazar 
günü Sirkeci Garında toplanır, saat 08.00’de Çanakkale’ye doğru hare-
ket eder. Ziyaret, gidiş ve dönüş dışında 10 gün sürer. Uzunköprü, Ke-
şan, Bolayır ve Gelibolu üzerinden 15 Temmuz 1915’te 5. Ordu Komuta-
nı Mareşal Liman Von Sanders’in karargâhına gidilir. Oradan Mustafa 
Kemal’in 19. Tümeni’nin bulunduğu (Kemal yeri) karargâhı ziyaret edil-
mek istenir, ancak sıcak savaş ortamı sebebiyle bu mümkün olamaz. 
Kafile, daha sonra Arıburnu ve Seddülbahir’deki harp sahalarını gezer, 
düşmana en yakın siperlere kadar yaklaşır. Bu heyet, Türk askerinin 
içinde bulunduğu zor şartlara rağmen azim ve kararlılıkla yaptığı savun-
manın yüceliğine bizzat yaşayarak şahit olur.2 

Savaş bölgesini heyecan içerisinde gezen edebî heyetin bir kısmı daha 
sonra deniz, bir kısmı da kara yoluyla İstanbul’a döner. Bu dönüşten 
birkaç gün sonra o dönemde yayımlanan Sabah Gazetesi’nde orduya 
                                                           
2 Ziver Tezeren, “Önsöz”, Çanakkale Savaşları Kahramanlık Şiirleri Antolojisi, (Haz. Ziver Te-
zeren), Çanakkale Zaferi’nin (18 Mart 1915) Yetmişbeşinci Yılı (18 Mart 1990) Hatırasına, s. 5-6. 
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şükran duygularını dile getiren “Hitâbe-i Şükran”3 başlıklı bir yazı yayım-
lanır. Ayrıca heyettekiler, cephe izlenimlerini, askerlerimizin kahraman-
lıklarını yansıtan yazı ve şiirlerini dergi ve gazetelerde yayımlamaya baş-
larlar. Çanakkale Savaşları ile ilgili tespit edilen ve yazarı bilinmeyen ilk 
şiir, “Çanakkale Güllelenirken” başlığı ile 19 Mart 1331 (1 Nisan 1915) 
tarihinde Türk Yurdu Mecmuası’nda yayımlanır. Donanma Mecmuası’nda 
şair Ali Rıza Seyfi’nin, “Kale-i Sultaniye” ve “Âşığın Sazı” başlıklı şiirleri 
yer alır. Şair, bu şiirlerinde Boğazın, bayırıyla, dağıyla, tepesiyle boş ve 
sahipsiz olmadığı, vatan topraklarımızın siperlerdeki Türk askerleri ve 
şehitlerimiz tarafından beklendiği ve korunduğundan söz eder.4 Daha 
sonra gezi heyeti içinde bulunan Celal Sahir’in “Ordunun Duası” başlıklı 
şiiri Temmuz ayında Türk Yurdu Mecmuası’nda yayımlanır. Bu şiiri İbra-
him Alaeddin’in “Siperler Arasında”, “Gece Yürüyüşü” ve “Yaralı” başlıklı 
şiirleri takip eder. Hamdullah Suphi (Tanrıöver) de izlenimlerini “Gördük-
lerimiz” başlığıyla İkdam Gazetesi’nde yazar.5 

Çanakkale Zaferi’nin yankılarının 1918 yılında Yeni Mecmua’nın özel 
sayısı olarak yayımladığı Nüsha-yı Fevkalâde’de (5/18 Mart 1331/1915) 
devrin tanınmış ve tanınmamış şair ve yazarları tarafından kaleme alın-
mış şiir, hikâye, hatıra, mektup, mülâkat ve tarih ile ilgili yazılarla de-
vam ettiğini görürüz.6 

İstiklâl Marşımızın şairi Mehmet Akif’in, “Çanakkale Şehitleri” adlı edebî 
değeri çok yüksek şiiri, bu savaşta hayatını kaybeden isimsiz vatan evlâtla-
rı için yazılmış bir destan niteliğindedir. Edebiyatımızın ölümsüz eserlerin-
den birisi olan bu şiir, Akif’in Safahat adlı kitabının 6. kitabı olan Âsım bö-
lümündedir. Âsım, Akif’in babasının öğrencilerinden Köse İmam’ın oğlu-
dur. Akif, bu şiirinde Âsım’ın babası Köse İmam ile konuşur. Yıl 1919’dur. 
Ancak şiirde anlatılanlar, I. Dünya Savaşı yıllarında yaşanan bazı olayları 
içermektedir. Tamamı 42 beyit olan şiir şu mısralarla başlamaktadır: 

“Şu Boğaz harbi nedir? Var mı ki Dünyada eşi? 
 En kesif orduların yükleniyor dördü beşi 
 Tepeden yol bularak geçmek için Marmara’ya 
 Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya”7 

                                                           
3 “Hitâbe-i Şükran”, Sabah, Yıl: 26, Cilt: 43, Sayı: 9289, 11 Ramazan 1333-11 Temmuz 
1331-24, s. 4, Temmuz 1915. 
4 “Çanakkale Güllelenirken”, Türk Yurdu, Yıl: 4, Cilt: 8, Sayı: 2, s. 17-19, 19 Mart 1331; 
Ömer Çakır, Türk Harp Edebiyatında Çanakkale Mektupları, s. 26, Ankara 2009. 
5 Ömer Çakır, “Birinci Dünya Harbi Sırasında Harbiye Nezaretince Başlatılan ‘Harp Edebi-
yatı’ Kampanyası ve Bu Çerçevede “İstanbul Edebiyat Heyeti”nin Çanakkale Cephesi’ne 
Gönderilmesi, Yedinci Askerî Tarih Semineri Bildirileri I, 1763-1839 Yılları Arasında Osmanlı 
İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti’nde Ordu ve Toplum (25-27 Ekim 1999 İstanbul), 
Genelkurmay Basımevi, s. 279-280, Ankara 2000; a. mlf., Türk Şiirinde Çanakkale Muhare-
beleri, s. 43-44, Ankara 2004. 
6 Necdet Sakaoğlu, “Yeni Mecmua Nüsha-yı Fevkalâde”si: Çanakkal’a (5-18 Mart 1331/1915)”, 
Tarih ve Toplum, Sayı: 16, s. 62-63, Nisan 1985. 
7 Mehmet Akif, “Âsım”, Safahat, s. 107-111, İstanbul 1928. 
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Şiirin 1. ve 20. beyitleri arasında savaşın çok heyecanlı ve hareketli 
anlarını yansıtan Mehmet Akif, Çanakkale’ye hücum eden Avrupalıları 
tasvir eder ve onlara karşı duyduğu hissi belirtir.8 Şiirin 21. ve 42. beyit-
leri arasında da bu vatanı bizlere armağan eden şehitlere seslenir.9 Bu 
kısımda ulvî değerler uğruna şehit olan Mehmetçik’i yüceltir ve efsanevî 
bir kahraman olarak gösterir.10 

Çanakkale zaferini şiiriyle yansıtan şairler arasında bir diğeri de Cum-
huriyet Türkiye’sinin mimarları arasında sayılan Ziya Gökalp’tir. Ziya Gö-
kalp, “Çanakkale” adlı şiirinde Türk ve İslâm âlemi için en tehlikeli olarak 
gördüğü İngilizlere ve Ruslara dikkati çeker ve şöyle der: “Tanrı Türkü, ka-
raları, Kızıl Rustan, denizleri İngilizlerden kurtarmakla görevlendirmiştir.”11 
Millî edebiyatımızın en önemli şairlerinden birisi olan Enis Behiç Koryü-
rek, 20. asrın başında işlediği önemli konularla edebiyat tarihimizde yerini 
almış olan İbrahim Alâeddin (Gövsa)’e ithaf ettiği Eylül 1915 tarihli “Ça-
nakkale Şehitliği’nde” adlı şiirinde, kendisinin de şehitlikte yatan kahra-
man Türk askerlerinin arasında yer alamamasının ızdırabını hissettiğini 
belirtir. Koryürek bu şiirinde, bize bu vatanı armağan eden kahramanlarla 
birlikte olmayı istediğini belirtir.12 İbrahim Alâeddin’in Çanakkale İzleri ad-
lı kitabında yer alan şiirlerinde ise Çanakkale Savaşı’nın çeşitli sahneleri 
ve kahramanların portreleri ustaca anlatılır. Duygu yüklü bu şiirler sade 
bir dille yaşanan savaş gerçeğinin bir ifadesi olarak günümüze ve geleceğe 
kalmışlardır.13 Çanakkale Savaşı’nı şiirine en güzel yansıtan şairlerimiz-
den birisi de Necmettin Halil Onan’dır. Onun 1922 yılında yazdığı “Bir Yol-
cuya” başlığını taşıyan şiirinin iki mısrası bugün Çanakkale Boğazı’nın bir 
yakasında bir tepe üzerinde yazılı olup şöyle başlamaktadır: 

“Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın 
 Bu toprak, bir devrin battığı yerdir 
 Eğil de kulak ver, bu sâkit yığın 
 Bir vatan kalbinin attığı yerdir.”14 

Bu şiir uzun yıllar orta öğretim Türkçe ve edebiyat ders kitaplarında 
yer almış, Türk gençliğine o heyecanlı günleri hatırlatmıştır. 
                                                           
8 Mehmet Kaplan, “Çanakkale Savaşı”, Türk Edebiyatı Üzerine Araştırmalar II, s. 206, İstan-
bul 1987. 
9 Gürbüz Koçak, “Çanakkale Zaferi ve Akif”, Pınar Dergisi, Sayı: 18, s. 2, Mart 1970. 
10 Mehmet Kaplan, a.g.e., s. 208-209. 
11 Mehmed Ziya Gökalp, “Çanakkale”, Yeni Mecmua, Nüsha-yı Fevkalâde’si: Çanakkal’a, s. 
33-34, 5-18 Mart 1331/1915; Mehmet Ziya Gökalp, “Çanakkale”, Çanakkale Savaşları Kah-
ramanlık Şiirleri Antolojisi, (Haz. Ziver Tezeren), Çanakkale Zaferi’nin (18 Mart 1915) Yetmiş-
beşinci Yılı (18 Mart 1990) Hatırasına, s. 44-45. 
12 Enis Behiç Koryürek, “Çanakkale Şehitliği’nde”, Çanakkale Savaşları Kahramanlık Şiirleri 
Antolojisi, (Haz. Ziver Tezeren), Çanakkale Zaferi’nin (18 Mart 1915) Yetmişbeşinci Yılı (18 
Mart 1990) Hatırasına, s. 30. 
13 İnci Enginün, Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, 2. Baskı, s. 521, İstanbul 1991. 
14 Necat Birinci, Kahramanlık Şiirleri Antolojisi, s. 271, Ankara 1990. 
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Türk şiirinin yine unutulamayacak şairlerinden birisi olan Zeki Ömer 
Defne, “Ulu Sabah” adını taşıyan şiirinde Çanakkale Savaşı’nı anlatır. 
Bu şiirinde, kendisinden yaşça büyük olan sınıf arkadaşlarından 29 nu-
maralı Ahmet ve 73 numaralı Mecit’in gönüllü olarak Çanakkale’ye gitti-
ğinden ve orada hayatını kaybedip, binlerce adsız şehidin arasına karış-
tıklarından söz eder.15 

Çanakkale Savaşları üzerine yazılmış şiirlerin bütününe bakıldığında va-
tan, millet, bayrak, İstanbul sevgisi, zafer için Allah’a dua ve şükran, mane-
vî güç, cephe gerisine özlem, askerin yiğitlik ve kahramanlığı, şehitlik arzu-
su, düşmana karşı öfke, kin ve nefret16 gibi duyguların işlendiği görülür. 

Türk edebiyatında çok uzun bir dönem eserler vermiş olan Abdülhak 
Hamid’in, “İlham-ı Nusret” adlı şiiri de Çanakkale Zaferi’ni anlatmakta-
dır. Tamamı 70 mısradan oluşan bu şiir, düşman kuvvetlerinin Çanak-
kale’den çekilmesi üzerine Sultan V. Mehmed Reşad’ın buyruğu ile yazıl-
mıştır.17 Sultan Reşad’ın da Çanakkale Zaferi üzerine söylediği bir man-
zumesi vardır. Yahya Kemal, bu manzumeye bir tahmis yazar. Padişah 
tahmisi çok beğenir. Bunun üzerine o sıralarda Büyükada’da oturan 
Yahya Kemal’e yaverini göndererek bir altın saat hediye eder.18 Bilindiği 
gibi genellikle devlet adamları, ülke şairlerinden devletlerini ve milletleri-
ni anlatan destanlar, epopeler yazmalarını istemiş ve beklemişlerdir. I. 
Dünya Savaşı yıllarında da dönemin önemli yazar ve şairleri olan Abdül-
hak Hamid, Süleyman Nazif, Cenap Şahabeddin ve Rıza Tevfik’ten de 
bizzat subay ve askerleri teşvik edecek eserler yazmaları istenmiştir.19 

Bunlar arasında Abdülhak Hamid’in I. Dünya Savaşı’nın çeşitli cep-
heleriyle birlikte Çanakkale Zaferi’nin de anlatıldığı Yadigâr-ı Harp adlı 
piyesinden burada söz edilebilir. Bu piyeste özellikle İtalyan, İngiliz, 
Fransız ve Rus elçilerinin birbirleri ile konuşmaları, kendi aralarındaki 
anlaşmazlıkları, ayrıca bu devletlerin asıl amaçları ve Türklere karşı na-
sıl bir birlik içerisinde oldukları belirtilmeye çalışılır. 

Çanakkale Savaşı’yla ilgili yazılmış olan diğer piyeslere örnek olarak 
Midhat Cemal Kuntay’ın zaferin üçüncü yılında kaleme aldığı basit anla-
tımlı üç perdelik Yirmisekiz Kânunuevvel. Çanakkale Hakkında Manzum 
Piyes’i (1334/1918, s. 112)20 ile Faik Âli (Ozansoy)’nin 1918’de yayımla-
                                                           
15 Bekir Oğuzbaşaran, “Edebiyatımızda Çanakkale II”, Türk Edebiyatı, Sayı: 222, s. 22, Ni-
san 1992. 
16 Ömer Çakır, Türk Harp Edebiyatında Çanakkale Mektupları, s. 27, Ankara 2009. 
17 Abdülhak Hâmid Tarhan, “İlham-ı Nusret”, Çanakkale Savaşları Kahramanlık Şiirleri An-
tolojisi, (Haz. Ziver Tezeren), Çanakkale Zaferi’nin (18 Mart 1915) Yetmişbeşinci Yılı (18 Mart 
1990) Hatırasına, s. 20. 
18 Kâzım Yetiş, Yahya Kemal’in Hayatı, s. 153, İstanbul 1998. 
19 Rıza Tevfik, Serab-ı Ömrüm, s. 9-13, İstanbul 1949. 
20 İ. Enginün, a.g.e., s. 522; Piyesin tanıtıldığı yazı ve metin için bk., Mustafa Özcan, “Ça-
nakkale Zaferine Dair Bir Piyes: Yirmi Sekiz Kanunuevvel”, Millî Kültür, Cilt: 11, s. 86-89, 
Haziran 1989; Hasan Kolcu, Yirmisekiz Kânûn-ı Evvel, s. 138, İstanbul 1999. 
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nan Payitahtın Kapısında21 adı ile dikkat çeken iki perdelik manzum pi-
yeslerini verebiliriz. Midhat Cemal, bu eserine Yirmisekiz Kânun-ı Evvel 
adını verirken bir tarihe vurgu yaptığı anlaşılmaktadır. Yirmisekiz Kâ-
nun-ı Evvel (1331) tarihi, miladî 10 Ocak 1916’ya denk gelmektedir. Bu 
tarih bize İtilaf Devletleri’nin Çanakkale cephesinden tamamen çekildik-
leri 9 Ocak 1916 yılının bir gün sonrasını hatırlatmaktadır. 10 Ocak 
1916 tarihi başta İstanbul olmak üzere bütün Osmanlı coğrafyasında za-
fer sevincinin yaşandığı bir gün olarak bilinmektedir. Üç perdeden olu-
şan eserin birinci perdesinde Çanakkale Savaşı öncesi, ikinci perdesinde 
savaştan sahneler, üçüncü perdesinde ise savaşın zaferle sonuçlanması 
işlenir.22 Ayrıca diğer eserler arasında 1955 yılında Lütfi Özdemir’in ka-
leme aldığı iki perdelik Çanakkale, 1991’de Zati Ürer’in Çanakkale Ne Di-
yor?, 1999’da Rahmi Özen’in Çanakkale Diye Diye, 2004’te Hacı Lüy’ün 
Çanakkale Gazileri ve Sema Kaygusuz’un Nöbetçi Manga adlı piyeslerin-
den de söz edilebilir. 

Çanakkale Zaferi’nden sonra yazılan, zaferi konu edinen hikâye ve ro-
manlara gelince, bu eserlerde yazarların, Çanakkale Savaşı’na katılanla-
rın hatıralarını ya okuyarak, ya da dinleyerek eserlerini oluşturdukları 
dikkati çeker. Bazı romanlarda da Çanakkale Zaferi’nin izleri vardır. Ör-
neğin Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Yaban romanının kahramanı 
Ahmet Celal kolunu Çanakkale Savaşı’nda kaybetmiştir. Sakat bir gazi 
olarak yapayalnızdır. Yazarın Kiralık Konak romanında ise roman kahra-
manı nazik, zarif görünümlü âşık şairi Hakkı Celis, gönüllü olarak Türk 
ordusuna asker yazılır. O da, Çanakkale’de şehit olan binlerce aydın 
Türk genci arasına katılır.23 

Reşat Nuri Güntekin’in roman kahramanlarının bazıları da Çanakka-
le’ye savaşmaya gitmişlerdir. Gizli El adlı romanında, sakat olmasına 
rağmen cepheye savaşmaya giden roman kahramanlarından arabacı Sü-
leyman ile Mehmetçik adlı hikâyesinde Çanakkale Savaşı’nda yaralanıp 
ayağı sakat kalan hikâye kahramanı Mehmetçik buna örnektir.24 

Çanakkale Zaferi’ni konu edinen yazarlarımızdan birisi de, Mustafa 
Necati Sepetçioğlu’dur. Onun Ve Çanakkale adlı üç ciltlik romanı vardır. 
Bu romanın birinci cildi Geldiler, ikinci cildi Gördüler, üçüncü cildi ise 
Gittiler başlığını taşır. Sepetçioğlu, bu romanlarında Çanakkale Zaferi’-
nin nasıl kazanıldığını belgelere dayanarak anlatmaya çalışır. Burada 
ayrıca, yakın zamanda yazılan ve ilgi ile karşılanan Buket Uzuner’in Geli-
bolu adlı romanını, Serpil Ural’ın Çanakkale Savaşı’nı bir fon olarak kul-
landığı romanı Şafakta Yanan Mumlar’ı ve İsmail Bilgin’in zengin bir kay-
                                                           
21 Fâik Âli, Payitahtın Kapısında, s. 77, İstanbul 1336-1918. 
22 Ömer Çakır, Türk Harp Edebiyatında Çanakkale Mektupları, s. 30, Ankara 2009. 
23 İ. Enginün, a.g.e., s. 523. 
24 İ. Enginün, a.g.e., s. 524; Mehmet Kaplan ve diğer., Atatürk Devri Türk Edebiyatı I, s. 
426-431, Ankara 1981; Hayat, Sayı: 13, s. 258-259, 24 Şubat 1927. 
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nak taraması sonucunda hazırladığı, askerlerimizin fedakârlığını, cesa-
retini, vatanseverliğini, gayretini ve azmini hissettirmeye çalıştığı, okuyu-
cuyu adeta siperden sipere sürüklediği Çanakkale’ye Gidenler, Gelibolu 
ve 57. Alay Çanakkale adlı romanlarını sayabiliriz. 

Çanakkale Zaferi hakkında son dönemde yazılmış en önemli eserler-
den biri, Mehmet Niyazi Özdemir’in Çanakkale Mahşeri adlı romanıdır. 
Mehmet Niyazi, Türk Milleti’nin yakın geçmişini romanlaştırmak için altı, 
yedi sene gibi bir zaman süresince kütüphanelerde belgeleri inceleyerek, 
yerli yabancı kaynak ve hatıralara ulaşarak, savaşın yapıldığı mekânları 
defalarca gezerek, savaşa katılanların memleketlerine giderek, yakınları-
nı bulup bizzat dinleyerek ilk kurşunun atıldığı andan sonuna kadar ge-
çen süreyi titiz bir çalışma ile ele alıp işleyerek bu eserini oluşturmuştur. 

Mehmet Niyazi, bu romanında Batı’nın var gücüyle yok etmeye çalıştığı 
Türklüğün yeniden var olma mücadelesini anlatırken, Türkün yokluğa, 
açlığa, sefalete, hastalıklara ve her türlü imkânsızlıklara karşı verdiği mü-
cadeleyi de okuyucu ile paylaşmaktadır. O, bu romanında sadece kahra-
man askerlerimizin cephelerdeki durumunu anlatmakla kalmaz, bu vata-
nın bağımsızlığı ve Türk Milleti’nin selâmeti için yurdun her yerinden ol-
duğu gibi İstanbul’dan da gönüllü olarak Çanakkale’ye cepheye koşan 
üniversite (medrese) öğrencilerinin ruhsal durumlarını, cephe gerisindeki 
ailelerinin ve çocuklarının yaşadıklarını bütün hüznüyle anlatır.25 

Halide Alptekin’in Bir Çanakkale Destanı: Şehadetname’si26 adlı ro-
manının içeriğinde ise İstanbul Sultanîsi (İstanbul Erkek Lisesi) son sını-
fında okuyan elli öğrencinin kitaplarını, kalemlerini sıralarının üstünde 
bırakarak vatan savunması için cepheye gidişleri ve bir daha dönemeyiş-
leri dramatik bir şekilde anlatılmaktadır. Çanakkale Zaferi’yle ilgili yazıl-
mış önemli eserlerden bir diğeri de Turgut Özakman’ın gerçek olaylara, 
kişilere, belgelere dayanarak kaleme aldığı, Diriliş-Çanakkale 1915 adlı 
eseridir.27 Kitabın yayımından kısa bir süre sonra bir televizyon progra-
mında kendisiyle yapılan söyleşide Turgut Özakman, “cepheleri adım 
adım gezdiğini, şehitleri omuzlarında hissettiğini, her anı yaşayarak ve tit-
reye titreye bu eserini yazdığını” dile getirmiştir. 

Türk hikâyeciliğinin ölümsüz isimleri arasında yer alan Ömer Seyfet-
tin de Çanakkale Savaşı’nı anlatan “Çanakkale’den Sonra”,28 “Müjde”,29 
“Kaç Yerinden”30 ve “Aleko Bir Çocuk”31 adlı hikâyeler yazar. Yine Türk 
                                                           
25 Ekrem Kaftan, “Çanakkale Mahşeri”, Türk Edebiyatı, Yıl: 27, Sayı: 305, s. 57, Mart 1999. 
26 Halide Alptekin, Bir Çanakkale Destanı: Şehadetname, s. 411, İstanbul 2007. 
27 Rahmi Turan, “Diriliş-Çanakkale 1915”, Hürriyet, s. 24, 16 Mart 2008. 
28 Ömer Seyfettin, “Çanakkale’den Sonra”, Yeni Mecmua, Yıl: 1, Sayı: 6, s. 119-123, 16 Ağus-
tos 1917. 
29 Ömer Seyfettin, “Müjde”, Yeni Mecmua, Cilt: 2, Sayı: 36, s. 196, 21 Mart 1918. 
30 Ömer Seyfettin, “Kaç Yerinden? Yeni Kahramanlar”, Yeni Mecmua, Yıl: 1, Sayı: 9, s. 178-
180, 6 Eylül 1917. 
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edebiyatının önemli isimlerinden birisi olan Halide Edib Adıvar’ın ise bu 
savaşı anlatan Işıldak’ın Rüyası32 adlı bir hikâyesi vardır. 

Bizzat Çanakkale Savaşı’nda bulunmuş olan Fahri Celâl (Göktulga)’-
da kendi hatıralarına dayanan iki hikâye yazar. Bunlardan birincisi Mus-
tafa’nın Hilesi adını taşır. Bu hikâyede özet olarak Türk askerine katırla 
su taşıyan Mustafa’nın yanlışlıkla düşman saflarına girmesi anlatılmak-
tadır. Kendisini birden bire düşman askerleri arasında bulan Mustafa, 
düştüğü bu zor durumdan uyanıklığı sayesinde kurtulur. Mustafa, ken-
di komutanının su sıkıntısı çeken İngilizlere su gönderdiğini söyler. Bu-
na çok sevinen İngilizler karşılık olarak Mustafa’nın katırına bolca yiye-
cek yükleyerek geri gönderirler. Bu hikâyenin kahramanı Mustafa, yine 
senaryosunu Fahri Celâl Göktulga’nın yazdığı Çanakkale Arslanları fil-
minde Mehmet oğlu Mehmet (Tanju Gürsu) adlı kahraman olarak karşı-
mıza çıkar.33 İsmail Bilgin, Çanakkale’nin İsimsiz Kahramanları34 adlı 
eserinde ise Mustafa’yı, Saka Hüseyin adıyla yeniden hikâyeleştirmiştir. 

Fahri Celâl’in ikinci hikâyesinin adı Düşmana İpucu Veren Eşşekler!’-
dir. Bu hikâyede, savaşa katılan Fahri Celâl ve arkadaşının Conkbayı-
rı’nda bir gece dinlenme anında kahve içmek isteyip ateş yakmaları so-
nucunda düşmana yerlerini fark ettirmeleri üzerine Mustafa Kemal tara-
fından azarlanmaları ve başlarından geçen olaylar anlatılmaktadır. 

Ruşen Eşref Ünaydın, Mustafa Kemal ile bir mülâkatı yapar. Bu mü-
lâkatı, “Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal ile Mülâkat” başlığı ile Ye-
ni Mecmua’nın özel sayısı olan Nüsha-i Fevkalâde (1915)’de yayımlar.35 
Ruşen Eşref’in, bu mülâkattaki asıl amacı, Mustafa Kemal’i her yönü ile 
Türk okuyucusuna tanıtmaktır.36 Bu mülâkat ile Türk matbuatının ilk 
defa Mustafa Kemal’den söz etmiş olması da ayrı bir önem taşımaktadır. 

Ruşen Eşref’in aynı mecmuada yayımladığı mülâkatlardan biri de Ça-
nakkale Savaşı’na bizzat katılmış olan Hüseyin Oğlu Mustafa Onbaşı’dır. 
Ruşen Eşref, bu mülâkatında Mustafa Onbaşı’nın anlatımıyla Kanlıdere 
ve Kirte Köyü civarındaki kanlı çarpışmaları ve savaşın acımasızlığını 
okuyucuya aktarmaya çalışır.37 
                                                                                                                                        
31 Ömer Seyfettin, “Aleko Bir Çocuk”, Bahar ve Kelebekler, (Haz. Tahir Alangu), 2. Baskı, 
s. 135-156, İstanbul 1973. 
32 Halide Edip Adıvar, Kubbede Kalan Hoş Sada, s. 61-67, İstanbul 1974. 
33 M. Yaşar Durukan, “Türk Silahlı Kuvvetleri İftiharla Sunar: Film İcabı Demediler, Asker-
ce Çarpıştılar”, Zaman (Turkuaz Sinema), s. 12, 27 Mart 2005. 
34 İsmail Bilgin, “Saka Hüseyin”, Çanakkale’nin İsimsiz Kahramanları, 4. Baskı, s. 38-56, 
İstanbul 2007. 
35 Ruşen Eşref, “Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal İle Mülâkat”, Yeni Mecmua, 5-18 
Mart 1915, Çanakkale Nüsha-i Fevkalâde, s. 121-143, 1918. 
36 Necat Birinci, “Ruşen Eşref’in Mülâkatlarına Göre Mustafa Kemal Paşa”, Edebiyat Üzeri-
ne İncelemeler, s. 288-289, İstanbul 2000. 
37 Ruşen Eşref Ünaydın, Çanakkale’de Savaşanlar Dediler Ki, 2. Baskı, s. 9-13, Ankara 
1990. 
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Edebiyatın önemli türlerinden birisi de mektuptur. Çanakkale Savaşı 
sırasında ve sonrasında yaşananlarla ilgili edebî yönden ve bilhassa tari-
he kaynaklık edecek belgeler arasında mektuplar da önemli bir yer tutar. 
Bu mektuplar özel veya resmî arşivlerle birlikte dönemin gazete ve dergi 
sayfalarında dağınık bir şekilde yer almaktadır. Bu mektuplardan bir 
kısmını Ömer Çakır kendi içinde beş ana başlık altında (asker mektupla-
rı, esaret mektupları, muhabir mektupları, edebiyatçı mektupları, kur-
maca mektuplar) sınıflandırarak kitaplaştırmıştır.38 

Çanakkale Savaşı ile ilgili yazılmış diğer edebî türlerin yanında tarihe 
de kaynaklık eden günlükler önemli bir yer tutmaktadır. Bu türe bir ör-
nek de Çanakkale Savaşı sırasında Mülâzım (teğmen) olarak askerlik 
hizmetini yapan Ahmet Halit (Üngör)’in günlüğüdür. Bu günlük oğlu 
Etem Ruhi Üngör tarafından düzenlenerek Çanakkale Savaşı’nın 75. yılı 
hatırası olarak yayımlanmıştır. Günlükte Mülâzım Ahmet Halit cepheye 
katılışını ve yaptıklarını özetle şöyle anlatmaktadır: 7 Nisan 1331/1915. 
Alayımızla Beylerbeyi’nden Selimiye Kışlası’na geldik. Bir gece yattık. Sa-
at 18.00’de arabalı vapurla Haydarpaşa önünde demirli bulunan Gülce-
mal vapuruna nakledildik ve Çanakkale’ye hareket ettik. 8 Nisan 1331/ 
1915. 16 saat sonra 08.00’de Çanakkale’ye geldik, yürüyüşe başlayarak 
Kepez köyünde palamut ağaçları içinde çadırlı ordugâh kurduk, çadırları 
maskeledik. 

Fransız, İngiliz, Rus, Yunan düşman zırhlılarından mürekkep donan-
ma saat 07.00’de Boğazı geçmek için hücum ettiler. İki saat süren mu-
harebeden sonra zayiat vererek geri çekildiler. 9 Nisan 1331/1915. Bir 
düşman tayyaresi geldi. İlk düşman tayyaresi bu idi. Bir bomba attı, za-
yiat yoktur. ... 16 Nisan 1331/1915. Kumkale Mezarlığı içinde lâhit taş-
larını kaldırarak istirahat etmek üzere askerlerimi taksim ettim. Ben de 
bir mezara girdim. ... 22 Haziran 1331/1915. Saat 10.00. Tel örgüleri 
önünde yaptığımız bir hücum esnasında boğazımdan yaralandım. Mitral-
yöz kurşunu ile olduğunu zannederim. Kurşun, omzumda asılı çantayı 
delerek geçti. Bu çanta ve kanlı gömleğimi bir hatıra olmak üzere sakla-
dım. Bölüğüm çok sayıda şehit ve yaralı ile zayiat verdi. Yüzbaşım Fahri, 
Mülâzım Ethem şehit oldular. ... Teşrinisani (Kasım) 1331/1915.39 

Çanakkale Zaferi’nin yankılarını, yukarıda sözünü ettiğimiz çeşitli 
edebî türlerin yanı sıra menkabe, destan, anekdot ve efsanelerde de gör-
mek mümkündür.40 

Sonuç olarak denilebilir ki, Çanakkale Zaferi Türk tarihinde olduğu 
gibi, Türk edebiyatında da önemli bir yere sahiptir. Mevcut kaynaklara 
                                                           
38 Ömer Çakır, Türk Harp Edebiyatında Çanakkale Mektupları, s. 520, Ankara 2009. 
39 Ethem Ruhi Üngör, “Bir Çanakkale Gazisinin Günlüğünden”, Çanakkale Savaşı 75. Yıl 
Hatırası, s. 2-6, 10 Ağustos 1990. 
40 Daha geniş bilgi için bkz. Abdurrahman Güzel, Türk Edebiyatı’nda Çanakkale Zaferi, 
s. 118, 18 Mart 1996. 
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bakıldığında bu zaferin, geçmişten günümüze birçok edebî türe çeşitli 
yönleriyle yansıdığı görülmektedir. 

Kaynaklar 

Adıvar, Halide Edip, Kubbede Kalan Hoş Sada, Atlas Kitabevi, İstanbul 
1974. 

Alptekin, Halide, Bir Çanakkale Destanı: Şehadetname, Yitik Hazine Ya-
yınları, İstanbul 2007. 

Bilgin, İsmail, “Saka Hüseyin”, Çanakkale’nin İsimsiz Kahramanları, 4. 
Baskı, Erdem Yayınları, İstanbul 2007. 

Birinci, Necat, Kahramanlık Şiirleri Antolojisi, Kültür Bakanlığı Yayınları, 
Ankara 1990. 

Birinci, Necat, “Ruşen Eşref’in Mülâkatlarına Göre Mustafa Kemal Paşa”, 
Edebiyat Üzerine İncelemeler, Kitabevi, İstanbul 2000. 

(Bölükbaşı), Rıza Tevfik, Serâb-ı Ömrüm, Kenan Matbaası, İstanbul 1949. 
Çakır, Ömer, “Birinci Dünya Harbi Sırasında Harbiye Nezaretince Başlatı-

lan ‘Harp Edebiyatı’ Kampanyası ve Bu Çerçevede “İstanbul Edebiyat Heye-
ti”nin Çanakkale Cephesi’ne Gönderilmesi, Yedinci Askerî Tarih Semineri Bil-
dirileri I, 1763-1839 Yılları Arasında Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cum-
huriyeti’nde Ordu ve Toplum (25-27 Ekim 1999-İstanbul), Genelkurmay Ba-
sımevi, Ankara 2000. 

Çakır, Ömer, Türk Şiirinde Çanakkale Muharebeleri, Atatürk Kültür Mer-
kezi Yayını, Ankara 2004. 

Çakır, Ömer, Türk Harp Edebiyatında Çanakkale Mektupları, Akçağ Ya-
yınları, Ankara 2009. 

Durukan, M. Yaşar , “Türk Silahlı Kuvvetleri İftiharla Sunar: Film İcabı De-
mediler, Askerce Çarpıştılar”, Zaman (Turkuaz Sinema), 27 Mart 2005, s. 12. 

Enginün, İnci, Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, 2. Baskı, Dergah Yayın-
ları, İstanbul 1991. 

Gökalp, Mehmed Ziya, “Çanakkale”, Yeni Mecmua, Nüsha-yı Fevkalâde’si: 
Çanakkal’a, 5/ 18 Mart 1331/ 1915, s. 33-34; Gökalp, Mehmet Ziya, “Ça-
nakkale”, Çanakkale Savaşları Kahramanlık Şiirleri Antolojisi, (Haz. Ziver Te-
zeren), Çanakkale Zaferi’nin (18 Mart 1915) Yetmişbeşinci Yılı (18 Mart 1990) 
Hatırasına. 

(Güntekin), Reşat Nuri, Hayat, Sayı: 13, s. 258-259, 24 Şubat 1927. 
Güzel, Abdurrahman, Türk Edebiyatı’nda Çanakkale Zaferi, Çanakkale 

Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü, Atatürk ve Çanakkale Savaşlarını 
Araştırma Merkezi, Yayın No: 3, 18 Mart 1996. 

Kaftan, Ekrem, “Çanakkale Mahşeri”, Türk Edebiyatı, Yıl: 27, Sayı: 305, 
Mart 1999, s. 57. 

Kaplan, Mehmet ve diğer., Atatürk Devri Türk Edebiyatı I, Kültür Bakanlı-
ğı Yayınları, Ankara 1981. 

Kaplan, Mehmet, “Çanakkale Savaşı”, Türk Edebiyatı Üzerine Araştırmalar 
II, Dergâh Yayınları, İstanbul 1987. 

355



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 12

Koçak, Gürbüz, “Çanakkale Zaferi ve Âkif”, Pınar Dergisi, Sayı: 18, s. 2, 
Mart 1970. 

Kolcu, Hasan, Yirmisekiz Kânûn-ı Evvel, MEB., İstanbul 1999. 
(Koryürek), Enis Behiç, “Çanakkale Şehitliği’nde”, Çanakkale Savaşları 

Kahramanlık Şiirleri Antolojisi, (Haz. Ziver Tezeren), Çanakkale Zaferi’nin (18 

Mart 1915) Yetmişbeşinci Yılı (18 Mart 1990) Hatırasına. 

Mehmet Akif, “Asım”, Safahat, İstanbul 1928. 
Oğuzbaşaran, Bekir, “Edebiyatımızda Çanakkale II”, Türk Edebiyatı, Sayı: 

222, s. 21-22, Nisan 1992. 
(Ozansoy), Fâik Âli, “Payitahtın Kapısında”, Ahmet İhsan ve Şürekası, İs-

tanbul 1336-1918. 
Seyfettin, Ömer, “Çanakkale’den Sonra”, Yeni Mecmua, Yıl: 1, Sayı: 6, s. 

119-123, 16 Ağustos 1917. 
Ömer, Seyfettin, “Müjde”, Yeni Mecmua, Cilt: 2, Sayı: 36, s. 196, 21 Mart 

1918. 
Seyfettin, Ömer, “Kaç Yerinden? Yeni Kahramanlar”, Yeni Mecmua, Yıl: 1, 

Sayı: 9, s. 178-180, 6 Eylül 1917. 
Seyfettin, Ömer, “Aleko Bir Çocuk”, Bahar ve Kelebekler, (Haz. Tahir 

Alangu), 2. Baskı, Rafet Zaimler Kitabevi, İstanbul 1973. 
Özcan, Mustafa, “Çanakkale Zaferine Dair Bir Piyes: Yirmi Sekiz Kânunu-

evvel”, Millî Kültür, Cilt: 11, s. 86-89, Haziran 1989. 
Sakaoğlu, Necdet, “Yeni Mecmua Nüsha-yı Fevkalâde”si: Çanakkal’a (5/ 

18 Mart 1331/ 1915)”, Tarih ve Toplum, Sayı: 16, s. 62-63, Nisan 1985. 
(Tarhan), Abdülhak Hâmid, “İlham-ı Nusret”, Çanakkale Savaşları Kahra-

manlık Şiirleri Antolojisi, (Haz. Ziver Tezeren), Çanakkale Zaferi’nin (18 Mart 

1915) Yetmişbeşinci Yılı (18 Mart 1990) Hatırasına. 

Tezeren, Ziver, “Önsöz”, Çanakkale Savaşları Kahramanlık Şiirleri Antolojisi, 
Çanakkale Zaferi’nin (18 Mart 1915) Yetmişbeşinci Yılı (18 Mart 1990) Hatırasına. 

Turan, Rahmi, “Diriliş-Çanakkale 1915”, Hürriyet, s. 24, 16 Mart 2008. 
(Ünaydın), Ruşen Eşref, “Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal İle Mü-

lâkat”, Yeni Mecmua, 5/18 Mart 1915, Çanakkale Nüsha-i Fevkalâde, s. 121-
143, 1918. 

Ünaydın, Ruşen Eşref, Çanakkale’de Savaşanlar Dediler Ki, 2. Baskı, 
TTK., Ankara 1990. 

Üngör, Ethem Ruhi, “Bir Çanakkale Gazisinin Günlüğünden”, Çanakkale 

Savaşı 75. Yıl Hatırası, 10 Ağustos 1990. 
Yetiş, Kâzım, Yahya Kemal’in Hayatı, İstanbul Fetih Cemiyeti Yayınları, 

İstanbul 1998. 
Yetiş, Kâzım, “Çanakkale Güllelenirken”, Türk Yurdu, Yıl: 4, Cilt: 8, 

Sayı: 2, 19 Mart 1331, s. 17-19. 
Yetiş, Kâzım, “Hitâbe-i Şükran”, Sabah, Yıl: 26, Cilt: 43, Sayı: 9289, s. 

4, 11 Ramazan 1333-11 Temmuz 1331-24, Temmuz 1915. 

356



 

Türk Dünyası Araştırmaları 

 

 Sayı: 207                Aralık 2013 

 
 
 
 
 
 
 

LÜGAT-I BULGARÎ’DE GÖRÜLEN SES  
HADİSELERİ 

Yrd. Doç. Dr. Uğur GÜRSU* 

Öz 

Lügat-i Bulgarî 19. yüzyılın başlarında Üsküp’te kaleme alınmış ano-

nim bir Türkçe-Bulgarca sözlük ve konuşma kılavuzudur. Eserde kelime-

ler, herhangi bir alfabetik veya tematik sıralama olmaksızın yer almakta-

dır. Sözlükteki Türkçe kelime varlığı ve bunlarda görülen ses hadiseleri 

Balkan Türk ağızları araştırmaları açısından büyük önem taşımaktadır. 

Makalede, Lügat-i Bulgarî hakkında genel bilgi vermeye ve eserde görü-

len ses hadiselerini tespit etmeye çalışacağız. 
Anahtar kelimeler: Lügat-i Bulgarî, Balkan Türk Ağızları, Ses Hadi-

seleri, Bulgarca. 

Abstract 

The Phonological Processes In Lügat-I Bulgarî 

Lügat-i Bulgarî is an anonymous dictionary and conversation book 

written in the beginning of the 19th century in Skopje. Vocabulary in the 

work is not listed alphabetically or thematically. Turkish words and the 

phonological phenomena seen among them have great importance for the 

studies on the Balkan dialects of Turkish. In this article we will try to give 

general information about Lügat-i Bulgarî and to determine phonological 

processes in the book. 
Key words: Lügat-İ Bulgarî, Dialects Of Turkish, Phonological Proces-

ses, Bulgarian. 

Giriş 

Osmanlı Türklerinin Balkan devletleriyle olan ilişkileri 14. yüzyılın or-
talarına dayanmaktadır. Sırp Çarı Stefan Duşan, Bizans’taki taht kavga-
                                                           
* İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. 
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sında imparator V. Paleiologos’u, Orhan Gazi ise Kantakuzenos’u destek-
liyordu. Osmanlıların ve Sırpların desteğini olan iki rakip 1352’de Dime-
toka’da savaşmışlardı, savaşın galibi olan Kantakuzenos tahta oturmuş-
tu. Osmanlılardan intikam almak isteyen Sırpların Haçlı Seferi gayreti 
Duşan’ın 1355’te ölmesi üzerine sonuçsuz kalmıştı. Kantakuzenos’un 
Osmanlı yardımlarına karşılık olarak verdiği Çimpe Kalesi’ne yerleşen 
(1358) Süleyman Paşa, devletin Batıya yönelişinin ilk adımını atmış ol-
du. 

1361’de Edirne, 1363’te Filibe, 1372’de Köstendil, 1382’de Manastır 
ve Pirlepe, 1385’te Ohri ve Sofya ve 1386’da Niş’in fethiyle birlikte Os-
manlı Devleti Balkanlar’a önemli ölçüde yayılmıştır. 1389’daki Kosova 
Zaferi’nden sonra ise Türk fetihleri hız kazanmıştır. Yıldızım Bayezid za-
manında (1392’de) fethedilen Üsküp, yüzyıllar boyunca Türk-İslâm me-
deniyetinin Balkanlar’daki en önemli merkezlerinden biri olmuştur. Fa-
tih Sultan Mehmet Han’ın 1463’te Bosna’yı fethi ise yalnız Balkan tarihi-
nin değil, Avrupa tarihinin en önemli safhalarından birini teşkil etmekte-
dir. Kanuni Sultan Süleyman Han’ın 1521’de Belgrad’ı fethi Balkanlar’-
daki fetih zincirinin son halkasını oluşturmaktadır. 

Osmanlı fetihlerinin peşi sıra gelen iskân politikası neticesinde, Bal-
kanlar’a büyük Türkmen toplulukları yerleştirilmiştir. Müslüman nüfu-
sun artışında iskân politikasının yanında, tarikatların faaliyetleri netice-
sinde İslâm’ı kabul eden Hıristiyanların da rolü bulunmaktaydı. İskân 
politikasının bir sonucu olarak, Osmanlı medeniyetinin vesikaları olarak 
bir kısmı bugüne ulaşabilen çok sayıda han, hamam, medrese, köprü, 
imaret, cami, tekke ve mescit gibi eserler inşa edildi. 

Rumeli’ye göçler 17. yüzyıldan itibaren durmuştur. 1683’teki II. Viya-
na kuşatmasının başarısızlıkla sonuçlanmasını müteakip olarak Avus-
turya, Rusya, Venedik ve Lehistan’ın Osmanlı Devleti’ne saldırmaları ne-
ticesinde yaşanan toprak kayıpları, Balkanlar’daki hâkimiyetin sarsılma-
sına sebep olmuştu. 

17. yüzyıl sonlarından itibaren görülen uzun savaşların getirdiği istik-
rarsızlık sonucunda, göç hareketi tersine dönmüş ve yerleşik Türk toplu-
lukları Balkanlar’ın doğu kesimlerine yönelmiştir. 

1789 Fransız İhtilâli neticesinde ortaya çıkan milliyetçilik akımları 
Osmanlı Devleti’nin Balkanlar’daki egemenliğini olumsuz yönde etkile-
miştir. Sırp ve Yunan isyanlarıyla birlikte Rusya’nın ve Fransa’nın mü-
dahaleleri yüzünden devlet zor durumda kalmıştır.1 1829’da Yunanis-
tan’ın, 1878’de Sırbistan’ın ve Karadağ’ın, 1908’de ise Bulgaristan’ın ba-
ğımsızlık kazanmaları Balkanlar’daki Osmanlı hâkimiyetine ağır darbe 
                                                           
1 Mehmet İnbaşı, “Tarihsel Perspektif: Türklerin Balkanlara Yerleşmesi”, Balkan Türkleri: 
Balkanlar’da Türk Varlığı, Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi Yayınları, s. 1-17, Ankara 
2003. 
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vurdu. Adı geçen dört yeni devletin 1912’de bir ittifak oluşturarak Os-
manlı Devleti’ne saldırmaları sonucunda patlak veren I. Balkan Savaşı, 
Osmanlılar için tam bir felaketle sonuçlandı. Mayıs 1913’teki Londra 
Antlaşması’yla Osmanlı Devleti’nin Rumeli sınırları Midye-Enez hattına 
kadar geriledi. İstanbul’un fethine kadar başkent olan Edirne şehri Bul-
garlara verildi. 

I. Balkan Savaşı’ndan Bulgaristan’ın epey kârlı çıkması Balkan ittifa-
kına üye olan devletleri rahatsız etmişti. Bunlara Osmanlı Devleti’nin ve 
Romanya’nın da eklenmesiyle Bulgaristan tek başına kalıyordu, bu se-
beple II. Balkan Savaşı kısa sürede Bulgaristan’ın kesin yenilgisiyle sona 
erdi. Ağustos 1913 tarihindeki Bükreş Antlaşması’yla Osmanlı Devleti 
Edirne şehrini geri aldı. Ancak, Arnavutluk’un bağımsızlığını kazanması 
ve Makedonya’nın Sırbistan ile Yunanistan arasında pay edilmesiyle Bal-
kanlar’daki Osmanlı hâkimiyeti bütünüyle son bulmuştu.2 

Yüzyıllar boyu süren Osmanlı hâkimiyetinin bir sonucu olarak Bal-
kanlar’da devlete hizmet eden pek çok devlet adamı ve askerin yanı sıra, 
özellikle Bosna’dan şairler, yazarlar ve bilim adamları çıkmıştır. Türkçeyi 
kullanarak yazan pek çok şair bulunmaktadır, bunlardan ilkinin 15. y.y. 
şairlerinden Adnî olduğu kabul edilmektedir. Arap harflerini kullanarak 
kendi dilinde eser veren şair ve yazarlar da bulunmaktaydı ki, bu sanat-
çıların oluşturduğu edebiyata “Alhamiyado” veya “Aljamiyati” adı veril-
mektedir. Bu terimin “el-Acemiyye” kelimesinden geldiği düşünülmekte-
dir. Bu terim ilk kez, Arap harfleriyle İspanyolca yazılan eserler için kul-
lanılmıştır.3 

Balkan coğrafyasında hazırlanan ilk Boşnakça-Türkçe sözlük olan ve 
1631’de yazılan Makbûl-i Ârif (Potur Şahîdî) “Alhamiyado” edebiyatının 
ilk örneklerinden biridir. Sözlüğün yazarı olan Muhammed Hevâî 1601-
1651 yılları arasında yaşamıştır. Makbûl-i Ârif’te “Üsküfî”, diğer şiirlerin-
de ise “Hevâî” mahlasını kullanmıştır. Hayatı hakkında fazla bir bilgi 
yoktur, şiirlerinden anlaşıldığına göre Türkçe, Arapça ve Farsçayı iyi bil-
mektedir.4 

Muhammed Hevâî eserini hazırlarken Mevlana Şâhidî İbrahim Dede’-
nin 1515’te yazdığı “Tuhfe-i Şâhidî” adlı Farsça-Türkçe manzum sözlüğü 
örnek almıştır. Bu yüzden, Makbûl-i Ârif’in müstensihlerinden birinin, 
eserin adını “Potur Şâhidî” (Köylü Şâhidî ) olarak değiştirdiği rivayet edil-
mektedir. Eserin Türkiye’de, Balkanlar’da ve diğer ülkelerde olmak üzere 
yaklaşık otuz nüshası bulunmaktadır.5 
                                                           
2 Barbara Jelavich, Balkan Tarihi: 20. Yüzyıl, Küre Yayınları, s. 101-105, İstanbul 2006. 
3 Sait Okumuş, “Muhammed Hevâî Üsküfî ve Türkçe-Boşnakça Manzum Sözlüğü Makbûl-i 
Ârif (Potur Şahîdî), Turkish Studies (Klasik Türk Edebiyatı-Sözlüklerimiz), Volume 4/4, s. 
824, Summer 2009. 
4 Sait Okumuş, “a.g.m.”, s. 825-826. 
5 Sait Okumuş, “a.g.m.”, s. 839-840. 
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Makbûl-i Ârif’ten birkaç örnek beyit vermek eserin niteliği açısından 
aydınlatıcı olacaktır: 

Usta aàız, rame omuz, hem úulaàa uho di, 
Çelo alın, úaş oberva, sen güzelsin lepo ti. 
Hem ayaàa noàa dirler, dize dirler úoleno, 
PÀdişÀha çar dirler, çarina dur devleti. 
Gümüşe hem srebro dirler, zlato hem di altuna, 
Güzele hem lepo dirler, saña beñzer úano ti.6 

Makbûl-i Ârif’ten sonra yazılmış olan pek çok Türkçe-Boşnakça ano-
nim sözlük bulunmaktadır, bunların söz varlığı olarak Makbûl-i Ârif’ten 
oldukça etkilendikleri görülmektedir. 

Mustafa Şenel, “Bosna Hersek’te Boşnaklara Türkçe Öğretmek Ama-
cıyla Yazılmış Türkçe-Boşnakça Sözlükler Üzerine” adlı bildirisinde bun-
lardan on sekizini tanıtmaktadır.7 

Metnini ele alarak incelediğimiz “Lügat-i Bulgarî” de bu tür anonim 
sözlüklerden biridir. Balkanlar’daki Slav dilleri söz varlığı açısından bir-
birine oldukça yakındır, bu bakımdan eserin adı her ne kadar “Lügat-i 
Bulgarî” de olsa, onu Boşnakça, Bulgarca, Sırpça, Hırvatça ve Makedon-
canın ortak söz varlığını yansıtan bir eser olarak kabul etmek doğru olur 
düşüncesindeyiz. 

1. Eserin Biçim ve İçerik Özellikleri 

Lügat-i Bulgarî anonim bir Türkçe-Bulgarca sözlük olup, Hicri 1242’-
de (miladî 1826/1827) Üsküp’te yazılmış veya istinsah edilmiştir. Eserin 
bilinen tek nüshası Bulgaristan Millî Kütüphanesi’nde bulunmaktadır ve 
http://digital.nationallibrary.bg adresinde araştırmacıların istifadesine 
sunulmuş durumdadır. 

Nesih yazıyla kaleme alınmış olan Lügat-i Bulgarî 32 yapraktan oluş-
maktadır. Eserde 1100 civarında Türkçe (Türkçeye geçmiş Arapça ve 
Farsça alıntılar da buna dâhildir). kelimenin Bulgarca karşılıkları veril-
mektedir. Sözlükte kelimelerin açıklamaları yer almaz, her bir Türkçe 
kelimenin Bulgarca karşılığı bir alt satırda verilmekle yetinilmiştir. Böy-
lece eserdeki tek sayılı satırlarda Türkçe kelimeler, çift sayılı satırlarda 
ise bunların Bulgarca karşılıkları yer almaktadır. Sadece, birinci satırın-
da besmele bulunan 1b sayfası bu düzenin dışında kalmaktadır. Eserde-
ki Türkçe kelimelerin sıralanışında alfabetik sıra gözetilmediği gibi, belli 
konulardaki kelimelerin aynı kısımda verildiğini gösteren bir fihrist de 
bulunmamaktadır. 
                                                           
6 Otto Blau, Bosnisch-Türkische Sprachdenkmäler, s. 69, Leipzig 1868. 
7 Mustafa Şenel, “Bosna Hersek’te Boşnaklara Türkçe Öğretmek Amacıyla Yazılmış Türkçe-
Boşnakça Sözlükler Üzerine”, 3. Uluslararası Balkanlar’da Sosyal Bilimler Kongresi 29 Ma-
yıs-5 Haziran 2011 Bosna Hersek-Mostar, Bildiri Kitabı, Cilt: 1, s. 271-285. 
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Bununla birlikte, aynı konudaki kelimelerin toplandığı satırlara da 
rastlanabilmektedir: 

1b/2’deki “AllÀh, peyàamber, melek, melÀ’ike, resÿl”, 
1b/12’deki “funduú, úızılcıú, alma, armut, üvez”, 
2a/5’teki “ãıàır, öküz, úoyun, úoç, úuzı, keçi” vb. 

Eserdeki kelimeler incelendiğinde bunların büyük bir kısmının gün-
delik hayatla ilgili olduğu görülmektedir: Yiyecek, içecek, hayvan ve bitki 
isimlerinin yanı sıra, gündelik hayatta gerekli olan alet edevat isimlerine 
de sözlükte yer verilmiştir. Eserde İslâmiyet ile ilgili kelimeler de yer al-
maktadır. Sanat, bilim, felsefe ve devlet işlerine dair kelimelere ise yer 
verilmemiştir. Buna dayanarak, yazarın gündelik ihtiyaçları karşılamaya 
yönelik bir sözlük hazırlamayı amaçladığı düşünülebilir. 

Sözlükte herhangi bir bölümlendirme olmamasına rağmen, içerik ba-
kımından eseri ikiye ayırmak mümkündür: 

1. Kelime çevirilerinin ağırlıkta olduğu ilk kısım (1b-17b) 
2. Cümle çevirilerinin ağırlıkta olduğu ikinci kısım (18a-31b) 

Lügat-i Bulgarî’de yer alan cümlelerin de tıpkı kelimeler gibi, gündelik 
hayata dair olduğu görülmektedir. Cümlelerin çoğu kısadır ve genellikle 
basit cümle tipine girmektedir. 

Yeñi úalèadur (18a/2) 
Úaví degildür (18a/7) 
O da bize gerek (21a/15) 

Lügat-i Bulgarî’de Türkçenin veya Bulgarcanın gramerine dair en 
ufak bir açıklama veya bilgi bulunmamaktadır. Yazarın Bulgar dilini et-
raflıca tanıtmak veya Türk dilinin gramerini, anadili Bulgarca olan in-
sanlara öğretmek gibi bir amaç taşımadığı açıktır. Bu sebeple, Lügat-i 
Bulgarî için “Gündelik ihtiyaçları karşılamaya yönelik bir sözlük ve ko-
nuşma rehberidir.” değerlendirmesini yapmak doğru olur, kanaatindeyiz. 

2. Eserin İmla Özellikleri 

Eserin imlasında klasik Osmanlı Türkçesi imlasına aykırı bazı kulla-
nımlar dikkat çekmektedir. Bunları, sözlük yazarının konuşma dilini ay-
nen yazıya geçirme isteğine bağlayabileceğimiz gibi, eğitim seviyesinin 
düşük olmasına da bağlamak mümkündür. 

Lügat-i Bulgarî’de bu iki ihtimali de düşündürecek imla özellikleri gö-
rülmektedir. Örneğin 2b/3’te “un” kelimesinin “uñ”, 5a/9’da “hangisin-
den” kelimesinin “óangisinden”, 11a/5’te “òasta” kelimesinin “òasta”, 
11b/11’de “òor” kelimesinin “óor”, 13a/9’da “òoş” kelimesinin “óoş” 4a/ 
5’te “ùaraf” kelimesinin “ùÀraf”, 10b/9’da “tiken” kelimesinin “ùiken”, 
11a/9’da “anaòtar” kelimesinin “añaòtar” ve 14b/3’te “süt” kelimesinin 
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“ãüt” biçiminde yazılması gibi örnekler yazarın klasik Osmanlı Türkçesi 
imasını yeterince iyi bilmediğini düşündürmektedir. 

Lügat-i Bulgarî’de Türkçe kelime ve eklerin imlasında en çok dikkat 
çeken özellik, “ñ” kullanılması gereken pek çok kelime ve ekin “n” ile ya-
zıya geçirilmiş olmasıdır. Bu durumu yazarın bilgi eksikliğine bağlamak 
mümkün olmakla birlikte, Rumeli ağızlarında ñ → n değişiminin mevcut 
olduğunu da hatırda tutmak gerekir. Ahmet Günşen “Doğu Trakya Ağız-
larının Şekil Bilgisini Belirleyen Temel Özellikler” adlı makalesinde bu ses 
değişiminden bahsetmiştir. Buna göre ilgi halindeki ñ’ler ile ikinci tekil 
ve çoğul şahıs iyelik eklerindeki ñ seslerinin n’ye dönüştüğü belirtilmek-
tedir8. Ayrıca, zamir kökenli şahıs ekleri ve iyelik kökenli şahıs eklerinin 
ikinci ve çoğul kişilerinde de bu değişim görülmektedir.9 

Doğu Trakya ağızlarını fonetik açıdan İstanbul Türkçesi’ne yaklaştı-
ran ñ → n değişmesinin Lügat-i Bulgarî’nin yazıldığı Makedonya’daki 
Türkçe ağızlarında da görülmesi muhtemeldir. “ñ” kullanılması gerekir-
ken “n” ile yazılmış olan kelime ve eklerden bazıları şunlardır: 

úaranlıú 
anlatur 
işine 
istersen 
onuldı 
onulmaz 
seversen 
bilürsen 
elini 
yenmek 
gönli 
bekleyin 
baúun 
etmeyin 
darıltdın 
işleyin 
geçlemeyin 
gelün 
didüàün 
gelmedin 
olursan 
èaúluna 
dinlersen 

(úarañlıú) 
(añlatur) 
(işiñe) 
(isterseñ) 
(oñuldı) 
(oñulmaz) 
(severseñ) 
(bilürseñ) 
(eliñi) 
(yeñmek) 
(göñli) 
(bekleyiñ) 
(baúuñ) 
(etmeyiñ) 
(darıltdıñ) 
(işleyiñ) 
(geçlemeyiñ) 
(gelüñ) 
(didügüñ) 
(gelmediñ) 
(olursañ) 
(èaúluña) 
(diñlerseñ) 

(3a/8, 3a/9) 
(5a/13) 
(5b/11) 
(5b/11, 25b/9) 
(6a/1) 
(6a/1) 
(6a/3) 
(6a/3) 
(7b/11) 
(11a/1) 
(21a/9) 
(21b/5) 
(21b/5) 
(21b/11) 
(21b/15) 
(22a/7) 
(22a/9) 
(22a/9) 
(23a/9) 
(24a/9) 
(26a/3) 
(26b/3) 
(26b/3) 

                                                           
8 Ahmet Günşen, “Doğu Trakya Ağızlarının Şekil Bilgisini Belirleyen Temel Özellikler”, Tur-
kish Studies Volume 3/3 Spring, s. 417 ve 419, 2008. 
9 Ahmet Günşen, “a.g.m.”, s. 422-423. 
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ñ ile yazılması gereken kelime ve eklerin n ile yazıldığını gösteren ör-
neklerin çokluğu dikkat çekmektedir, fakat eserin tamamında bu imla 
özelliğini görmemekteyiz. Klasik imlaya uygun olarak ñ ile gösterilen ke-
lime ve ekler de mevcuttur: 

baña 
anlaruñ 
umÿruñ 
senüñ 
ãorarsuñ 
kendüñ 
yeñi 
yeñilenmiş 
saña 
ãoñra 
süñü 
diñlemek 
geldüñ 
yoluñ 
beñzer  
tañrı 
getürdiñüz 
getürdiyseñüz 
gösterüñ 
görürsiñiz 
bilürsiñiz 
alduñ 
ögrenüñ 
ögrendiydüñüz 
ögrenseñüz 
ögrenürdüñüz 
idersüñüz 
aduñ 

(4b/7) 
(5a/5) 
(5a/11) 
(5a/11) 
(5a/11) 
(5b/13) 
(6a/9) 
(6a/9)  
(6b/13) 
(7a/11, 7b/13) 
(10b/13) 
(11b/15) 
(13a/9) 
(17b/15) 
(19b/1) 
(20a/7) 
(21b/1) 
(21b/1) 
(21b/1) 
(21b/9) 
(22a/7) 
(23a/9, 29b/1) 
(27a/11) 
(27b/9) 
(28a/3) 
(28a/5) 
(28b/11) 
(30a/7) 

Klasik imlaya uygun olan ve olmayan kullanımların çokluğu, kesin 
bir fikre varmamızı engellemektedir: ñ kullanılması gereken kelime ve 
eklerin “n” ile yazılmış olması, henüz tamamlanmamış bir ñ → n değiş-
mesini gösterebileceği gibi, yazarın klasik Osmanlı Türkçesi imlasına ye-
terince hâkim olmadığını da gösterebilir. 

Türkçe kelimelerin imlasında görülen ikinci problem “k” sesinin yazı-
lışında görülmektedir. Kef harfi ile yazılması gereken, orta ve son sesteki 
“k”lerin kaf ile yazıldığı birçok örnek bulunmaktadır: 
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şimşeú 
ekmeú 
örümceú 
eúşi 
deliú 
düzlüú 
yüúlet 
bebeú 
keúliú 
kesileçeú 
kütüú 
beúle 
inciú 
kelebeú 
sümüúli 
kertiú 
çiçeú 
köpeú 

(şimşek) 
(ekmek) 
(örümcek) 
(ekşi) 
(delik) 
(düzlük) 
(yüklet) 
(bebek) 
(keklik) 
(kesileçek) 
(kütük) 
(bekle) 
(incik) 
(kelebek) 
(sümükli) 
(kertik) 
(çiçek) 
(köpek) 

(3a/15) 
(3a/13) 
(4a/13) 
(4b/3) 
(4b/3) 
(5a/8) 
(7a/7) 
(7b/8) 
(10b/5) 
(12a/9) 
(12b/13) 
(14a/9, 15b/5) 
(15b/3) 
(16b/9) 
(16b/11) 
(17a/13) 
(3b/1, 23b/3, 23b/5) 
(24b/7) 

Metinde kaf ile yazılması gereken bazı kelime ve eklerin imlasında ise 
kef kullanılmıştır ancak bu örnekler sayıca azdır: 

uçuzluk 
paóalılık  
yutmak 
bulduk 

(uçuzluú) 
(pahalılıú) 
(yutmaú) 
(bulduú) 

(5b/7) 
(5b/7) 
(9b/7) 
(13a/11) 

Lügat-i Bulgarî’de görülen bir diğer imla meselesi “g” ve “à” seslerinde 
kendisini göstermektedir; kef harfi ile yazılması gereken orta ve son ses-
teki “g”lerin pek çok kez gayın harfiyle yazıldığını görmekteyiz: 

örài 
diàren 
eàrildi 
büàri 
söylediàim 
eàşi 
bildüàüm 
didüàün 
dediàinde 
istedüàün 
deyeceàim 

(örgi) 
(digren) 
(egrildi) 
(bügri) 
(söyledigim) 
(egşi) 
(bildügüm) 
(didügüñ) 
(dediginde) 
(istedügüñ) 
(deyecegim) 

(3b/15) 
(5b/5) 
(6b/9) 
(11a/7) 
(14a/3) 
(16b/5) 
(18b/15, 19a/7, 27a/3) 
(23a/9) 
(26a/7) 
(27a/7) 
(30b/11) 
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11a/15’teki “buràı” kelimesi ise gayın yerine kef ile yazılmıştır. 
16b/3’teki “güzellük” kelimesinin imlasında da klasik imlaya aykırı 

bir durum söz konusudur: Yazar iki kez lam harfi yazmak yerine, lam 
harfinin üzerine şedde işareti koymuştur. 

Türkçe, Arapça ve Farsça kelimelerin yazılışında hatalardan ve tutar-
sızlıklardan kurtulamayan yazar, Bulgarca kelimelerin imlası için ise ol-
dukça tutarlı bir yol izlemiştir: 

I. Bulgarca kelimelerdeki bütün “k” sesleri kaf harfi ile gösterilmiştir. 

driyenaú 
bresúva 
lesúovina 
úirtiça 
popaú 

“kızılcık” 
“şeftali” 
“fındık ağacı” 
“köstebek” 
“göbek” 

(1b/13) 
(1b/15) 
(2b/6) 
(7b/4) 
(8a/14) 

II. Art damak g sesi gayın harfi ile, diş damak g sesi ise kef harfi ile 
gösterilmiştir: 

boà 
yaàoda 
stegno 
àrom 
vruge 

“tanrı” 
“çilek” 
“uyluk” 
“yıldırım” 
“sıcak” 

(1b/3) 
(1b/15) 
(3a/16) 
(3a/16) 
(3b/10) 

III. “s” sesi sadece sin harfi ile gösterilmiştir: 

sladaú 
prostirúa 
zasmiya se  
posla 
jensúo 

“tatlı” 
“döşeme” 
“güldü” 
“iş” 
“dişi” 

(3b/14) 
(4a/10) 
(5a/8) 
(6b/14) 
(8b/6) 

IV. Tüm “z” sesleri ze harfi ile gösterilmiştir: 

razastut 
ispraznit 
zaàrilit 
vez 
zaúirpa 

“dağıtmak” 
“boşaltmak” 
“kucaklaşmak” 
“nakış” 
“yama” 

(8b/14) 
(9a/4) 
(9b/12) 
(10a/10) 
(10a/14)  

V. Kalın ve ince “t” sesleri metinde te harfi ile yazılmakla birlikte, 
birkaç kelimede kalın “t” sesinin tı harfi ile yazılmış olduğu görülmek-
tedir: 

bit 
zatvorit 

“dövmek” 
“kapatmak” 

(8a/6) 
(8a/10) 
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úopat 
zaúuóat 
túat 
ùirçat 
ùrnovina 

“çapalamak” 
“yoğurmak” 
“dokumak” 
“koşmak” 
“diken ağacı” 

(8b/15) 
(9b/6) 
(10a/7) 
(8a/16) 
(10b/10) 

VI. Türkçede bulunmayan “ts” sesini ifade edebilmek için çim harfi 
kullanılmıştır. Bu bir imla tercihi olarak görülebileceği gibi, sözlüğün ya-
zıldığı bölgede görülen ts → ç değişmesine de bağlanabilir. 

Zira Makedonya Türk ağızlarında Makedonca kelimelerdeki “ts” sesi-
nin “ç”ye dönüştüğü bilinmektedir.10 

úlinaç 

otaç 
lisiça 
sirçe 
lubeniça 

(klinats) 
(otats) 
(lisitsa) 
(sirtse) 
(lubenitsa) 

“çivi” 
“baba” 
“tilki” 
“yürek” 
“karpuz” 

(1b/5) 
(2a/12) 
(3a/2) 
(8a/14) 
(9a/12) 

VII. Lügat-i Bulgarî’de “h” sesleri genellikle he harfi ile gösterilmiştir, 
ancak ha ile yazılmış kelimeler de mevcuttur. Aynı kökten gelen kelime-
lerdeki “h”lerin aynı satırda farklı harflerle gösterilmiş olması, yazarın bu 
sesin imlasında bir kararsızlık yaşadığını göstermektedir: 

makióa 

uho 
virh 
orahovina 
suóoúa 

muha 
óogeş 
óodi 

hogeş 
óogu 

“üvey anne” 
“kulak” 
“doruk” 
“ceviz ağacı” 
“kuraklık” 
“sinek” 
“istiyorsun” 
“gel” 
“istiyorsun” 
“istiyorum” 

(2a/10) 
(2a/14) 
(2b/2) 
(2b/6) 
(2b/10) 
(3a/14) 
(5b/12) 
(6b/12) 
(23b/6) 
(23b/6) 

VIII. Eserde “a” ünlüsü kelime başında elif harfiyle, kelime ortasında 
elif harfiyle veya üstünle, kelime sonunda elif harfiyle; “i” ünlüsü kelime 
başında hemze ve kesreyle, kelime ortasında ye harfiyle veya kesreyle, 
kelime sonunda ye harfiyle; “o” ve “u” ünlüleri ise kelime başında elif ve 
vav harfiyle, kelime ortasında vav harfiyle veya ötreyle, kelime sonunda 
vav harfiyle yazılmıştır. 
                                                           
10 Ahmet Günşen, “Dil Etkileşimi Açısından Makedonya ve Kosova Türk Ağızları”, Türkiye 
Türkçesi Ağız Araştırmaları Çalıştayı Bildirileri, TDK Yayınları, s. 267, Ankara 2009. 
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3. Lügat-i Bulgarî’de Görülen Ses Hadiseleri 

Üsküp’te yazılmış bir sözlük olan Lügat-i Bulgarî’de yer alan Türkçe 
ve alıntı kelimeler, fonetik bakımdan İstanbul Türkçesi’ne göre bazı fark-
lılıklar arz etmektedir. Sözlükte görülen bu farklılıkların sebebi; ses de-
ğişmesi, ses düşmesi, ses türemesi, metatez, ikizleşme, asimilasyon, di-
similasyon ve hece düşmesi olmak üzere yedi farklı ses hadisesinin mey-
dana gelmesidir. Eserdeki ses hadiseleri ve örnekleri şunlardır: 

3.1. Ses Değişmesi 

3.1.1. Ünlü Değişmesi 

Eserde pek çok örneği bulunan ses hadiselerinden biridir. 

funduú 
egir 
saàsıàan 
úaynayır 
úarlanàıç 
kirpek 
püber11 
saramsaú 
kirpü 
salúum 
emzek 
ãaàırçaú 
kepçi 
hane 
úoúayır 
vaúat 

“fındık” 
“eyer” 
“saksağan” 
“kaynıyor” 
“kırlangıç” 
“kirpik” 
“biber” 
“sarımsak” 
“kirpi” 
“salkım” 
“emzik” 
“sığırcık” 
“kepçe” 
“hani” 
“kokuyor” 
“vakit” 

(1b/12) 
(2b/13) 
(4a/1) 
(4b/1) 
(7b/5) 
(8a/9, 8b/7) 
(9a/9) 
(9a/11, 20a/13) 
(10b/7) 
(11b/5) 
(15b/7) 
(17b/11) 
(21a/1) 
(21a/15) 
(23b/7) 
(26b/5) 

3.1.2. Ünsüz Değişmesi 

Ünsüz değişmesi hadisesi ünlü değişmesine göre daha sık görülmek-
tedir.12 

ú → à 
y → à  
z → s  
ú → à  

úızaà  
àulaf 
kiras 
puluà 

“kızak” 
“yulaf” 
“kiraz” 
“pulluk” 

(1b/6) 
(2a/1) 
(2b/5)12 
(3b/1) 

                                                           
11 Makedonya ve Kosova ağızlarında kelimenin “piper” biçimi de bulunmaktadır: Victor A. 
Friedman, Turkish in Macedoria and Beyond: Studies in Contact, Typology and Other Pheno-
mena in the Balkans and the Caucasus, Wiesbaden, Harrassowitz Verlag, s. 77, 2003. 
12 16a/3’te “tepe” biçimi de yer almaktadır. 
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à → w → v  
ó → ú  
ú → à  
d → t  
g → y  
p → b  
t → d  
l → n  
b → p  
yn → ng → ñ 
ú → à 
z → s  
r → l  
t → d  
à → w → v 
ò → à 
c → ç 
c → ç 
p → b 
k → g  
 
ú → h  
g → y  

ãovuú 
úalıca 
saàsıàan 
urtı 
çiynedi 
borsuú 
depe13 
yüknemek 
püber 
peñir 
naàış 
óoros 
gülgen 
edik 
ãovuúlamaú 
baàış 
kesileçek 
çabuçaú 
büşkül 
eàşi 
 
haçan 
ãoracayım 

“soğuk” 
“küçük halı” 
“saksağan” 
“vurdu (çaldı manasında)” 
“çiğnedi” 
“porsuk” 
“tepe” 
“yüklemek” 
“biber” 
“peynir” 
“nakış”  
“horoz” 
“gürgen” 
“çizme” 
“soğuklamak, üşümek” 
“bağış”  
“kesilecek” 
“çabucak” 
“püskül” 
“ekşi” 
 
“kaçan, ne zaman” 
“soracağım” 

(3b/11) 
(3b/13) 
(4a/1) 
(4a/5) 
(4b/1) 
(7b/3) 
(8a/7) 
(8b/11) 
(9a/9) 
(9b/15, 14b/5)14 
(10a/3, 20a/13) 
(10b/3) 
(10b/11) 
(11a/3) 
(11b/9) 
(11b/13) 
(12a/9) 
(13b/7) 
(15a/11) 
(16b/5) 
(20a/3) 
(22a/11) 
(30b/7) 

3.2. Ses Düşmesi 

3.2.1. Ünlü Düşmesi 

Bu ses hadisesinin genellikle Türkçe kelimelerde görüldüğü anlaşıl-
maktadır, sözlükteki örneklerden sadece birisi (bÀbil) Arapçadan ödünç-
lemedir.  

Eserde ünlü düşmesi görülen kelimeler şöyle sıralanmaktadır: 

                                                           
13 Son seste “z”lerin “s”ye dönüşmesi Kuzeydoğu Bulgaristan ağızlarında da görülmekte 
olan bir ses hadisesidir: Hüseyin Dallı, Kuzeydoğu Bulgaristan Türk Ağızları Üzerine Araştır-
malar, Türk Dil Kurumu Yayınları, s. 70, Ankara 1978. 
14 “peynir” kelimesinde görülen ses değişiminin yn → ng → ñ biçiminde olduğunu düşün-
mekteyiz. Zira Makedonya Türk ağızlarında kelimenin “pengir” biçimi de bulunmaktadır; 1- 
Şirin Tufan, Language Convergence in Gostivar Turkish-Macedonia: Grammar and Language 
Contact Phenomena, Saarbrücken, Lambert Academic Publishing, s. 94, 2010; 2- Victor A. 
Friedman, Turkish in Macedonia and Beyond: Studies in Contact, Typology and Other Pheno-
mena in the Balkans and the Caucasus, Wiesbaden, Harrassowitz Verlag, s. 77, 2003; Ku-
zeydoğu Bulgaristan Türk ağızlarında ise aynı kelime “y” düşmesi ve bunun neticesinde “e” 
ünlüsünün önce daralmaya uğraması, sonrasında da uzamasıyla “pínir” biçimine girmiştir: 
Hüseyin Dallı, Kuzeydoğu Bulgaristan Türk Ağızları Üzerine Araştırmalar, Türk Dil kurumu 
Yayınları, s. 71, Ankara 1978. 
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buzaà 
emziyor 
geysi 
sıtma15 
egriyor 
bÀbil 
ınúıryor 
ãovdı 
burda 
ey 

“buzağı” 
“emziriyor” 
“giysi” 
“sıtma” 
“eğiriyor” 
“ebâbil” 
“inliyor” 
“soğudu” 
“burada” 
“iyi” 

(2a/3) 
(2a/3) 
(11a/3) 
(11a/15) 
(6b/7) 
(17b/7) 
(18b/7) 
(20a/3) 
(26a/7) 
(24a/7, (29b/9) 

3.2.2. Ünsüz Düşmesi 

Sözlükte ünsüz düşmesine genellikle kelime ortasında rastlanmaktadır. 
Bazı örneklerde kelime sonunda ünsüz düşmesi hadisesi görülmekteyken, 
bir örnekte ise (apalum “yapalum”) kelime başındaki ünsüz düşmüştür: 

teúeleú 
olaú 
sinecik 
puluà 
çıra 
çifçi 
buàda 
türçe 
apalum 

“tekerlek” 
“oğlak” 
“küçük sinek” 
“pulluk” 
“çıra, Farsça çerÀà” 
“çiftçi” 
“buğday” 
“Türkçe” 
“yapalım” 

(1b/6)16 
(2a/7) 
(3a/13) 
(3b/1) 
(5b/5), 17b/3) 
(8b/15) 
(11b/15) 
(28b/1) 
(25a/3, 25a/5, 25b/1, 25b/39, 25b/7) 

3.3. Ses Türemesi 

3.3.1. Ünlü Türemesi 

Lügat-i Bulgarî’de görülen ünlü türemesi örneklerinin tamamını alıntı 
kelimeler oluşturmaktadır, bu ses hadisesinin görüldüğü kelimelerin sa-
yısı azdır: 

ùurup 
ıòlamur 
toóum 
naàış 
baàış 
aãıl 

“turp” 
“ıhlamur” 
“tohum” 
“nakış” 
“bağış” 
“asıl” 

(2a/1) 
(2b/5) 
(10a/3) 
(10a/3, 20a/13) 
(11b/13) 
(13a/15, 19a/9, 22a/5, 29a/11) 

                                                           
15 11a/15’te “ısıtma” biçimi bulunmaktadır. 
16 Kuzeydoğu Bulgaristan ağızlarında da kelime aynı biçimde görülmektedir: Hüseyin Dallı, 
Kuzeydoğu Bulgaristan Türk Ağızları Üzerine Araştırmalar, Türk Dil Kurumu Yayınları, s. 71, 
Ankara 1978. 
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vaúit 
zülüf 
fikir 

“vakit” 
“zülüf” 
“fikir” 

(14b/9) 
(15a/5) 
(26a/5, 26a/9) 

3.3.2. Ünsüz Türemesi 

Metinde oldukça az görülen bu ses hadisesi genellikle kelime ortasın-
da görülmektedir, iki örnekte ise kelime başında “h” protezi yer almak-
tadır: 

panbuú 
óaşladı 
óaşlanmış  

inleri 

“pamuk” 
“aşıladı” 
“aşılanmış” 
“ileri” 

(10a/3) 
(12b/7) 
(12b/7) 
(29b/3, 31a/9) 

Makedonya ağızlarında “h” protezine “hambar” (ambar) kelimesin-
de de rastlanmaktadır ki, bu biçimiyle Boşnakçada da yer almakta-
dır.17 

3.4. Metatez 

Metatez olayının metnimizde sadece iki örneği bulunmaktadır: 

alnı 
diàren 

“alın” 
“dirgen” 

(2a/13) 
(5b/5) 

3.5. İkizleşme 

Metinde örneğine az rastlanan ses hadiselerinden biridir: 

úıããa 

hibbe 
aããı 
úıããadur 

pahallı 

“kısa” 
“hibe” 
“fayda, yarar” 
“kısadır” 
“pahalı” 

(4a/7) 
(12b/1) 
(13b/13) 
(14b/13) 
(23a/11)18 

3.6. Asimilasyon 

Metnimizde tek örneği bulunmaktadır:  

yattı “yattı” (4a/15) 

Osmanlı Türkçesi’nde “d”li olarak yazılan görülen geçmiş zaman eki-
nin metinde “ti” biçiminde yazılması, konuşma dilinin imla üzerindeki 
etkisini göstermektedir. 
                                                           
17 Şirin Tufan, a.g.e., s. 92. 
18 Makedonya Türk ağızlarındaki “pallılıú” (pahalılık) kelimesinde de ünsüz ikizleşmesi gö-
rülmektedir: Şirin Tufan, a.g.e., s. 89. 
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3.7. Disimilasyon 

Metnimizde sadece bir örneği bulunan bir ses hadisesidir: 

yonla “yolla” (31a/7) 

3.8. Hece Düşmesi 

Metnimizde hece düşmesinin iki örneği bulunmaktadır: 

deliúçaz 
aşa 

“küçük delik” 
“aşağı”

(4b/3) 
(12a/3, 13a/1, 23b/1) 

Sonuç 

Osmanlı Devleti’nin Balkanlar’daki beş yüz yıllık hâkimiyetinin siyasî 
iktisadî ve toplumsal sonuçları olduğu gibi, kültürel neticeleri de bulun-
maktadır. Dil etkileşimi bu kültürel neticelerin en önemlilerinden birisi-
dir. Balkan topluluklarından Türkçe eser veren birçok sanatçı ve bilim 
adamının yanı sıra, kendi dillerinde fakat Arap harflerini kullanarak eser 
veren kimseler de çıkmıştır. 

İkinci yolu izleyen sanatçıların eserleri “Alhamiyado Edebiyatı”nı 
oluşturmaktadır. Mehmed Hevâî Üsküfî’nin 1631’de yazdığı “Makbûl-i 
Ârif” (Potur Şâhidî) adlı manzum Boşnakça-Türkçe sözlük Alhamiyado 
Edebiyatı’nın ilk ürünlerinden sayılmaktadır. 

Mehmed Hevâî Üsküfî’nin eserini müteakip olarak yazılan ve birçoğu 
anonim olan sözlüklerden biri de makalemize konu olan “Lügat-i Bulga-
rî”dir. Eser, Türkçe ile Balkanlar’daki Slav topluluklarının ortak söz var-
lığını yansıtan orta büyüklükte bir sözlüktür. Çalışmamızda “Lügat-i Bul-
garî”nin biçim ve içerik özelliklerine değindikten sonra, eserdeki Türkçe 
kelimelerde görülen ses hadiselerini ortaya koymaya çalıştık. Türkçe ile 
Balkan dillerinin söz varlığını içeren sözlüklerin incelenmesinin Balkan 
Türk ağızları üzerine yapılan çalışmalara katkıda bulunacağını düşün-
mekteyiz. 
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Öz 

Türk halı ve düz dokumalardaki yanışlar birçok açıdan değerlendirile-

bildiği gibi bir dil göstergesi (sembol) olarak da incelenebilmektedir. Aslın-

da bir görsel sanat ürünü olan yanışlar, dokuyucular tarafından binlerce 

yıldır Türkçenin sunduğu imkânlar çerçevesinde adlandırılmıştır. Bu ad-

landırma sürecinde, yanışların anlam özellikleri bakımından birbirinden 

farklı yollarla adlandırıldığı ve böylece yanışların anlamlama sürecine gö-

re de incelenebileceği görülmektedir. 
Anahtar kelimeler: Türkçe, Adlandırma, Yanış, Türk Halı ve Düz 

Dokuma Yaygıları. 

Abstract 

The Ways Of Namıng “Yanış” In Turkısh Carpets And Rugs 

The word “yanış” on Turkish carpets and rugs can be assessed in 

many respects and as a symbol as well. The weavers have named yanış, 

which are the products of visual art in fact, in accordance with the Tur-

kish language facilities for thousands of years. It is observed that in this 

naming process “yanış” have been named in different ways in terms of 

meaning properties and thus “yanış” can be examined by signification 

process. 

Key words: Turkish, Naming, “Yanış”, Turkish Carpets and Rugs. 

Yanış Terimi 

Binlerce yıllık bir geçmişi bulunan Türk kültürünün, en önemli mad-
dî öğelerinin başında halı ve düz dokuma yaygılar gelmektedir. Orta As-
ya’da, göçerevli bir yaşamın çok önemli bir parçası olarak ortaya çıkan 
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ve daha sonraki yüzyıllarda Türklerin yaşadığı her coğrafyaya bir sanat 
olarak taşınan halı ve düz dokuma ürünleri, üzerlerindeki yanışlarla 
binlerce yıllık geçmişin görsel bir bağı konumundadır. 

Türk halı ve düz dokuma sanatında, “Her biri tek başına bir varlık ta-
şımadığı halde, bir bütünün bir bezemenin bir süsün anlamlı parçası” ola-
rak tanımlanan1 yanış için kaynaklarda veya yörelerde genellikle motif, 
desen, model, yanış (yağnıç, yagnış), motif, oyu, tabak, nanış, örenek ve 
organtı (öğrenti), su adlarının kullanıldığı kaydedilmiştir.2 

Yukarıda belirtilen ve kısaca “en küçük ve anlamlı süs unsuru” için 
Türkçede örnek, nakış, bezek, çitik, şekil, süs, işlengi, en-im, göl/gol, say-
ma, oy, oya oyum, bediz, bedüz kelimelerinden birinin kullanılabileceği 
de belirtilmiştir.3 

Araştırmacılar tarafından daha çok motif ve desen kelimeleri kullanıl-
masına rağmen, Anadolu Türk halı ve düz dokuma sanatının icra edildi-
ği yörelerde bu kavram için halk arasında en yaygın kullanılan terimin 
yanış olduğu tespit edilmiştir.4 Derleme Sözlüğü’nde ise yanışın; yanış, 
yaneç, yaneş, yangış, yanış, yanişa, yanıç, yanuç, yağnış gibi şekillerinin 
de kullanıldığı kaydedilmiştir. 

Anadolu ağızlarında çok yaygın bir şekilde kullanılan yanış kelimesi-
nin kökünün, Clauson’un “model, tarz” anlamlarıyla kaydettiği5 ve Ku-
tadgu Bilig’de de “merkez, âdet, kaide, tarz” anlamlarıyla geçen6 T. yañ 
kelimesi olduğu düşünülmektedir. Buna göre, yañ ismine {+ı} isimden fiil 
yapma eki getirilerek *yanı - “model oluşturmak” fiili yapılmış, oradan da 
“oluşturulmuş model” anlamında yanış sözü ortaya çıkmış olmalıdır: Yañ 
“tarz, model” > *yañ+ı- “tarz, model oluşturmak” > yañ+ı-ş “oluşturulmuş 
model”.7 

Göçerevli yaşamın temel bir ihtiyacı olan halı ve düz dokuma yaygılar, 
Türklerin zihnindeki kavramları, iplik aracılığıyla somutlaştırıp uygula-
dığı önemli bir kültür öğesidir. Nesnelerin taklit edilmesiyle oluşan so-
mut şekiller veya dünya görüşünün, duyguların veya düşüncelerin so-
mutlaştırılmasıyla beliren soyut şekiller, Türk halı ve düz dokuma sana-
tında yanışların, desenlerin ve kompozisyonların ortaya çıkmasını sağla-
                                                           
1 Sadık Tural, “Halı’nın İşlevinin Özel Bir Göstergesi”, Arış, Yıl: 1, Sayı: 4, Atatürk Kültür 
Merkezi Yayınları, s. 12, Ankara 1998. 
2 Bekir Deniz, Türk Dünyasında Halı ve Düz Dokuma Yaygıları, Atatürk Kültür Merkezi Ya-
yınları, s. 71, Ankara 2000. 
3 Sadık Tural, “a.g.m.”, s. 8-12. 
4 Mustafa Karataş, Türk Dilinde Yanış (Motif) Adları -Anadolu Sahası-, Muğla Sıtkı Koçman 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, s. 6-8, Muğla 2013. 
5 Sir Gerard Clauson, An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth Century Turkish, Oxford 
Üniversitesi Yayınları, s. 940, İngiltere 1972. 
6 Reşid Rahmeti Arat, Kutadgu Bilig (İndeks), Metni Yayına Hazırlayanlar: Kemal Eraslan-
Osman Fikri Sertkaya-Nuri Yüce, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, s. 520, 
Ankara 1979. 
7 Mustafa Karataş, a.g.e., s. 5-10. 
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mıştır.8 Dolayısıyla, yanışlar sadece halı veya düz dokuma örneklerinde 
görülen birer sanat eseri olmaktan öte, “sosyal tarih”in dile geldiği veya 
getirildiği tanıklar ve belgeler olarak değerlendirilebilir. Halı veya düz do-
kumalar üzerindeki yanışlar bu özellikleriyle görsel bir dil olarak kabul 
edilebilmektedir9 ve “Kilimlerin dilinden anlayanlar, onu kitap gibi okur, 
dokuyanın ne demek istediğini hemen anlar.”10. Bu nedenle yanışlar da 
tıpkı imgeler, metinler ve sözlü ifadeler gibi önemli birer tarihî kanıt ola-
rak değerlendirilebilmektedir.11 

Halı ve düz dokuma yaygılarda bir “biçim” olarak görülen yanışlar, gös-
terge türlerinden “görüntüsel gösterge” (ikon) türüne girmektedir. Ayrıca, 
yanışlar birer biçim olarak simge veya damga olarak da incelenebilmekte-
dir. Ancak bu şekiller tarih boyunca daima adlandırılarak yaşadığı için ya-
nışın biçimi ile ona yakıştırılan veya konan ad daima birlikte yaşamıştır. 

Varlığın, insan tarafından kavranması ve diğer insanlar ile kurulan 
ilişkide sözün öznesi veya nesnesi olması, insanın nesne ve olayları ad-
landırmasıyla başlamıştır. Kelimelerin varlığı da insanların göstergeler 
oluşturabildiklerini, bu kelimelerin gerisinde ise sınıflandırma becerisi-
nin yattığını, sınıflandırma sayesinde de kavramların oluştuğunu göster-
mektedir.12 Ancak dile sadece bir gösterge dizgesi (sistemi) olarak da ba-
kılmamalıdır. Eğer dilin sadece bir gösterge dizgesi olduğu kabul edilirse 
ad verilmeden önce de onların var olduğu düşünülebilir. Bu durumda da 
adlandırma sadece var olana bir isim vermekten ibaret olur. Oysa dil, 
nesneleri adlandırarak onu dünyaya dâhil eder ve böylece ‘dilin varlığı, 
varlığın diline dönüşür.’ Dolayısıyla “dil ve insanî varoluş birbirini karşılık-
lı olarak gerektirir. İnsanın zuhur etmesi dil sayesindeyken, dilin kendini 
ifşa etmesi de onu konuşan özne sayesindedir.”13 

Nesne veya olayların adlandırılma süreci göz önüne alındığında nesne 
veya olayın insan zihninde “var olması, gerçek hale gelmesi” insanın o 
                                                           
8 Bu özellikleri ile halı ve düz dokuma ürünleri, Sadık Tural tarafından, malzemeleri bakı-
mından “malzemesi yün ve pamuk olanlar”, uyardıkları organ ve organ grubu bakımından 
da “göze hitap eden” ve “tek boyutlu” sanatlar grubuna dâhil edilmiştir. (Sadık Tural, “Este-
tik Duyarlılık Konusunda Kavramlaştırma Denemesi”, Erdem (Aydın Sayılı Özel Sayısı), Ata-
türk Kültür Merkezi Yayınları, Cilt: 9, Sayı: 27, s. 1266-1267, Ankara 1997. 
9 Mustafa Aksoy, “Kültür Sosyolojisi Açısından Halı-Kilim Sanatı ve Etnografik Eserlerdeki 
Damgaların Dili”, 38. Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi (İCANAS, 10-
15.09.2007), Maddi Kültür Bildirileri, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yayınları, 
Cilt: 1, s. 87-89, Ankara 2008; Abdülkadir Ersoy, Anatolian Carpets and Weavers, Ersoy Er-
soy Publicatian, s. 31-37, Ankara 1987. 
10 Mehmet Önder, “Anadolu’da Kilimler de Konuşur”, Kültür ve Sanat Dergisi, Türkiye İş 
Bankası Yayınları, Yıl: 3, Sayı: 11, s. 47-49, 1991. 
11 Peter Burke, Afişten Heykele Minyatürden Fotoğrafa Tarihin Görgü Tanıkları, Kitap Yayın-
evi, s. 13, İstanbul 2003. 
12 Fatma Erkman-Akerson, Göstergebilime Giriş, Multilingual Yayınları, s. 36, İstanbul 
2005. 
13 Aliye Çınar, “Yaşayan Bir Varlık Olarak Dil”, Muhafazakâr Düşünce Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 
5, s. 115, Ankara 2005. 
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nesne veya olayı adlandırmasıyla gerçekleşmiştir, denilebilir. Bu neden-
le, özellikle nesnelerin adları insanlar için çok önemli olagelmiştir. 

Yanışların Adlandırılması ve Dil Göstergesi 

Dış dünya algısının nesne (figür), çizgi, iplik, renk vb. unsurlarla gör-
sel bir sanata dönüşümü olarak değerlendirilebilecek olan yanışlar hem 
bir biçim hem de bir gösterge özelliği taşımaktadır. Bu nedenle, yanışlar 
birer gösterge olarak da incelenebilir. Halı ve düz dokuma sanatında kul-
lanılan ve gösterilen ile gösteren arasında bir benzerlik ilişkisine daya-
nan yanışlar birer görüntüsel gösterge (ikon)dir. 

Yanış şekli bir gösterge olarak kabul edilse de bu şeklin adı olmadığı 
sürece bir dil göstergesi (simge) olarak kabul edilemez. Bundan dolayı, 
yeryüzündeki her varlık adlandırılabildiği gibi yanışlar da adlandırılmış-
tır. Böylece dil dışı bir gösterge, bir dil göstergesi (simge) haline getiril-
miştir. Ancak her iki gösterge de, biçim ve onun adı şeklinde en başın-
dan itibaren birlikte kullanılmaya devam etmektedir. 

Benzerlik ilişkisine dayan ve görüntüsel gösterge14 özelliği gösteren 
yanışların adlandırılmasıyla yeni bir gösterge dizgesi ortaya çıkmış olur. 
Buna dil göstergesi adı verilmektedir. Yanış adlarının birer dil göstergesi 
olarak incelendiği çalışmamızda15, sadece Anadolu sahası düz dokuma 
ve yaygı sanatında 5213 yanış adının kullanıldığı ve bu adların yapıları-
na, kaynaklarına ve anlam dünyalarına göre çok dikkat çekici özellikler 
sergiledikleri tespit edilmiştir. Tespit edilebilen yanış adlarının anlam 
dünyasındaki en önemli özelliğin, yanışların adlandırma sürecinde birin-
den farklı yollar olduğu görülmektedir. 

Yanışların Adlandırılma Yolları 

Bir iletişim dizgesi olarak dilin en önemli özelliği, karşı tarafa iletilen 
duygu ve düşüncelerin ses/şekil ve anlam açısından ortak unsurlardan 
(gösterge) oluşmasıdır. Bu unsurlardan biri olan ses veya şekil, dilin so-
mut veya söze dökülen, ifade edilen şeklidir. Dilin bu boyutu, göstergebi-
limde gösteren adıyla belirtilmektedir. Dilin ikinci katmanı olan ve “Dil-
deki bir birimin aktardığı ya da uyandırdığı kavram, tasarım, düşünce; 
içerik”16 veya “Dilde birer gösterge niteliğiyle yer alan, insanın dünya bilgi-
sine dayalı birtakım belirleyicileri bulunan sözcüklerin belli bir bağlam ve 
                                                           
14 Görüntüsel göstergede bir görüntüyle (portre, resim, çizim, yanış vb.) doğal dil (dil göster-
gesi) kullanılmadan bilgi veya iletiler aktarılmaktadır. Burada nedensiz bir uzlaşımdan çok 
tam bir benzerlik ilişkisi bulunmaktadır (Zeynel Kıran-Ayşe Eziler Kıran, Dilbilimine Giriş, 
Seçkin Yayınevi, s. 57, Ankara 2010). Ancak yanışın göndergesinin bilinemediği ya da yanış 
ile (gösteren) göndergesi arasında benzerlik ilişkisi kurulamadığı örnekler için görüntüsel 
gösterge tanımı yapmak çok zordur. 
15 Mustafa Karataş, a.g.e., 
16 Berke Vardar, Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğü, Multilingual Yayınları, s. 18, İstanbul 
2002. 
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belli bir konu içinde ilettikleri kavram”17 olarak tanımlanan anlam ise di-
lin gözle görülemeyen, soyut dünyasıdır ve dil göstergesinde gösterilen 
olarak adlandırılmaktadır. Dilin bu iki katmandan oluştuğu göz önüne 
alındığında, adlandırma sürecinin sadece bir varlığı ses veya şekle bağla-
ma değil, aynı zamanda, “varlığa anlam verme eylemi” olduğu için bu sü-
reç aynı zamanda bir anlamlama (signification) sürecidir.18 Bu nedenle, 
her adlandırma bir anlamlama her anlamlama da bir adlandırma olduğu 
için yanış adlarının anlam dünyası, yanışların anlamlandırma yolarına 
göre şekillenmektedir. Buna göre, yanışlar anlamlama sürecine göre iki 
başlık altında incelenmektedir.19 

1. İlk (Özgün) Adlandırma Yoluyla Verilen Yanış Adları 

Dilin oluşumunda kümeleme ve kavramlaştırma süreçlerinden sonra 
gelen adlandırma sürecinde insan, öncelikle, çevresindeki varlıkları belli 
bir ses/şekil ile işaretlemiştir (kodlama). Bu işaretleme ile oluşan ve dilin 
temelini oluşturan adlar, birer dil göstergesi olarak insanın zihninde o 
varlıklar ile ilgili ilk bilgileri oluşturmuştur. İşte insanın herhangi bir 
varlıkla ile ilgili ilk bilgileri, o varlığın ilk anlamıdır ve insan o varlıkla il-
gili bilgilerini artırdıkça o varlığın anlamları da artmakta ve değişmekte-
dir. Benzerlik ilişkisiyle ortaya çıkmış ve görüntüsel gösterge (ikon) ola-
rak tanımlanabilecek yanışlar hariç tutulursa, genel olarak yanışların 
neyi gösterdiği, işaret ettiği veya göndergesinin ne olduğunun bilinmesi 
çok zordur; ancak yanışların adlandırılmasıyla ortaya çıkan dil gösterge-
lerinin (simge) çözümlenmesi mümkündür (Şekil 1): 

Şekil 1:  
Bir Dil Göstergesi Olarak Yanış Adının Anlam Üçgenindeki Görünümü20 

 
                                                           
17 Doğan Aksan, Anlambilim, Engin Yayınevi, s. 48, Ankara 1999. 
18 Berke Vardar, a.g.e., s. 21; Doğan Aksan, a.g.e., s. 30; Soner Akşehirli, Temel Anlambilim 
(Semantik) Kavramları Üzerine Bir İnceleme, Ege Üniversitesi Basılmamış Yüksek Lisans Te-
zi, s. 167, İzmir 2004. 
19 Yanış adlarının bir gösterge olarak incelenmesinde, yanışının şeklinin tespit edilememesi, 
yanış adının anlamının bilinememesi vb. gibi bazı önemli zorluklar bulunmaktadır. Bu ne-
denle, yanış adlarındaki adlandırma türü ve anlam olayları, yukarıda bahsedilen eksiklikleri 
taşımayan örnekler üzerinde gösterilmiştir. 
20 “Baklaçiçeği yanışı” için bkz. Berna Sevinç, Geleneksel Milas Halıları Desen ve Kompozis-
yon Kataloğu, Milas Belediyesi Kültür Yayınları, s. 35, Milas 2005. 
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İnsanların çevrelerindeki nesne ve hareketlere verdikleri adlarla ger-
çekleştirdikleri ilk adlandırmalar, daha sonraki zamanlarda benzerlik 
ilişkisine dayanılarak o nesne veya hareketlere benzeyen unsurlara da 
aynı adın verilmesi sonucunu doğurmuştur. Çünkü benzetme (anoloji), 
“İnsan mantığının en erken gelişmiş düşünüş düzeneği” olarak kabul edil-
mektedir.21 Bu “benzetme” (anoloji) gücü sayesinde insan, içinde bulun-
duğu düzenekteki çeşitliliği kümeleyerek “kavramaya” çalışmıştır. Bu 
çaba “Sadece insan zihnidir ki şeyleri düzene sokabilir.” düşüncesinin bir 
sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır.22 Dolayısıyla, örneğin dokuyucu-
ların, dokudukları bir halıda bir nesneye benzeterek yaptıkları yanışa da 
aynı adını verdikleri görülebilmektedir. Buna göre Türkler, iki ayrı gön-
derge için aynı göstereni kullanmaktadırlar. Böylece, birincisi nesne, 
ikincisi yanış olmak üzere iki farklı adlandırma görülmektedir. 

Birinci adlandırma Türk tarihinde daha eski olması beklenen somut 
bir nesnenin adlandırmasıdır. Burada bir kelime bir kavrama karşılık ilk 
kez verilirken (vaz’ edilirken) biçim ve içerik/anlam arasındaki ilişki top-
lumsal uzlaşmaya dayalıdır. Bu tür adlandırmalar Arap belagatinde “irti-
câlî vaz” olarak tanımlanmaktadır. Bu ilk adlandırma (vaz’) sonrasında 
benzer kavramlar aynı kelimeye farklı yollarla yüklenebilir.23 İşte burada 
yeni bir adlandırma söz konusudur. 

Yukarıda verilen bilgilere göre, örneğin, /k/ü/p/e/ adı ile işaretlenen 
nesne, insanın o varlıkla ilgili ilk bilgisini (“kulak memelerine takılan süs 
eşyası”) ortaya çıkarmıştır (Şekil 2). Bu süreç; dil, dolayısıyla da insanlık 
tarihinin adlandırma tecrübelerinin ilk örnekleridir. Bu tecrübelere göre, 
insan önce çevresindeki somut nesne veya varlıkları adlandırmış olmalı-
dır. 

Bir varlığın adlandırılmasından farklı bir adlandırma örneği olan ya-
nışların adlandırılmasında farklı yollar kullanılabilmektedir. Bunlar, “İlk 
(Özgün) Adlandırma” ve “İkincil Adlandırma” yollarıdır: 

“İlk (özgün) adlandırma” yoluna göre, benzerlik ilişkisiyle veya farklı 
bir ilişkiyle ortaya çıkmış olan yanışlar, dokuyucu kadınlar tarafından 
yeni bir adla adlandırılmaktadır. Bu yanış, adlandırılırken dildeki keli-
melerden, eklerden veya söz dizimi kurallarından yararlanılarak bir ad 
verilir. Ancak bu ad o dilin var olan sözlüklerinde henüz bir sözlükbi-
rim24 değildir. 
                                                           
21 Alâeddin Şenel, Kemirgenlerden Sömürgenlere İnsanlık Tarihi, İmge Kitabevi Yayınları, 
s. 201, Ankara 2009. 
22 Selçuk Mülayim, Değişimin Tanıkları-Ortaçağ Türk Sanatında Süsleme ve İkonografi, Kak-
nüs Yayınları, s. 98, İstanbul 1999. 
23 Mehmet Ali Şimşek, “Delâlet Kavramı Çerçevesinde Lafız ve Anlam İlişkileri”, Nüsha (Şar-
kiyat Araştırmaları Dergisi), Sayı: II, s. 83, 2001. 
24 “Sözlük birim, türev, bileşik biçim vb. değişik boyuttaki birimlere verilen ortak ad”, Berke 
Vardar, a.g.e., s. 185. “Anlamı olan en küçük dilsel birim; dilin birinci eklemlilik düzeyini oluş-
turan en küçük anlamlı birimlerin her biri; en ufak gösterge”, Berke Vardar, a.g.e., s. 19. 
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Bu adlandırmayla bir yanış adı olarak ilk defa anlambirim25 haline ge-
tirilmektedir. 

Şekil 2: Nesne veya Yanışları Adlandırma Adımları ve Yolları 

 

Örneğin, Şekil 3’te de görüldüğü gibi Türk halı ve düz dokuma sana-
tında gelin kaşı26 adlı bir yanış adı bulunmaktadır. Bu yanış adındaki/ 
gelin/ ve /kaş/ göstergeleri dilde kullanılmasına rağmen, /gelin kaşı/ 
göstergesi (incelenebildiği kadarıyla) Türkçenin sözlüklerinde bir sözlük 
girdisi (lexical entry) olarak yer almamaktadır. Bu bilgiden hareketle, ge-
lin kaşı adının daha önce, “toplumun tecrübeleriyle elde edilmiş ve sabit-
leştirilmiş” olan bir anlamının, yani sözlük anlamının bulunmadığı söyle-
nebilir.27 Daha önce bir varlığın adı olarak kullanılmadığına göre, gelin 
kaşı yanış adı İlk (özgün) bir adlandırma olarak değerlendirilmektedir. Bu 
adın ilk anlamı da “Bir yanış adı” olarak ortaya çıkmaktadır: 

Şekil 3: Gelin, Kaş ve Gelin Kaşı Göstergeleri 

 
                                                           
25 “Anlamı olan en küçük dilsel birim; dilin birinci eklemlilik düzeyini oluşturan en küçük an-
lamlı birimlerin her biri; en ufak gösterge”, Berke Vardar, a.g.e., s. 19. 
26 Neriman Görgünay Kırzıoğlu, Eşme Kilimleri, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kuru-
mu, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, s. 10, Ankara 1994. 
27 Rıza Filizok, Anlam Analizine Giriş, İzmir Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, s. 
89, İzmir 2001. 
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Yanış adlarındaki ilk (özgün) adlandırma örnekleri, dildeki yaratıcılığın 
örnekleri olarak da değerlendirilmelidir; çünkü bu örneklerin bazılarında 
bir “alışılmamış bağdaştırma” bulunmaktadır. “anlam belirleyicileri, anlam 
ayırıcıları arasında uyum bulunmayan birleştirmeler” olarak tanımlanan 
bu tür bağdaştırmaların dilde genellikle daha çok şiirde kullanıldığına dik-
kat çekilmiştir.28 Dilde yaratıcılığın bir göstergesi olarak değerlendirilebile-
cek bu tür adlandırmalarda, önlük tabağı yanış adında olduğu gibi, alışıl-
mamış bağdaştırmalarla da karşılaşılabilmektedir. Anadolu sahası Türk 
halı ve düz dokuma sanatında kullanılan yanışların önemli bir kısmının 
ilk (özgün) adlandırma örneği olduğu görülmektedir (Tablo 1): 

Tablo 1: İlk (Özgün) Adlandırma Örneği Olan Yanışlar 

Ad Şekil Yöre 

Aman kız Afyonkarahisar29 

Beli boğuk Kayseri30 

Dikmeli susma Van-Hakkâri31 

Önlük tabağı Balıkesir  
(Yağcıbedir)32 

Yanlama topu Kırşehir33 

                                                           
28 Doğan Aksan, a.g.e., s. 82-86. 
29 Yusuf Durul, Türk Yörük Kilimleri (Niğde Yöresi), Ak Yayınları Türk Süsleme Sanatları Se-
risi, s. 22, İstanbul 1977. 
30 Yusuf Durul, a.g.e., s. 71. 
31 Adem Çelik, “Doğu Beyazıt ve Çevresi El Dokuma Yaygıları”, Güneşin Doğduğu Yer Doğu 
Beyazıt Sempozyumu, s. 368-384, 2004. 
32 A. Orhan Sekendiz, Balıkesir Yöresi Yağcıbedir Halıları Motif Envanteri, Balıkesir Üniversi-
tesi Necatibey Eğitim Fakültesi Yayınları: 002, s. 25, Balıkesir 1997. 
33 Recai Karahan, “Kırşehir Kilimlerinin Dünü Bugünü”, Türkiye’de El Sanatları Geleneği ve Çağ-
daş Sanatlar İçindeki Yeri, Sempozyum Bildirileri, Kültür Bakanlığı Yayını, s. 69, Ankara 1997. 
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2. İkincil Adlandırma Yoluyla Verilen Yanış Adları 

Eşzamanlı bir incelemede, bir dildeki her türlü değişimin aslında bir 
bozulma veya sapma olduğu anlaşılmaktadır. Dolayısıyla bir dil içerisin-
deki her türlü yeniliğin üç kaynağı olduğu belirtilmektedir. 

Bunlardan birincisi türetme, ikincisi değiştirme, üçüncüsü ise alıntı 
yapmaktır.34 Dildeki değişmelerin birinci kaynağı olan türetmede var 
olan bir sözlük birimden yeni bir kelime türetilmektedir. İkinci kanal 
olan değiştirmede yine var olan bir kelimede ses ve anlam değişmeleri 
gerçekleşmektedir. Üçüncü kanal olan alıntı yapmada ise yine başka bir 
dilden kullanılmakta olan kelime alınmaktadır. Görüldüğü üzere, dilde 
yeni bilgileri karşılamak üzere kullanılan türetme, alıntı yapma ve değiş-
tirme kanallarının hepsinde de var olan bir kelimeden yeni bir kelimeye 
ulaşılmaktadır.35 Bu durum göz önüne alındığında günümüzde artık sı-
fırdan bir kelime türetmenin mümkün olmadığı söylenebilir.36 Bu neden-
le, yanış adlandırmalarının ikinci yolunda, yanışa verilen ad aslında baş-
ka bir nesnenin adıdır. Böylece yanış adlandırılırken, yeni bir anlamla-
ma yapılmış olur. Buna göre, “İkincil Adlandırma Yoluyla Verilen Yanış 
Adları”nda üç farklı anlamlama türü görülmektedir. 

2.1. Anlam Değişmesi 

Dünyada sınırsız varlıklar içerisinde yaşayan ve bu varlıklarla kurdu-
ğu ilişkiler sonucunda sürekli yeni bilgilerle karşılaşan insan, bu varlık-
ları adlandırabilmek için dilin sınırlı imkânlarını kullanmak zorunda 
kalmaktadır. Bu durumda, sonlu biçimlerle sonsuz evrenin anlatılma ça-
bası içinde olan insan, bu yeni bilgileri adlandırma sürecinde farklı yol-
lar izlemektedir. Yeni bir bilginin (yeni bir yanış) karşılanması için kulla-
nılan yöntemlerden biri olan değiştirme, göstergelerin ses, şekil veya an-
lamlarında gerçekleşmektedir. Dil bilimde, “Anlamlı dil birimlerinin içerik 
düzenlemelerinde ortaya çıkan değişiklik”37 şeklinde kısaca veya “Bir gös-
tergenin başlangıçta dile getirdiği kavramda bir daralma, bir genişleme 
belirmesi ya da aynı sözcüğün bir zaman sonra başka bir kavramı anlatır 
duruma gelmesi”38 şeklinde biraz daha ayrıntılı tanımlanan anlam değiş-
mesi göstergebilime göre de, bir göstergenin birden çok göndergesinin or-
taya çıkması, yani bir sözlüksel birimin art zamanlı olarak tarihsel süreç 
içinde birden çok gönderge için kullanılmasıdır. 
                                                           
34 Günay Karaağaç, Dil, Tarih ve İnsan, Akçağ Yayınları, s. 20, Ankara 2002. 
35 Bu, “uydurma” adı verilen üretimler için dahi geçerli bir durumdur. 
36 Bu konuda bazı istisnalar da bulunmaktadır. Kimyacı Van Helmont tarafından, Grekçe 
kökenli kaos kelimesinin değiştirilerek gaz teriminin ve Türkçede yine aynı şekilde son dö-
nemlerde kullanılan fırt kelimesinin “sıfırdan” üretildiği kaydedilmiştir. (Özcan Başkan, Dil-
de Yaratıcılık, Multilingual Yayınları, s. 159, İstanbul 2006. 
37 Berke Vardar, a.g.e., s. 20. 
38 Doğan Aksan, a.g.e., s. 88. 
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Anlam değişimiyle ilgili verilen bilgiler göz önüne alındığında, yanışla-
rın adlandırılmasıyla birlikte dil göstergesi olan yanış adının da aslında 
bir anlam değişimine uğradığı görülmektedir. 

“Kişi veya toplum, yeni bir bilgiye kendisi ulaşmışsa, onu, hemen es-

ki bilgilerinden birinin adı olan bir sözü, biçim veya anlamca değişti-

rerek adlandırır. Böylece eski bilgilerin adları ile yeni bilgilerin adları 

arasında bazılarının ‘dil içi dünya görüşü’ dedikleri eski bilgi ile yeni 

bilginin ilişkilendirilme zinciri ortaya çıkar. Kısacası, dillerin biçim ve 

anlam değiştirmeleri, eski bilgi-yeni bilgi ilişkisini ifade etmektedir.”39 

Böylece halı veya kilim dokuyan bir dokuyucu yeni bir yanış üretmek 
istediğinde yeni bir bilgiyle karşılaşmış olur ve onu adlandırma ihtiyacı 
hisseder. Bu adlandırmayı da yaparken eski bilgilerinden hareket eder 
ve daha önce sahip olduğu bilgilerle yeni bilgiyi karşılaştırır. Bu karşılaş-
tırma sırasında ya benzerlikten ya da farklı etkenlerden (bitişiklik) hare-
ket ederek eski adı (ör. çiçek), yeni bilgiye (yanış) ad olarak verir.40 

Böylece, adlandırma süreci sonunda örneğin çiçek kelimesinin Türkçe 
sözlükteki41 5 anlamına yeni bir anlam katılmış, dolayısıyla da kelimenin 
anlamı değişmiş olur (Şekil 4). Bu bilgilerden hareketle, “İkincil Adlandır-
ma” örneği olduğu düşünülen yanış adlarının aynı zamanda anlam deği-
şimi örneği olduklarını söyleyebiliriz. 

Şekil 4: /Çiçek/ Göstergesinin Anlam Değişimi 

 

Anlam değişmelerinde aktarmalar büyük önem taşımaktadır. Bir var-
lık veya kavram adını başka unsurdan alıyorsa burada kesinlikle bir ak-
tarma bulunmaktadır. “Anlatılmak istenen kavramın, onunla bir yönden 
benzerliği veya yakınlığı olan başka bir kavramla anlatılmaya çalışılma-
                                                           
39 Günay Karaağaç, Türkçenin Söz Dizimi, 2. Baskı, Kesit Yayınları, s. 29, İstanbul 2009. 
40 Yusuf Durul, a.g.e., s. 70. 
41 Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 2005. 
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sı”42 anlamına gelen aktarmaların en yaygın türleri, deyim aktarması ve 
ad aktarmasıdır. 

2.2. Deyim Aktarması (Eğretileme, İstiare, Metafor) Yoluyla 
Verilen Yanış Adları 

Aktarmaların en yaygın türü olan deyim aktarması, “Birbiriyle ilgisiz 
gibi görünen ama aralarında bir benzerlik ya da ortaklık olan iki nesne, 
olay veya durumun ‘gibi’ vb. edatlar kullanılmadan mukayese edilmesiyle 
oluşan retorik trop veya anlam olayı”43 şeklinde tanımlanmaktadır. Bir 
anlam sanatı olarak kabul edilen deyim aktarması, gösterge bilimi açı-
sından ise “bir tasavvurun daha canlı, daha bilinen bir diğer tasavvurun 
işaretiyle ortaya konulması” olarak tanımlanmıştır.44 

Karşılaştırma ve benzetme, dilin oluşum sürecindeki kümeleme basa-
mağının ilk adımını oluşturmakta ve bu adımlar “İnsan mantığının en er-
ken gelişmiş düşünüş düzeneği” olarak tanımlanmıştır Bu düşünüş şekli 
deyim aktarmasının da temelini oluşturmaktadır. 

Anadolu sahası Türk halı ve düz dokuma sanatında kullanılan yanışla-
rın bir kısmı benzerlik ilişkisiyle adını başka bir unsurun adından almıştır. 
Bu nedenle yanışların adlandırılmasında (İkincil Adlandırma) da yukarıda 
ifade edilen deyim aktarması adı verilen anlam olayları görülebilmektedir. 

Dokuyucu kadın, bir yanışı adlandırmak istediğinde yanışı neye ben-
zetmek istediyse ya da hangi nesneden esinlenerek bu yanışı dokuduysa 
(tasarladıysa) yanışa onun adını vermektedir. Örneğin, bir evin şeklinden 
esinlenilerek dokunmuş bir yanışın ev45 şeklinde adlandırılması bir an-
lam değişimi ve aktarma olayıdır. Dolayısıyla ev sözlüksel birimi artık 
sadece içinde barınılan bir varlığın adı değil, bir yanışı da göstermekte-
dir. Böylece bir varlık adı, yanışın adı hâline gelmiş olur. İşte bu örnek 
bir deyim aktarması örneğidir (Şekil 5):  

Şekil 5: Yanış Adlarında Deyim Aktarması Süreci 

 
                                                           
42 Doğan Aksan, a.g.e., s. 62. 
43 Soner Akşehirli, a.g.e., s. 106. 
44 Soner Akşehirli, a.g.e., s. 108. 
45 Neriman Görgünay Kırzıoğlu, a.g.e., s. 17. 
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Deyim aktarmasının en önemli özelliği benzerlik ilişkisi kurulabilen 
örneklerde gerçekleşmesidir. Bu nedenle, yanışın adı ile şekli arasında 
benzerlik kurulabilen örneklerde deyim aktarması aranmıştır. Buna gö-
re, şekil adlarından (gıvrım, sekizgen), hayvan adlarından (kurbağa, si-
nek, kuş), bitki adlarından (başak, turunç, portakal), nesne/eşya/varlık 
adlarından (küpe, makas, testere), organ adlarından (boynuz, parmak, tır-
nak), hareket adlarından (ağdırma, çatma, dikme), ilişki/nitelik adların-
dan (anaç, çaçaron), tabiat unsuru adlarından (göl, güneş, su) yararlanıla-
rak aktarılan yanış adları deyim aktarması örneği olarak kabul edilebil-
mektedir. 

2.3. Ad Aktarması (Düzdeğişmece, Mürsel Mecaz, Metonimi) 
Yoluyla Verilen Yanış Adları 

Aktarmaların en yaygın bir diğer türü olan ad aktarması, en genel an-
lamıyla, “Bir varlığın, kendi adının yerine, o varlıkla çağrışım ilişkisi için-
deki bir başka varlığın adıyla anılması; bir kelimenin yerini başka bir keli-
menin alması.”46 şeklinde tanımlanmaktadır. Ad aktarmasının birçok çe-
şidi bulunmakla birlikte en sık kullanılanları bütün yerine parçanın, 
parça yerine bütünün anılmasına dayanan örneklerdir.47 Deyim aktar-
ması ile ad aktarması arasındaki temel fark, deyim aktarmasının benzer-
lik ilişkisine, ad aktarmasının bitişiklik ilişkisine dayanmasıdır.48 

Anadolu sahası Türk halı ve düz dokuma sanatında kullanılan yanış-
ların çoğu benzerlik ilişkisiyle adını başka bir unsurun adından aldığın-
dan bu tür yanış adlarında deyim aktarması adı verilen anlam olayı ger-
çekleşmiştir. Ancak bir kısım yanışın adlandırılmasında (İkincil Adlan-
dırma) ise benzerlik ilişkisi dışında farklı ilişkilerden hareketle yanışların 
adlandırıldığı görülmektedir. Bu yanış adlarının “ikincil adlandırma” ör-
neği olması, yanışın adının şekil ile birbirine benzememesi, yani ad ile 
şekil arasında bir benzerlik ilişkisi olmaması, ilişkinin bitişiklik ilişkisine 
dayanması ve elbette bu adın artık yeni bir anlamının ortaya çıkması, 
yanışın adını başka bir varlıktan almış olması bu örneklerde bir ad ak-
tarması olabileceğini göstermektedir. 

Anadolu sahası Türk yanışlarının bazıları adlarını kişi adlarından; 
millet, boy, oymak adlarından, yer veya renk adlarından alabilmektedir. 
Örneğin, bir kişinin adı olan goçali adının, Goçali adlı yolcunun devesiyle 
Göksu’yu geçerken boğulması olayından hareketle devesi üzerinde bulu-
nan alaçuvalda görülen bir yanışa ad olması49 bir anlam değişimi ve ad 
                                                           
46 Soner Akşehirli, a.g.e., s. 111. 
47 Soner Akşehirli, a.g.e., s. 111-113; Doğan Aksan, a.g.e., s. 69. 
48 Ayrıntılı bilgi için bkz. Rıza Filizok, “Mürsel Mecaz”, http://www.ege-edebiyat.org/modu-
les.php?name=News&file=article&sid=175, (E.T. 2011); Zeynel Kıran-Ayşe Eziler Kıran, Dilbi-
lime Giriş, Seçkin Yayınevi, Ankara 2010. 
49 Hilmi Dulkadir, “Yanışlarımız”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, s. 134, Şubat 1985. 
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aktarması örneğidir. Dolayısıyla goçali anlam birimi artık sadece bir kişi 
adını değil, bir yanışı da göstermektedir. Böylece bir kişi adı, yanışın adı 
haline gelmiş olur. Bu aktarmada, yanışın şekli goçali adlı kişiye benze-
tilmediğine göre burada bir ad aktarması bulunmaktadır. Aynı durum 
millet, boy veya oymak adları, yer adları veya renk adlarından yapılan 
aktarmalarda da görülebilmektedir (Tablo 2): 

Tablo 2: Ad Aktarması Yoluyla Oluşan Yanış Adları 

Ad Şekil Yöre 

Bereket Niğde50 

Cafer Muğla (Milas)51 

Goçali Mersin (Mut)52 

Türk Ocağı Kırşehir53 

Sonuç 

1. Anadolu sahası Türk halı ve düz dokuma ürünlerinde kullanılan ya-
nışların adları üzerine hazırlanan bir projenin54 verileri kullanılarak yapı-
lan bu çalışmada, yanışların adlandırılma yolları üzerinde durulmuştur. 

2. Adlandırma süreci, kısaca, “varlığa anlam verme eylemi” olarak da 
tanımlandığı için her adlandırma bir anlamlama her anlamlama da bir 
adlandırma olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle, yanışların adlandırıl-
ma süreci anlamlama süreci açısından da incelenmiştir. 

3. Anlamlamanın temeli adlandırma olduğundan dolayı, yanış adları 
öncelikle adlandırılma süreci açısından değerlendirilmiştir. Yanışlar an-
lamlama (signification) sürecine göre iki başlık altında incelenmiştir: İlk 
(Özgün) Adlandırma Yoluyla Verilen Yanış Adları ve İkincil Adlandırma 
Yoluyla Verilen Yanış Adları. 

4. Üzerinde çalışılan yanış adlarının bir kısmı (ör. burmalı kurt tabanı, 
dalaklı kıvrım, dikmeli çapraz, çengelli baklava, gelin boğan vb.), yanış 
                                                           
50 Yusuf Durul, a.g.e.  
51 Bekir Deniz, “Milas Halıları”, Bilim Birlik Başarı Dergisi, Yıl: 12, Sayı: 49, s. 17, 1987. 
52 Hilmi Dulkadir, “a.g.m.”, s. 134. 
53 Bekir Deniz, “Kırşehir Halıları”, Arkeoloji-Sanat Tarihi Dergisi, Ege Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Yayını, Sayı: III, s. 44, İzmir 1984. 
54 Mustafa Karataş, a.g.e. 
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adı olmasının dışında bir sözlük birim olmadığı için ilk (özgün) adlandır-
ma olarak değerlendirilmiştir. 

5. Yanış adının bir kısmının da yanış adı olarak kullanılmasının dı-
şında, genel dilde bir sözlük birim olmasından dolayı başka bir “şey”in 
adını aldığı görülmüş ve bu tür örnekler de “İkincil Adlandırma Yoluyla 
Verilen Yanış Adları” başlığı altında değerlendirilmiştir. 

6. “İkincil Adlandırma Yoluyla Verilen Yanış Adları”nda incelenen ya-
nış adlarının hepsinde bir “Anlam Değişmesi”, nesne ile şekil ya da iki ad 
arasında benzerlik ilişkisi kurulabildiği örneklerde “Deyim Aktarması” ve 
benzerlik dışında bir ilişkiye (bitişiklik) sahip olan örneklerde ise “Ad Ak-
tarması” olduğu görülmüştür. 

7. Üzerinde çalışılan yanışların önemli bir kısmının anlamlama (ad-
landırılma) sürecindeki özellikleri (adlandırılma yolu), bazı yanış adları-
nın kelime anlamlarının, bazı yanış adlarının ise şekillerinin tespit edile-
memiş olmasından dolayı belirlenememiştir. 

8. Sonuç olarak, Anadolu sahası Türk halı ve düz dokuma ürünlerin-
de kullanılan yanışların adlarının, Türkçenin anlam dünyasına dair çok 
önemli özellikleri sergiledikleri ve gerek adlandırma yolları gerekse aktar-
malar açısından çok özgün örnekleri barındırdığı görülmektedir. Bu veri-
ler, dokuyucuların (Türk kadınlarının) sadece yüne değil Türkçeye de 
hayat verdiklerini göstermektedir. 
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POZİTİF PSİKOLOJİ BAĞLAMINDA 
TÜRK KÜLTÜRÜNDE 

YAŞAMIN ANLAMI VE YAŞAM DOYUMUNUN 
ANALİZİ: 

Neşet Ertaş Türküleri Örneği* 

Yrd. Doç. Dr. Hakkı AKTAŞ** 
Dr. Bnb. Eylem ŞİMŞEK*** 

Öz 

Bu araştırmanın amacı, pozitif psikoloji bakış açısıyla Türk kültüründe 

yaşamın anlamı ile yaşam doyumu algısını, kültürel bir iletişim biçimi olan 

halk türküleri bağlamında, Neşet Ertaş türküleri örnekleminde mutluluk ve 

üzüntü temaları kapsamında analiz etmektir. Araştırmada türküler içerik 

analizi yöntemi ile incelenmiştir. Türkülerdeki genel mutluluk temaları, sev-

gi, aşk, yâr ile kavuşma, kahramanlık, sabır, inanç, anaya ve kadına veri-

len önem olarak tespit edilmiştir. Genel mutsuzluk temaları ise ayrılık, gur-

bet, aradığı yâri bulamama olarak belirlenmiştir. Yaşamın anlamı ise Er-

taş’ın türkülerinde sevgiliye verilen değer ve sevgilinin yüceltilmesiyle ilişki-

lidir. Frekans analizleri sonuçlarına göre, 68 adet türkü mutluluk ve 131 

adet türkü ise üzüntü temalarında sınıflandırılmış olup bu bulguların Türk 

kültüründe yaşamın anlamı ve yaşam doyumu bağlamında mutsuzluğun 

yaygınlığına ilişkin sonuçlar olarak değerlendirilmektedir. Elde edilen bu 

bulgular, Türkiye bağlamında dünya çapında yapılan araştırmalarla elde 

edilen mutluluk endekslerinin sonuçlarıyla örtüşmektedir. 
                                                           
* Bu makalenin ilk versiyonu “Uluslararası Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş Sempozyumu, Kır-
şehir”, (13-14 May. 2013) Bildiriler Kitabı’nda yayımlanmıştır. 
** Bahçeşehir Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Öğretim Üyesi  
    hakki.aktas@bahcesehir.edu.tr 
*** Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 1’nci Hava Kuvveti Komutanlığı, ekocarslan@yahoo.com 
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Anahtar Kelimeler: Neşet Ertaş, Kültürel İletişim, Türkü, Olumlu 

Psikoloji, Mutluluk, Üzüntü. 

Abstract 

Analysis of The Meaning of Life and Life Satisfaction in The 

Turkish Culture in The Context of Positive Psychology: 

Sample Of Neşet Ertaş Folk Songs 

The purposes of this research are to explore the meanings of life and life 

satisfaction perception in the Turkish culture in the context of positive psycho-

logy through the sample of Neşet Ertaş folk songs. In this study, contents of 

the folk songs have been inquired. General happiness themes in folk songs 

are expressed as love, reaching to the lover, bravery, patience, belief, the im-

portance of women and mother. The important themes of sadness are sepa-

ration, homesickness, unable to find a lover etc. are emphasized. The mea-

ning of the life was related to the appreciation of lover and the glorification of 

lover. The results of frequency analysis revealed that 68 folk songs are rela-

ted to happiness and 131 folk songs are related to unhappiness, unhappi-

ness are quite prevalent in the Turkish culture in the context of the meanings 

of life and life satisfaction perception. The results are consistent with various 

worldwide happiness researches findings in the context of Turkey. 

Key words: Neşet Ertaş, Cultural Communication, Folk Songs, Positi-

ve Psychology, Happiness, Sadness. 

1. Giriş 

Bu çalışmanın amacı, pozitif psikoloji bağlamında Türk kültüründe 
yaşamın anlamı ve yaşam doyumunu, kültürel bir iletişim biçimi olan 
türkülerimizde Neşet Ertaş türküleri örnekleminde, mutluluk ve üzüntü 
temaları kapsamında analiz etmektir. Türkülerde yaşanmışlıkların tüm 
doğallığıyla resmedildiği düşünüldüğünde kültürel bağlamda bir çıkarı-
ma ulaşılabileceği öngörülebilir. Sosyal araştırmalarda bir olgunun, bir 
eylemin, geniş kitlelerce kabul görmesi istatistikî olarak anlamlı sonuç-
lar üretmesini de sağlamaktadır. Bu anlamda türküler halka mâlolmuş, 
yüzyıllardan beri süzülüp gelen, bilimsel açıdan anlamlı, birçok psiko-
sosyal konuya açıklık getirebilecek değerli bir hazinedir. Bu çalışmada, 
mutluluk ve üzüntü kavramlarının tematik olarak Türk kültüründe duy-
gusal açıdan yaşamın anlamı, yaşam doyumu gibi konulara da ışık tuta-
bileceği varsayımından hareket edilmiştir. 

Mutluluğa ilişkin bilimsel çalışmaların temel hedefi, bireyin mutlulu-
ğunu oluşturan etmenlerin ve mekanizmanın belirlenerek, yine bireyin 
mutluluğunun sağlanması ve yükseltilmesidir. Henüz tam olarak açıkla-
namayan mutluluk mekanizmasının anlaşılmasında kültürün önemli bir 
rolü olduğu kuşkusuzdur. Çünkü bireyler kültür aracılığıyla değerler, 
inançlar, duygular, düşünceler, standartlar, şemalar, yargılar ve anlam-
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lar geliştirmektedir. Parekh kültürü anlam ve önem sistemi olarak ta-
nımlamaktadır.1 Kültür, çevresel olaylara karşı geliştiren duyuşsal ve bi-
lişsel tepki ve değerlendirmelerde biçimleyici bir role sahiptir. Bireylerin 
davranışları ve bireysel özelliklerinin değerlendirilmesi yanında kültürü-
müzün analizi, yaşamın anlamı ve mutluluk mekanizmasının açıklan-
masındaki önemli bir boşluğu dolduracaktır. 

Kültür teriminin terminolojik anlamda ilk kez İngiliz Antropolog 
Edward B. Tylor2 tarafından, “Primitive Culture” isimli kitabında kulla-
nıldığı bilinmektedir. Tylor günümüzde de oldukça geniş bir açıdan 
kültürü bilgi, inanç, sanat, hukuk, ahlâk, gelenek ve görenekler ile top-
lumun bir üyesi olarak bireylerin yetenek ve alışkanlıklarını kapsayan 
kompleks bir bütün olarak tanımlamaktadır. Tylor’un tanımıyla kültüre 
kısaca “yaşam tarzı” olarak bakıldığında en önemli kültür göstergelerin-
den birisi halkın tüm yaşamını apaçık ortaya koyduğu halk türküleridir. 
Türkülerin konularına bakıldığında hem önemli yaşam olaylarını, hem 
de acı ve mutluluğu kapsadığı görülmektedir. 

Halk türküleri sayı ve çeşit açısından çok büyük bir evreni oluşturdu-
ğundan, bu çalışma “Neşet Ertaş Türküleri” ile sınırlanmıştır. Neşet Er-
taş türküleri, yüzyıllardan beri süregelen ve halk tarafından benimsenen 
türkü geleneğinin en yakın zamanlı örneklerindendir. Neşet Ertaş türkü-
leri genellikle kaynağı belli olan başka bir deyişle anonim olmamış tür-
külerdir. Her ne kadar bu türkülerin Neşet Ertaş’ın bireysel felsefesini 
yansıttığı söylenebilir ise de aileden gelen âşıklık geleneğine bağlı olarak 
Neşet Ertaş’ın bu türkülerle geçmişten yaşadığımız döneme bir bağ kur-
duğu açıktır. Neşet Ertaş her yıl yaklaşık on adet türkü yaktığını ifade 
etmektedir. Bu yaratıcılık ise şimdiden geleceğe uzanmasıyla ilişkilidir. 
Akgün Neşet Ertaş’ı şöyle tasvir etmektedir: 

“Bozkırın tezenesi Neşet Ertaş, türküleriyle bir taraftan kökleri Kara-

caoğlan ve Dadaloğlu’na uzanan, Âşık Sait’le yöresellik kazanan, tür-

küleri yaşatır. Diğer taraftan, Türkmenlik, Abdallık geleneğinde bozlak-

lar söylemiş olan babası Muharrem Ertaş’ı yaşatır. Gönlünde engin bir 

sevgi besler güzele ve güzelliklere karşı. Türkülerinin büyük bir kısmın-

da gönül sözcüğüne yer verişi ve bu sözcüğe başkalarından ayrı içten 

ve bütün benliğini kaplar gibi söyleyişi de bu sebepten olsa gerektir.”3 

Neşet Ertaş aynı zamanda kültürel bir elçidir. Halkın duygu, düşünce, 
değerlerini, yaşanmış önemli olayları geçmişten geleceğe her daim aktaran 
bir köprüdür. Bu bağlamda Neşet Ertaş’ın türkü sözlerinin Türk kültürüne 
ilişkin zengin birikimleri barındırdığı açıktır. Bu çalışmada ilk olarak, mut-
                                                           
1 B. Parekh, Çokkültürlülüğü Yeniden Düşünmek, (Çev. B. Tanrıseven), Phoenix, Ankara 2002. 
2 Edward B. Tylor, Primitive Culture, London 1871. 
3 D. Akgün, Kırşehir Türkülerinde İnsan, Balıkesir Üniversitesi Yayımlanmamış Yüksek Li-
sans Tezi, s. 46, Balıkesir 2006. 
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luluğun ve üzüntünün Neşet Ertaş türkülerinde nasıl değerlendirildiği sor-
gulanmıştır. Tüm sonuçlar alanyazındaki bulgularla ve kuramlarla kıyasla-
narak tartışılmış ve yorumlanmıştır. Bir kültür aracısı olan ve geniş kitleler 
tarafından sevilen halk ozanımız Neşet Ertaş’ın mutluluğa ilişkin algısının 
çözümlenmesinin Türk insanının mutluluk ve üzüntü paradigmasını anla-
makta yol gösterici olacağı düşünülmektedir. İkinci olarak ise yaşamın an-
lamının nasıl değerlendirildiği incelenmiştir. Anlam oluşturmaya ilişkin bi-
reysel ve toplumsal etmenler ile ilişkiler ele alınmıştır. Bu çalışmanın aynı 
zamanda olumlu psikoloji paradigmasının genellikle halkbilim alanında in-
celenen türkülerle zenginleştirilmesine katkı sağlaması beklenmektedir. 

2. Kültürel Bağlamda Türküler, Yaşam Doyumu ve Mutluluk İle  
Üzüntü Temaları 

Kavramsal açıdan ele alındığında TDK sözlüğüne göre mutluluk, “bü-
tün özlemlere eksiksiz ve sürekli olarak ulaşılmaktan duyulan kıvanç du-
rumu” ve üzüntü ise “olması istenilmeyen olaylardan doğan ruh tedirginli-
ği, teessür” olarak tanımlanmaktadır.4 

Dünyadaki tüm ülkelerin mutluluk ve yaşam doyumu düzeylerini be-
lirleyerek sıralama yapan çalışmalar mutluluğun toplumlar ve kültürler 
arasında farklı varyanslara sahip olduğunu göstermektedir. Dünyadaki 
verilerin birleştirilmesinden oluşturulan Dünya Mutluluk Veritabanı’na 
göre Türkiye’nin 148 ülke arasında farklı değerlendirmelere göre 74-77 
aralığında olduğu belirlenmiştir.5 Legatum Refah Endeksi ise son yapılan 
değerlendirmelerden birisi olup 2012 yılı verilerine göre Türkiye’deki ya-
şam doyumu ortalaması 10 üzerinden 5,27’dir. Türkiye’nin 142 ülke ara-
sında 89. sırada olduğu belirlenmiştir.6 Tüm bu sonuçlar diğer ülkelerle 
kıyaslandığında, Türkiye’de orta düzey ya da orta düzeyin altında yaşam 
doyumu algısının olduğunu göstermektedir. Kolombiya gibi ülkelerin dü-
şük gelir düzeyi, suç oranı vb. etmenlere rağmen yüksek bir mutluluk ora-
nına sahip olması mutluluğun kültürlerarasındaki varyans değişikliğine 
ilişkin önemli bir örnek olarak alanyazında dikkat çekmektedir. 

Mutluluğa ilişkin kültürlerarası çalışmaların genellikle mutluluğu öl-
çeklendirme ve mutluluk düzeylerini kıyaslama temelinde yapıldığı görül-
mektedir. Mutluluğu oluşturan uyum, umut gibi soyut faktörlerin ölçüm 
ve değerlendirme zorluğu nedeniyle üzerinde çok durulmamaktadır. Genel-
likle bireyin bilişsel değerlendirmeleri çalışmalarda kullanılmakta, duyuş-
sal değerlendirmeler ihmal edilmektedir. Türkülerin incelenmesi halkın hem 
duygu hem de düşüncelerini ortaya koyması bakımından önemlidir. 
                                                           
4 TDK, Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu, http://www.tdk.gov.tr, Erişim Tarihi: 6 Mayıs 2013. 
5 R. Veenhoven, Average happiness in 148 nations 2000-2009, World Database of Happiness. 
Rank Report 2009-1d. http://worlddatabaseofhappiness.eur.nl/hap_nat/nat_fp.php., Erişim 
Tarihi: 10 Ekim 2009. 
6 Legatum Prosperity Index, (2012), http://www.prosperity.com/, Erişim Tarihi: 1 Nisan 2013. 
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Bu yüzyılın başında olumlu psikoloji paradigmasının ortaya çıkışı mut-
luluk kavramının bilimsel temelini güçlendirmiştir. Bu alana göre, psikoloji-
nin bütüncül bir bilim olması için, bireylerin birbirinden farklı olan acı ve 
mutluluğunu içermesi gerekmektedir.7 Hümanistik yaklaşım toplumla ça-
tışmaya girmeden ve kendi benliğini toplum içinde eritmeden kendi duygu 
ve gereksinimlerini tanıma ve gizil güçlerini gerçekleştirme olarak tanımlan-
maktadır.8 Olumlu psikoloji paradigması hümanistik yaklaşım temelinde, 
bireyin yaşamını neyin daha değerli yaptığına ilişkin kuram ve araştırmala-
ra dayanmaktadır.9 Kuram psikoloji biliminin artık hastalığı tedavi etme 
yaklaşımı yanında bireyleri daha mutlu etmenin yollarını araması gerektiği-
ni savunmaktadır. 

Mutluluğa ilişkin bilimsel çalışmaların temel hedefi, bireyin mutlu-
luğunu oluşturan etmenlerin ve mekanizmanın belirlenerek bireyin 
mutluluğunun sağlanması ve yükseltilmesidir. Mutluluğu artıran st-
ratejilerin olumlu sonuçlar vermesi alana olan ilgiyi artırmıştır. Bu st-
ratejiler bireyin kendisini tanıması, gizil güçlerini ortaya çıkarması ve 
kullanması, bireyin güçlendirilmesi, anlamlı işlere yönlendirilmesine 
dayanmaktadır. Mutluluk, çoğunlukla öznel iyi olma, yaşam doyumu 
ve yaşam kalitesi kavramlarıyla aynı anlamda kullanılmaktadır.10-11 
Mutluluk kavramı yaşamı olumlu değerlendirme tutumu12 ya da 
olumlu ve olumsuz duyguların karşılaştırılmasına ilişkin karar süreci 
olarak da tanımlanmaktadır.13-14 Mutluluk ve öznel iyi olma kavram-
ları bireyin yaşamına ilişkin hem bilişsel hem de duyuşsal değerlen-
dirmelerini dikkate almaktadır. Mutluluğun bilişsel bilişeni yaşam 
doyumu, duyuşsal bileşeni ise hedonik düzeyde haz, duygular, hisler 
ve ruh halidir.15 Duyuşsal bileşen mutluluğun yalnızca bir kısmını 
oluşturmasına rağmen genellikle halk arasında en çok ifade edildiği 
biçimidir. Ayrıca, mutluluk öznel ve nesnel boyutlarda da değerlendi-
rilmektedir. Öznel boyut bireyin mutluluğuna ilişkin görüşlerini içe-
                                                           
7 M. E. P. Seligman - T. A. Steen - N. Park - C. Peterson, “Positive Psychology Progress: Emp-
rical Validation of Interventions”, American Psychologist, 60 (5), s. 410-421, 2005. 
8 Y. Kuzgun, Kendini gerçekleştirme. http://dergiler.ankara.edu.tr/ dergiler/34/970/ 11942.pdf, 
1982, Erişim Tarihi: 25 Ocak 2009. 
9 M. E. P. Seligman - T. A. Steen - N. Park - C. Peterson, a.g.e., s. 410-411, 2005. 
10 E. Diener, “Assesing subjective well-being: progress and opportunities”, Social Indicators 
Research, Sayı: 31, s. 103-157, 1994. 
11 M. E. P. Seligman, Gerçek Mutluluk, Kalıcı Doyum Potansiyelinizi Geliştirmek İçin Yeni Olum-
lu Psikolojinin Kullanılması, HYB, Ankara 2007. 
12 M. W. Martin, “Paradoxes of happiness”, Journal of Happiness Studies, DOI: 10.1007/ 
s10902-007-9056-3, Sayı: 9, s. 171-184, 2007. 
13 E. Diener, Subjective well-being. Psychological Bulletin, 95, s. 542-575, 1984. 
14 E. Şimşek, Örgütsel İletişim ve Kişilik Özelliklerinin Yaşam Doyumuna Etkileri, Anadolu 
Üniversitesi Yayımlanmamış Doktora Tezi, s. 14, Eskişehir 2011. 
15 E. Diener, a.g.e., s. XX; C. L. Proctor - P. A. Linley - J. Maltby, “Youth life satisfaction: A review 
of the literature”, Journal of Happiness Studies, DOI 10.1007/s10902-008-9110-9, s. XX, 2008. 
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rirken nesnel boyut daha çok mutluluğun dış çevre ile ilişkili olan et-
menlerini içermektedir.16 

Mutluluğun yapısına ilişkin yapılan çalışmalar ve geliştirilen kuramların 
ortak sonucu olarak genetik olarak belirlenmiş mutluluk derecesinin % 50, 
çevresel faktörlerin % 10 ve mutlulukla ilgili etkinliklerin % 40 etkisi bulun-
duğu belirlenmiştir. Belirlenmiş mutluluk alanı çoğunlukla kalıtımla belir-
lenmiş kişiliğe,17-18 yaşam koşulları genellikle para, evlilik, eğitim gibi nesnel 
koşullara,19 istemli denetim alanı ise nesnel koşullar ve kişilik dışında kalan 
bireyin kontrol edebileceği alana işaret etmektedir. Mutluluğun soyut ve ge-
niş bir kavram olması disiplinlerarası çalışmayı gerektirmektedir. Ekonomi, 
iletişim, psikoloji, sosyal psikoloji, din, felsefe, sağlık, yönetim ve pazarlama 
gibi pek çok alanda mutluluk değerlendirmeleri yapılmaktadır.20 

Henüz tam olarak açıklanamayan mutluluk mekanizmasının anlaşıl-
masında kültürümüzün önemli rolü olduğu kuşkusuzdur. Çünkü bireyler 
kültür aracılığıyla mutluluğa ya da mutsuzluğa yönelik değerler, inançlar, 
duygular, düşünceler, standartlar, şemalar, yargılar vb. geliştirmektedir. 
Yaşam olaylarını değerlendirme ve yorumlama anlamına da gelen mutlu-
luk biçimimiz sosyal öğrenme kuramı çerçevesinde davranışsal, bireysel ve 
çevresel belirleyiciler birbiriyle yoğun etkileşimde olup çevresel etmenlerin 
rolü sosyal öğrenmede pekiştirilmektedir.21 Diğer bir ifade ile mutluluk, 
çevre ve kültürle de yoğun biçimde etkileşimdedir. O hâlde kültürümüzün 
analizi, bireylerin davranışları ve bireysel özelliklerinin değerlendirilmesi 
yanında mutluluk mekanizmasının açıklanmasındaki önemli bir boşluğu 
dolduracaktır. Kültür, çevresel olaylara karşı geliştiren duyuşsal ve bilişsel 
tepki ve değerlendirmelerde biçimlendirici role sahiptir.22 Kültürün birey-
lere etkisi en çok değerler aracılığıyla olmaktadır. Kültür, TDK23 sözlüğün-
de “tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve ma-
nevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, 
                                                           
16 B. Brülde, “Happiness and the good life introduction and conceptual framework”, Journal 
of Happiness Studies, 8, s. 1-14, 2007; E. Şimşek, a.g.e., s. XX. 
17 K. DeNeve - H. Cooper, “The happy personality: A meta analysis of 137 personality traits 
and subjective well being”, Psychological Bulletin, 124(2), s. 197-229, 1998. 
18 E. Diener - E. Suh, “Measuring quality of life: Economic, social, and subjective indicator”, 
Social Indicators Research, 40, s. 189-216, 1997. 
19 M. E. P. Seligman, a.g.e., s. 51. 
20 J. M. Sirgy - A. C. Michalos - A. Ferris - R. Easterlin - D. Patrick - W. Pavot, “The quality 
of life (QoL) research movement: Past, present, and future”, Social Indicators Research, 76, 
s. 343-466, 2006; E. Şimşek, a.g.e., s. XX. 
21 E. Şimşek, Kamuoyu oluşturma kuramı çerçevesinde medyadaki vatandaş tepkilerinin 
değerlendirilmesi, içinde (Ed. Ö. Özer), Haberin Doğası: Gazetecilikte İdealler ve Sorunlar, 
s. 147-219, 2012. 
22 C. K. Prieto - E. Diener - M. Tamir - C. Scollon - M. Diener, “Integrating the diverse de-
finitions of happiness: A time-sequentel framework of subjective well-being”, Journal of 
Happiness Studies, 6, s. 261-300, 2005. 
23 Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu, http://www.tdk.gov.tr, Erişim Tarihi: 6 Mayıs 2013. 
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insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araç-
ların bütünü ve bir topluma veya halk topluluğuna özgü düşünce ve sanat 
eserlerinin bütünü” olarak tanımlanmaktadır. TDK’nin ikinci tanımında da 
vurgulandığı üzere, kültürün önemli göstergelerinden birisi de halk kültü-
rüdür. Halk kültürleri toplumsal değer, yargı, inanç ve düşüncenin oluş-
turulması, beslenmesi ve diğer kuşaklara aktarılması yoluyla toplumsal 
yaşamın sürdürülmesinde önemli bir işleve sahiptir. Kaya24 ve Can25 tür-
külerin halkın ruh halini, neşesini, zevkini, inancını ve deneyimlediği olay-
ları yansıttığını belirtmektedir. Bekki26 ise türküleri halkın durum ve fikir 
ve hissiyatını tüm yönleriyle aktaran ürünler olarak tanımlamaktadır. 

Halk kültürünün en önemli yansımalarından birisi halk türküleridir. 
Tan27 halk kavramının ortak sosyal ve kültürel özelliklere işaret ettiğini 
belirtmektedir. Bir olgu ya da kültürel ürünün halka ait olmasını ise sözlü 
geleneğe dayalı olması, nesilden nesile, toplumdan topluma geçerek yayıl-
mış olması, dinamik, durmadan yeni ürünler doğuran bir yapıya sahip ol-
ması ve içinde bulunduğu şartlara karşı kendisini sürdürmesine bağlan-
maktadır. Türkü terimi Türk sözcüğüne nispet eki eklenmesiyle oluşmuş 
olup28 Türk’e özgü anlamına gelen sözcük kökeniyle bile kültürel bir miras 
olduğunu göstermektedir. Türkü, ezgiyle söylenen halk şiiri olarak da ta-
nımlanmaktadır. Türküler kısa bir zamanda anonimlik özelliği kazanmış, 
ya da bir saz şairinin söylediği parçanın sonradan türkü adı verilmesiyle 
oluşmaktadır. Türk halk müziğine ilişkin ilk çalışmalar 1900’lü yıllarda 
başlamış ve uzun bir dönem yalnızca derleme çalışmaları şeklinde yapıl-
mış olup 1980’li yıllardan itibaren türkülere ilişkin yapılan çalışmalar çe-
şitlenmiştir (aktaran: Akgün.29) Neşet Ertaş türküyü “halk dili” olarak ta-
nımlamış, “halkın dilinden çalınması, söylenmesi ile özü, toprağı ve kokusu-
nun halkla aynı olması” durumunda türkünün olabileceğini belirtmiştir.30 
Türküler; ezgi, ritim, tür, biçim ve konuları açısından sınıflanabilmektedir. 
Her ne kadar bu sınıflandırmalar birbiriyle ilişkili olsa da bu çalışmanın 
amacı türkü sözlerinin içeriğini çözümlemek olduğundan türkülerin daha 
çok konularına ilişkin sınıflandırmalar üzerinde durulmaktadır. Akgün31 
“Kırşehir Türkülerinde İnsan” isimli yüksek lisans tezi çalışmasında Dizda-
                                                           
24 D. Kaya, Anonim Halk Şiiri, Akçam Yayınları, s. XX, Ankara 1999. 
25 Z. Can, Türkülerde Sevgili Kavramı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Muğla Üniversi-
tesi, s. XX, Muğla 2010. 
26 S. Bekki, Sivas Türküleri (1): Baş Yastıkta Göz Yolda, Sivas Kitaplığı Dizisi, s. XX, İstan-
bul 2004. 
27 N. Tan, “Folklor (Halk Bilimi): Genel Bilgiler”, Türk Kültürü, s. XX, Ankara 1997. 
28 N. Gözaydın, “Anonim Halk Şiiri Üzerine”, Halk Şiiri (Türk Dili Türk Şiir Özel Sayısı), 
3, s. 445-450, 1989. 
29 D. Akgün, a.g.e., s. XX. 
30 H. Akman, Neşet Ertaş Kitabı, (Gönül Dağında Bir Garip), İş Bankası Kültür Yayınları / 
Nehir Söyleşi, 2. Basım, s. XX, İstanbul 2012. 
31 D. Akgün, a.g.e., s. XX. 
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roğlu,32 Boratav33 ve Kaya34 tarafından yapılan türkü konu sınıflandırma-
sına yer vermiştir. Buna göre Dizdaroğlu’nun konu sınıflaması; ninniler ve 
çocuk, doğa, aşk, kahramanlık, askerlik, tören, iş, eşkıya, acıklı olaylar, 
güldürücü, karşılıklı, oyun ve ölüm türküleridir. Boratav’ın konu sınıfla-
ması, lirik (ninni, aşk, gurbet, askerlik, hapishane, ağıtlar, duygular), taş-
lama, yergi ve güldürü, anlatı (efsane, birey ya da bölgeler), iş, tören (bay-
ram, düğün, dini tören, ağıt), oyun ve dans (çocuk, büyük) türküleridir. 
Akgün ise türkü konularını tabiat, aşk, kına, halk oyunları, hayvanlar, 
gurbet ve hasretlik, eşkıya, ağıt, mizah, yergi, öğretici ve öğüt verici ve ki-
şiler üzerine söylenmiş türküler olarak ayırmıştır. 

Türkülerin konularına bakıldığında hem önemli yaşam olaylarını, 
hem de acı ve mutluluğu kapsadığı görülmektedir. Türkülerde vurgula-
nan konular, yaşamda neye önem verildiği bağlamında yaşamın anlamı 
hakkında da ipucu sunmaktadır. Yaşam doyumu ve mutluluk sınıflan-
dırması açısından incelendiğinde, alanyazında özellikle aile ve arkadaş-
larla ilişkiler, maddi iyi olma, sağlık, üretkenlik, yakınlık, güvenlik, top-
lum ve duygusal iyi olma, iş temel yaşam alanlarının mutlulukla ilişkisi 
araştırılmış olup bu alanların % 68 ile % 83 arasında bir oranla tüm ya-
şam alanlarını kapsadığı belirlenmiştir.35 Türkü konularıyla, yaşam do-
yumu alanları arasındaki yüksek ortaklaşma türkülerin yaşamın bütü-
nüne ilişkin önemli bir veri kaynağı olduğunu göstermektedir. 

3. Araştırmanın Amacı, Kapsamı, Önemi ve Yöntemi 

3.1. Araştırmanın Amacı 

Bu çalışmanın amacı kültürel bir iletişim biçimi olan Neşet Ertaş tür-
külerindeki üzüntü ve mutluluk kodları yoluyla Türk kültürüne ilişkin 
algılamaları ve parametreleri araştırmaktır. Olumlu psikoloji paradigma-
sı kapsamında türkü sözleri üzüntü ve mutluluk temel başlıklarında 
kodlanacak ve mutluluğa ve üzüntüye ilişkin temel şemalar ve yaşamın 
anlamına ilişkin görüşler ortaya çıkarılacaktır. Bu amaca ulaşmak için 
Neşet Ertaş türküleri örnekleminde aşağıdaki sorulara yanıt aranacaktır. 

1. Tematik olarak türkülerde “mutluluk” ve “üzüntü” frekansları nasıl 
dağılmaktadır? 

2. Türkülerde mutluluk ve üzüntü kodları “öznel boyutta mı, nesnel 
boyutta mı” işlenmektedir? 
                                                           
32 H. Dizdaroğlu, Halk Şiirinde Türler, Türk Dil Kurumu, s. XX, Ankara 1969. 
33 P. N. Boratav, 100 Soruda Türk Halk Edebiyatı, Folklor ve Edebiyat, Cilt: 2, Adam, s. XX, 
İstanbul 1982. 
34 D. Kaya, Anonim Halk Şiiri, Akçam Yayınları, s. XX, Ankara 1999. 
35 M. R. Hagerty - R. A. Cummins - A. L. Ferriss - K. Land - A. C. Michalos - M. Peterson - 
A. Sharpe - J. Sirgy - J. Vogel, “Quality of life indexes for national policy: Review and agenda 
for research”, Social Indicators Research, 55, s. 1-96, 2001. 
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3. Mutluluk ve üzüntünün yapısına ilişkin bireysel ve çevresel faktör-
lere nasıl vurgu yapılmaktadır? 

Yaşamın anlamı nasıl ifade edilmektedir? 
5. Evrensel olarak mutluluğun kaynağı olarak kabul edilen erdem-

ler36 türküler nasıl işlenmiştir? 
6. Neşet Ertaş felsefesinde “yâr ve sevgili” nasıl betimlenmektedir? 

3.2. Araştırmanın Kapsamı ve Önemi 

Çalışmanın evreni, Neşet Ertaş türkülerinin tamamı olup çalışmanın 
tüm evreni kapsaması hedeflenmiştir. Neşet Ertaş’ın Kalan Müzik37 tarafın-
dan yeniden derlenip yayımlanmış 17 adet albümünden 212 adet türkü baz 
alınarak 8 adeti tekrar olduğu için çıkarılmış ve 204 adet türkü sözü analiz 
edilmiştir. Çalışmanın örneklem bağlamındaki kısıtı Neşet Ertaş’ın bile ken-
di türkülerinin sayısını tam olarak bilememesidir.38 Neşet Ertaş bir ifadesin-
de Babası Muharrem Ertaş’a ithafen, “Sen neden türkü üretmiyorsun?” diye 
sormakta Muharrem Ertaş ise “Ozanlar birbirinin devamıdır, eğer benim de-
mek istediğimi benden önce bir ozanımız aynı duyguyla söylemişse bu bizim 
için bir mirastır, o türküyü havalandırırım…” şeklinde yanıt vermektedir. Ne-
şet Ertaş da babasının bu öğüdünü düstur alarak kendi üretmiş olduğu 
türkülerine sahiplenmemiş ancak, kendine özgü yorumu ile türküleri yeni 
bir forma büründürmüş ve yeni bir kimlik kazandırmıştır. Türkülerini öyle-
sine sahiplenmemiştir ki, yakın dostu Sanatçı, Araştırmacı Bayram Bilge 
Tokel bu durumu Ertaş’ın mahlası olan “Garip” ifadesini kullanırken bunun 
bir mahlas mı, isim mi veya sıfat mı olduğunu ayırmanın mümkün olmadı-
ğını ifade etmektedir.39 Ayrıca Ertaş, kendisine ait olan her türküsünde de 
“Garip” mahlasını kullanmamıştır. Bu bağlamda Neşet Ertaş’ın albümlerin-
deki tüm türküler kaynak kişinin kim olduğu dikkate alınmaksızın Neşet 
Ertaş’ın duygularıyla örtüştüğünden Neşet Ertaş’ın görüşlerini yansıttığı ka-
bul edilmiştir. Türkü sözlerinin belirlenmesi ve sınıflandırılmasında kaynak-
çada belirtilen Kalan Müzik web sitesi arşivi temel olmak üzere, çeşitli web 
siteleri ve Neşet Ertaş hakkında yazılmış kitaplar referans alınmıştır.40-41-42 

Neşet Ertaş türküleri, yüzyıllardan beri süregelen ve halk tarafından 
benimsenen türkü geleneğinin en yakın zamanlı örneklerindendir. Söyle-
nen bir eserin türkü olabilmesi için belirli şartları barındırması gerek-
                                                           
36 M. E. P. Seligman, a.g.e., s. XX. 
37 http://www.kalan.com/, Erişim Tarihi: 6 Mayıs 2013. 
38 H. Y. Yamak, Neşet Ertaş’ın Hayatı ve Eserleri, Ege Üniversitesi Yayımlanmamış Yüksek 
Lisans Tezi, s. XX, İzmir 2003. 
39 B. B. Tokel, Uluslararası Bozkırın Tezenesi Neşet ERTAŞ Sempozyumu Açılış Konuşması, 
Kırşehir, 13-14 May 2013. 
40 Bkz. Kaynakçada belirtilen web siteleri. 
41 E. Parlak, Garip Bülbül Neşet Ertaş: Hayatı, Sanatı, Eserleri, Demos, s. XX, İstanbul 2013. 
42 B. B. Tokel, Neşet Ertaş Kitabı, Akçağ, s. XX, Ankara 1999. 
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mektedir. Bunlardan birisi anonimlik olup Neşet Ertaş türküleri halk ta-
rafından o kadar çok benimsenmiştir ki daha yaşarken türküler nere-
deyse anonimleşmiştir. Bu durum türkülerde sunulan değer, görüş, fi-
kir, duyguların halk tarafından benimsendiği ya da başka bir deyişle 
halkın duygularının, düşüncelerinin yaşamı değerlendirme biçimlerinin 
türkülerde yoğun olarak yer bulduğuyla açıklanabilir. 

Neşet Ertaş türküleri genel olarak kaynağı belli olan diğer bir ifadeyle 
anonim olmamış türkülerdir. Aynı zamanda anonim türkülerin yaygınlaşma 
ve kabul edilme özelliklerini barındırmaktadır. Her ne kadar bu türkülerin 
Neşet Ertaş’ın bireysel felsefesini yansıttığı söylenebilir ise de aileden gelen 
âşıklık geleneği bu türkülerin kültürün geçmişten şimdiye ve geleceğe akış 
geleneğini devam ettirdiği söylenebilir. Neşet Ertaş’ın çok özel bir yetenek 
olarak geçmiş türkülerin de kendi deyimiyle “havalandırılmasını” sağlar. Ne-
şet Ertaş bir antika ustası gibi unutulan türküleri de elden geçirerek yeniden 
işlerlik kazandırmaktadır. Bu durum türkülere dinamizm katması, geçmişle 
şimdiyi uyumlaştırabilmesi yeteneğini göstermektedir.43 Neşet Ertaş her yıl 
yaklaşık 10, 15 adet türkü yaktığını ifade etmektedir. Bu yaratıcılık ise şim-
diden geleceğe uzanmasıyla ilişkilidir. Neşet Ertaş kültürel bir elçidir. Halkın 
duygu, düşünce, değerlerini, yaşanmış önemli olayları geçmişten geleceğe 
her daim şimdi aktaran bir köprüdür. Bu bağlamda, Neşet Ertaş’ın türkü 
sözlerinin Türk kültürüne ilişkin zengin birikimleri barındırdığı açıktır. Yal-
nızca Türkiye’de değil dünyadaki en önemli ve üretken âşıklardan birisi olan 
Neşet Ertaş türkülerinin içeriğine ilişkin çalışmaların sayısının az olması 
önemli bir eksikliktir. Neşet Ertaş “İnsanın acıya, tatlıya, ağlamaya, gülmeye 
ihtiyacı var.” diyerek aşk ve sevgi temalarının yanısıra açlık, eşitlik, adalet gi-
bi temaları da dile getirmektedir.44 Bu çalışmada türkülerin sözleri ve konu-
su bağlamında kodlaması yapılmış olup, Türk kültürüne ilişkin mutluluk ve 
üzüntü parametrelerine ilişkin benzer bir çalışmaya rastlanmamıştır. 

3.3. Araştırma Yöntemi 

Araştırmada nicel ve nitel modelin bir arada kullanıldığı karma model 
kullanılmıştır. Neşet Ertaş’ın biyografilerinde45 belirtilen görüşleri ile diğer 
nitel ve nicel bulgular eşleştirilerek tartışılmıştır. Türkülerin çözümlenme-
sinde tekil tarama modeli kullanılmıştır. Alanyazında durum çalışması 
olarak da adlandırılan tekil tarama modeli; belirli bir olguya, olaya, kuru-
ma ya da bireye ait günümüzdeki ya da geçmişteki verilerin tamamının 
gözden geçirilmesi anlayışına dayanmaktadır. Böylece, araştırılan olguya 
ilişkin dağınık verilerin toparlanıp, sınıflandırılması, düzenlenmesi ve çö-
zümlenmesi olanaklı hale gelmektedir.46 Belge tarama ve içerik çözümle-
                                                           
43 E. Parlak, a.g.e., s. XX, 2013. 
44 H. Akman, a.g.e., s. 48. 
45 H. Akman, a.g.e., s. XX; E. Parlak E., a.g.e., s. XX, 2013. 
46 E. Şimşek, a.g.e, s. XX, 2012. 
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mesi de kullanılan yöntemlerdendir. Araştırmada türkü sözleri kültürel bir 
iletişim aracı olarak mutluluk bağlamında incelendiğinden nitel yöntemin 
de kullanılması kaçınılmazdır. Nitel araştırmada araştırmacıların rolünün 
belirlenmesi ve araştırma sürecinin ayrıntılı olarak paylaşılması önemlidir. 

İçerik çözümlemesinde betimleme, çözümleme ve yorumlama aşama-
ları temel alınmıştır. Betimleme aşamasında ne söylendiğine odaklanıl-
mıştır. Temel duygu ve düşünceler belirlenmeye çalışılmıştır. Çözümleme 
aşamasında türkü sözlerinden oluşan veri setinden kavramsal kodlama 
ve sınıflama yoluyla mutluluğa ve mutsuzluğa ilişkin ana temalar belir-
lenmiş ve temalar arasındaki anlamlı ilişkilerin ortaya çıkarılması hedef-
lenmiştir. Açıklayıcı olduğu düşünülen söz öbekleri paylaşılmıştır. Yo-
rumlama aşamasında ise söz konusu bulgulara ilişkin değerlendirmeler 
Neşet Ertaş biyografileriyle karşılaştırılarak yapılmış, türkülerin sözleri-
nin ne ölçüde toplumun genel kanaatlerini yansıttığına ilişkin tartışma-
lar alanyazın bulgularıyla ilişkilendirilerek tartışılmıştır. 

Öncelikle tüm türkü sözleri araştırmacılar tarafından iki kez okunmuş-
tur. Daha sonra tüm türkü sözlerinin yansıttığı temel temalar belirlenmiş 
ve türküler teker teker mutluluk ve mutsuzluk boyutunda sınıflandırıl-
mıştır. İçerik çözümlemesinde, türkülerin mutluluk ve mutsuzluk temala-
rının ve kodlarının belirlenmesi ve sınıflandırılması (örneğin sevgiliden ay-
rılma ya da kavuşma), mutluluk ve mutsuzluğa ilişkin anahtar kelimelerin 
(örneğin dağ, kar, gurbet, bahar, aşk) ve hangi sıklıkta kullanıldığının be-
lirlenmesi ile sayısal veriler elde edilmiş ve belli bir bütünlük içinde değer-
lendirilmiştir. Bu değerlendirmeler sonucunda yaşamın anlamına ilişkin 
temel felsefenin ortaya çıkarılması hedeflenmiştir. İkinci bir sınıflandırma 
ölçütü türkü sözlerinde belirtilen temel temanın öznel ya da nesnel olma-
sıdır. Diğer bir kodlama ise mutluluk, mutsuzluğa ilişkin kullanılan temel 
anahtar kelimelerin belirlenmesidir. Söz konusu anahtar kelimeler ile veri-
ler tekrar gözden geçirilmiştir. Tümevarımcı bir yaklaşımla kodlardan mut-
luluğa ve yaşamın anlamına ilişkin genel kanılar elde edilmeye çalışılmış-
tır. Tüm türkü sözlerinin kod anahtarlarına göre sınıflandırılması ikinci 
araştırmacı tarafından kontrol edilmiştir. Ardından, birbiriyle ilişkisi olan 
anahtar kelimeler gruplanmış ve belirli temalar altında toplanmıştır. Araş-
tırmacıların doktora eğitimine sahip, nicel ve nitel araştırma yöntemleri 
konusunda eğitimli olması ve aralarındaki yüksek düzeydeki (% 92) uzlaş-
ma ile kodlayıcılar arasında güvenirlik sağlanmıştır. 

4. Araştırmanın Bulguları 

4.1. Neşet Ertaş Türkülerinin Genel İçerik Analizi ve Frekans 
Dağılımları 

Neşet Ertaş’ı anlayabilmek ve mesajını özümseyebilmek için öncelikle 
türkülerinde sıklıkla geçen mutluluğa ve üzüntüye ilişkin anahtar keli-
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meler (kodlar) ile bunların frekansları, öznel veya nesnel olma durumları 
belirlenmiştir. 

Neşet Ertaş’ın tüm türkülerinde ortak olan ana temalar şöyle özetle-
nebilir: 

“Yâre sitem, kavuşamama, üzüntü, baht, kötü kader, yâr ve anaya öv-

gü, yâr ile yakınlaşma talebi, yâre kavuşma isteği, yâri çağırma, yar-

dan ayrılık, vefasızlık, yâre övgü, yâre özlem, yâri çağırma, yârin özel-

likleri, yârin betimlenmesi, sevdiğini söyleyememe, bahtı karalık kendi-

ni suçlama, yâri arama, yâri bulamama, yârin güzelliğinin betimlenme-

si, yârin kıskanılması, sakınılması, ayrılık, askerlik, hasretlik, sevginin 

ve yârin önemi, sevdiğinin evlenmesi, maddiyatın önemsizliği, ayrılık, 

yâr ile kavuşma, umutsuz aşk, fakirlik, gariplik, sınıf farklılığı, dünya-

dan beklentilerini alamamak, ölüm, mutsuzluk, kalp kırmamak, incit-

memek, erdemlilik, ibadet, şükür, kavuşamama, yalan dünya ölüm, 

dünya malı, dost muhabbeti, inanç, yârden ayrılık, aradığı yâri bul-

mak, yuva kurmak, dertleri paylaşmak, kendi kıymetini bilmek, insan-

lığın ve kadınların önemi anlamı, ana ve yârin kıymeti, aklını kullanma 

ve sorgulama, toplumsal değerlerle bireysel değerlerin çelişmesi, top-

lum baskısı, insanların eşitliği, ikilikten kurtulma, ekonomik zenginlik, 

sınıf farklılığına sitem, sevdiğin her daim güzel olması, fiziksel özellik-

lerden bağımsızlık, yâre verilen değer, ayrılık ve gurbet acısı.” 

Türkülerde genellikle yâr ile olan ilişkiler işlenmiş olsa da politika ha-
riç felsefik, psikolojik, ekonomik, sosyal, dini gibi pek çok çeşitli temala-
ra dair türküleri de olduğu görülmektedir. Ancak yaygın olarak türküle-
rinde sevgi ve aşk temasının içinde yaşamın tüm yönlerinin incelikle iş-
lendiği açıktır. Bu durum, Neşet Ertaş’ı yalnızca aşk türkülerini söyleyen 
bir “garip” olmaktan çıkarmakta, evrensellik düzeyine yükseltmektedir. 

Neşet Ertaş türkülerinde sıklıkla geçen mutluluğa ve üzüntüye ilişkin 
anahtar kelimeler belirlenmiştir. Yâr mutluluğun ya da mutsuzluğun en 
önemli belirleyicisidir. Toplam 409 kez yâr sözcüğü geçmektedir. 285 kez 
gel, 199 kez gön(ü)l, 139 kez gül(mek, ememek), 107 kez aşk, 88 kez gü-
zel, 53 kez kaş, 37 kez gizli, 35 kez sar(mak, ılmak), 28 kez Leyla, 25 kez 
saç, 21 kez sabr(eylemek, ır), 18 kez bahç(e,a), 16 kez sevda, 10 kez ba-
har, 3 kez gonca kelimesi kullanılmıştır. Bu kelimelerden yola çıkılarak 
Ertaş’ın mutluluğu; saçı, kaşı, gülüşü ve bakışı güzel olan, aşık olduğu 
yâri ile bir bahar mevsimi bahçede, gizlice sarılabilmek, gülebilmek ve 
gönülün istediğini yerine getirmekle mümkün olmaktadır. 

Mutsuzlukla özdeşleştilen kelimeler ve kullanım frekansları ise şu şe-
kildedir: 132 kez yan (mak, dım), 95 kez dünya, 92 kez güz, 86 kez ağ-
la(mak), 75 kez gari(p, b), 69 kez dert, 65 kez ayrı (lık), 52 kez derman, 52 
kez yara, 49 kez sine, 40 kez dağ, 27 kez gurbet, 23 kez naz, 20 kez 
bağ(ı)r, 18 kez mecnun, 17 kez, çöl, 14 kez acı, 11 kez felek, 10 kez yak 
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(mak), 9 kez ayırmak, 9 kez kış, 9 kez zehir, 8 kez hasret, 7 kez karlı, 7 
kez kader, 6 kez baht, 5 kez yalan. Bu bağlamda Ertaş’ın mutsuzluğu; güz 
ve kış mevsimiyle özdeşleşmekte, dünyada garip ve dertli olmak, karlı dağ-
ların, kara bahtın ve feleğin yârdan ayrı düşürmesi, çölde bir mecnun gibi 
dolaşıp derman bulamamak, ağlamak ve yanmak şeklinde özetlenebilir. 

4.2. Neşet Ertaş Türkülerinde Mutluluk Temasının Analizi47 

Ertaş, engin bir gönül insanı olarak duygularını ve çevresini aklıyla çö-
zümlemektedir. Dolayısıyla, hem içsel hem de dışsal öğelerin türkülerinde 
işlenmesi kaçınılmazdır. Türkülerin içerik analizi neticesinde belirlenen 
mutluluk kodları, mutluluk grupları ve bunların öznel veya nesnel olma 
durumlarına göre 68 adet türküsünde “mutluluk” ifadesi görülmüştür. 
Bunlardan sadece 19 adet türkü “öznel mutluluk” kategorisinde olup kalan 
31 adet türkü “nesnel mutluluk” ve 18 adet türkü ise “hem öznel hem nes-
nel mutluluk” kategorisinde değerlendirilmiştir. Öznel mutluluk kategori-
sinde bu kadar az türkünün bulunması Neşet Ertaş’ın gönül zenginliği ile 
kendi benliğinden arınmış bir felsefenin sahibi olduğunun bir göstergesi 
olarak değerlendirilmektedir. Yalnızca 68 türkünün mutluluk bağlamında 
sınıflandırılması, mutluluktan daha çok mutsuzluğun halk yaşamında 
yaygın olabileceğine ilişkin bir işarettir. Ülkelerin mutluluk sıralamasında 
Türkiye’nin Mutluluk Veritabanı’nda 148 ülke arasında 74-77 aralığı48 ve 
Legatum Refah Endeksi’nde 2012 yılı verilerine göre 142 ülke arasında 89. 
sırada olması49 genel olarak mutlu olmadığımızı destekleyen verilerdir. 

Neşet Ertaş türkülerine dayanarak bizi nelerin mutlu ettiğine ilişkin 
en önemli üst boyutun yâr ile olan ilişkiler (yârin çağırması, yâr ile ya-
kınlaşma, yârin derman olması, yâri çağırma, yâre değer verme) olduğu 
görülmektedir. Türkülerindeki, “Durmayıp sevdiğim gelesin demiş-seni 
saran oğlan neylesin malı / anca sen melhem olun - göynümün yarasına / 
başka tabip istemem - başka doktor istemem / sensin derdime çare - gel 
derdimin dermanını ver bugün bayram olsun-emsalin dünyada yoktur bu-
lunmaz - cemalin güneşe benzer, yüzün ay gibi - gülüşün gülden güzel 
sevdim gönülden güzel” ifadeleri örnek olarak verilmektedir. Neşet Er-
taş’ın yârin yanına gitmeyi ya da yârin yanına gelmesini istemesi mutlu-
luğa ilişkin duygu ve düşüncelerinin önemli bir bölümünü içermektedir: 
“Kadın erkek birbirini tamamlar. İki baş iki gövde ama birbirini tamamlar. 
Dünya bu iki yarımın birleşmesinin dışında kalır. Nereye giderse gitsin, ki-
şi bu yarımını arar. Bulursa mutlu, bulamazsa mutsuz olur”50 söylemi söz 
konusu yâr boyutunun Neşet Ertaş tarafından açıkça mutluluğun kay-
                                                           
47 Çalışmanın bütününde ifade edilen türkü sözleri geçişleri aynı türkü içinde “/” işaretiyle, 
farklı türkü sözlerine geçişte ise “-” işaretleri ile ayrılmıştır. 
48 R. Veenhoven, a.g.e., s. XX, 2009. 
49 Legatum Prosperity Index, http://www.prosperity.com/, Erişim Tarihi: 1 Nisan 2013. 
50 H. Akman, a.g.e., s. 157. 
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nağı olarak yorumlanmasıdır. Nitekim, yârdan ayrılığın mutsuzluğun en 
önemli nedeni olduğunu türkülerinde açıkça belirtmektedir. 

Yâr ile ilişkilerde dikkat çeken nokta pek çok kez gizliliğin vurgulan-
masıdır. “Cilvelice nazlıca hem sazlıca sözlüce, yâr gizlice gizlice, gel yanı-
ma, aman eller duymasın sakın eller görmesin - geldi geçti bilmem kimin 
gelini, sorsam öldürürler sormasam öldüm, dedi gel yanıma haber vere-
yim, varsam öldürürler varmasam öldüm - horozlar ötmeden güneş ışıma-
dan uyan uyan / kimseler görmeden usul usul bana gel” ya da “korkarım 
adını yâr demem ellere, düşersin dillere yâr diller incinir.” ifadeleri yâr ile 
ilişkide deneyimlenen toplum baskısına örnek verilebilir. Gizlilik öğesi 
üzüntü sınıflamasında da ortaya çıkmaktadır. Romantik ilişkilerdeki bu 
baskının toplumda mutsuzluk yarattığı düşünülmektedir. 

Mutsuz insanların sosyal ve romantik ilişkileri konusunda yeterince do-
yum sağlayamadıkları51 bilinmekte olup yakın ilişkilerin varlığı kadar bu 
ilişkilerin kalitesi de mutluluk ve doyumla ilişkilidir.52 Neşet Ertaş İstan-
bul’a ilk geldiği günleri anlatırken: “Maalesef en büyük yoksulluk ondandı. 
Köylerimizde insanlar birbiriyle göz göze gelince saatlerce bakışırdı. Bakıyor-
dum, hiç birbirinin yüzüne bakan, gözüne bakan hiç kimseyi bulamamış-
tım”53 ya da “insan birbirinin gölünü bilerek bir laf söylese gönlü ferahlar, 
içinde ne var ne yok hepsi geçer gider”54 sözleriyle ilişkilerin ve iletişimin 
kalitesinin mutluluğa etkisine vurgu yapmaktadır. Çoğunlukla türkü sözle-
rinde de “Senin galbin benim galbim, sana malumdur benim halim”; “Kalp-
ten kalbe bir yol vardır görülmez”; “Tatlı dile güler yüze doyulur mu, aşkınan 
bakışan göze doyulur mu”; “Hoyrat olan dil kıymetini bilemez, kargayı bağı-
na koyup aleme, karga olan gül kıymeti bilemez”; “Gül benizli, fidan boylum, 
hoş sohbetlim tatlı huylum”; “Öz gönülden yârin olan, halden bilip gönlüm 
alan, şu benim derdimden bilen” ya da “Ben ağlarsam ağlayıp gülersem gü-
len, bütün dertlerimi anlayıp gönlümü bilen, sanki kalbimi bilerek yüzüme 
gülen” ifadeleri yâr ile bireylerarası iletişimde samimiyet, güleryüz, empati, 
aşk, anlayış, incelik, zarâfet, beden dili gibi öğelerin altını çizmektedir. 

Mutluluğa ilişkin türkülerdeki diğer boyutlar; bayram (mübarek günler-
de dal bayram eder), cesaret (biz kelleyi verenlerdeniz / belimizde kılıcımız 
kirmani), kahramanlık (bir garip aşığım kendi halımda / adımız söylendi 
dünya dilinde / Girne, Magosa şimdi Türk’ün elinde/mertliğin gününü gör-
dü Türkiye’m), şükür (hoş görsün bizi yaradan O yokları var edene / gerçek 
halın sır edene / şükredelim yaradana), evlilik (kına mı yaktın eline / gel-
din gelinlik çağına / işte sana düğün dernek / vursun davul çalsın zurna), 
umut (bilirim canların yapısı haktır / başka yerde derdin dermanı yoktur / 
                                                           
51 M. Demir, “Close relationships and happiness among emerging adults”, Journal of Happi-
ness Studies, DOI 10.1007/s. 10902-009-9141-x, s. XX, 2009. 
52 E. Şimşek, a.g.e., s. XX, 2011. 
53 H. Akman, a.g.e., s. 85. 
54 H. Akman, a.g.e., s. 55. 
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her türlü seyreden bakışlar çoktur / dosta dostça bakan gözü beklerim), sa-
bır ve inanç (sabreyle gönül sabırsız olma / cümleyi gönlüne yâr eden var-
dır / darda kaldım diye umutsuz olma / yok iken dünyayı var eden vardır), 
kendini tanıma ve bilme, kendi ile barışık olma (tabiatım kurusun / baka-
rım güzellere), aklını kullanma (adem olup şu dünyaya gelenler / hayvanı 
görünce ibret almalı), haz (haydi yüküm şaraptır benim / bu yıl böyle gider-
se amman / haydi kalk gidelim kızlara vay), aileye, özellikle anaya, verilen 
değer (iki büyük nimetim var / biri anam biri yârim / ikisine de hürmetim 
var / biri anam biri yârim) olarak sıralanabilir. 

Neşet Ertaş’ın türkülerinde belirlenen söz konusu tüm boyutlar genel 
yaşam doyumu ve yaşam alanlarındaki doyum çalışmalarındaki boyut-
larla eşleşmektedir. Dinsel ve felsefî iki yüz erdem katalogunun taran-
ması ile evrensel olarak geçerli olduğu belirlenen erdemler ve imza güçle-
ri “bilgelik ve bilgi, sevgi ve insanlık, adalet, ılımlılık, maneviyat ve aşkın-
lıktır.”55 Bu güçlerin kullanımı bireylerin mutluluğun temelidir. Neşet Er-
taş tarafından bu boyutlar hem mutluluk hem de üzüntü temalarında 
işlenmiştir. Başka bir deyişle uzman psikologlar tarafından geçmişe yö-
nelik tüm kaynakların değerlendirmesiyle varılan sonuçlar, Neşet Ertaş 
türkülerinde ve felsefesinde yer almaktadır. 

4.3. Neşet Ertaş Türkülerinde Üzüntü Temasının Analizi 

Türkü sözlerine ait üzüntü kodları, üzüntü temaları ve bunların öznel 
ya da nesnel olma durumlarına göre sınıflandırıldığında 131 adet türküde 
“üzüntü” ifadesi görülmüştür. Bunlardan sadece 30 adet türkü “öznel 
üzüntü” kategorisinde olup kalan 46 adet türkü “nesnel üzüntü” ve 55 adet 
türkü ise “hem öznel hem nesnel üzüntü” kategorisinde değerlendirilmiştir. 

Üzüntü sınıflamasındaki türkülerin mutluluk sınıflamasının yakla-
şık üç katı kadar olması Neşet Ertaş’ın genel olarak mutlu olamadığını 
göstermektedir. “Boş yere ağladım boşuna yandım / ben de gülemedim 
yalan dünyada” ifadesiyle belirtmektedir. Üzüntünün temel nedeni 
mutluluğun temel nedeni ile örtüşmektedir. Yâr ile kavuşma mutluluk 
ise kavuşamama mutsuzluktur. Üzüntünün en sık görülen temeli yâr 
ile ilişkideki sorunlardır. Bunun nedenleri türkü sözlerine göre; “yârin 
başkasını sevmesi (yâr sevmiş yâr üstüme), yârin başkasıyla evlenmesi 
(Zahide bu hafta oluyor gelin / gurbet ellerinde esirim esir - aşık oldum 
ben sana / seni benim sandım), vefasız olması (bir vefasız yârim var), 
yârin küsmesi (küstüysen söyle yar - kendim ettim kendim buldum), 
yâre açılamama (sana bir sözüm var diyemiyorum), aradığı yâri bula-
mama (şu fani dünyada murad almadan- gönlünce yâr bulamayan), ay-
rılık (sevip sevip ayrılan / en sonunda dertli olur /ağlarım ağlarım ah - 
bilmiyorum bana n’oldu / irengim sarardı soldu / hasretim bağrımı deldi 
                                                           
55 M. E. P. Seligman, a.g.e., s. 146-147, 2007. 
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- ayrılığın acısını az mı çektim), bahtı karalık (ben miyim dünyada bir 
bahtı kara), yârin uzak durması (yanarım senin aşkına / gel kaçma gel 
gel), aşkın derdi (düşürdün beni derde de böyle yârim böyle), yâr ile ya-
kınlaşamama (başın için nazlı yâre de gelsin), yâre sitem (zalımlar elin-
den bile/alma beni alma), yârin kendisini sorması isteği (Aslıysan Kerem’i 
bul / derde derman vereni bul / sor beni beni beni), yâri unutamama 
(gönül yârinden kesilmez / ölmeyince dert eksilmez - kaldı yüreğimde bu 
aşkın derdi), yâre karşı yapılan hatalar (sözüm yok mu benden kırıldığı-
na / gidip başka dala sarıldığıma - bilemedim kıymatını kadrini / hata 
benim günah benim suç benim), yârin ölmesi (bu haber bağrımı deldi / 
bir de duydum Menom öldü), yâri babasının vermemesi (yâr ben seni 
alırdım / baban olsaydı razı)… Olarak özetlenebilir. 

Yaşamdan mutluluk anlamında bireysel olarak yârinden beklentilerini, 
ne yaşamış, ne yaşıyor ne yaşar türküsünde şöyle özetlemiştir: “Bu dünya-
da muradına ermeyen / sevdiğimi sinesine salmayan /arayıp da öz yârini 
bulmayan / iki vücut bir tek gönül bulmayan / yâri bulup yâr gönlünü bil-
meyen / yârin aşkı ile bağrı kavrulan / ömrü boşa harman olup savrulan / 
sevip sevip sevdiğinden ayrılan / ne yaşamış ne yaşıyor ne yaşar / gurbet 
elde garip olan garibim / sevdiğinden ayrı kalan garibim…” 

Mutsuzluktan çıkışın yolu yârin derman olmasıdır. “Sevdiğim derman 
sendedir / derdimin dermanın ver de öyle git - o yâr benim olmayınca / 
gülemem gülemem - acırsa sevdiğim kollar açılır - merhamet et bana acı / 
sendedir derdim ilacı - dünyaya geleli yüzüm gülmedi / gel de şu yüzümü 
güldür ey güzel - o yâr derdime çare değil mi / istemem çareyi yâr olma-
yınca - bu derdimin dermanını / almaya ben yâre gidem.” söylemleri mut-
lu olabilmenin, acıları dindirebilmenin yâr ile olan ilişkisine bağlı oldu-
ğunu vurgulamaktadır. 

Mutsuzluğa ilişkin öteki önemli nedenler fakirlik ve garipliktir. “Gari-
bin dünyada yüzü gülemez / hep sever de sevdiğini alamaz” ifadesinde, 
sosyoekonomik statünün mutluluğunun temeli olarak gördüğü yâre ka-
vuşamamasının temel nedenlerinden birisi olduğunu vurgulamaktadır. 
“Garip” mahlasını kullanması tesadüf olmayıp, temelinde derin ekono-
mik ve sosyal sıkıntılar vardır: “Garibe dost olan azdır - garip’in yüzüne 
gülen bulunmaz /gül olsa da kardeş alan bulunmaz / garibin de derdin-
den bilen bulunmaz / dünyası başına dardır garibin” sözlerinde olduğu 
gibi gariplik tüm yaşamını olumsuz etkilemektedir. 

Bireyler de her zaman kendilerini çevreleriyle kıyaslayacak ve içinde 
bulundukları durumu anlamlandıracak bilişsel bir mekanizma vardır. 
Gezen, çok çeşitli ortamları gören, algılayan, derinlemesine düşünen ve 
hisseden Ertaş’ın sosyal karşılaştırma yapmaması olanaksızdır: “Şad 
olupta gülmedim el gibi - atı olan el atına biner mi - ben miyim dünyada 
bir bahtı kara / ele düğün bayram bize mi haktır - kiminin meskanı kül-
han / kimi derviş kimi sultan / kimi öz yâriyle mehman - kimisi dünyada 
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muradın almış / kimi zevk-ü sefa keyfine dalmış / kimi dert elinden çare-
siz kalmış / biçare dolaşır buna ne dersin” söylemleri ekonomik, psikolo-
jik, sosyal karşılaştırmalara örnektir. 

Bireyler mutluluk algılarını yakın çevrelerindeki gözlemlerine dayalı ola-
rak yapabilmektedir. Çevresindekilerden daha iyi durumda olduğunu düşü-
nen bireyler kendilerini daha mutlu hissetmektedir. Bu bağlamda Ertaş 
mutlu ve mutsuz olanların durumunu karşılaştırmakta ve kendini genellik-
le çevresine göre mutsuz olarak görmektedir: “Ahiri gurbete düşürdü beni / 
garip ömrüm gurbet elde çürüdü - geleli gülmedim ben bu cihanda - şu dün-
yada garip yüzüm güldü mü - bir garip dünyada derdin elinden / derdim ze-
hirini içmiş gidiyor” ifadeleri genel olarak mutsuzluğuna ilişkin örneklerdir. 

Felek, baht ya da kader mutsuzluğun nedeni olarak kodlanmaktadır. 
“Alamadım dünyada ben muradımı / kırdı felek kolumu kanadı mı - hele 
bakın şu feleğin işine / ne çileler vermiş kulun başına - felek zehir kattı 
datlı aşıma - zalım felek çilesini doyurdu / terkettirdi bana sılayı yurdu – 
aksine çark etti devran-ı felek / hep havaya gitti çektiğim emek - derdin 
zehirini içirdi felek / diyardan diyara geçirdi felek / hangi dala konsa 
uçurdu felek” söylemlerinde feleğin memleketinden ve sevdiğinden ayı-
ran, temel yaşam gereksinimlerinin karşılanmasına engel olan ve garipli-
ği yaşatan bir olgu olduğu görülmektedir. 

Neşet Ertaş “felek” kavramını insanoğlu ve onun kötülükleri olarak 
düşünmekte ve kendini bilmeyen, gönlü bilmeyen, yobaz bir insan ola-
rak betimlemektedir.56 Feleğin yaygın kullanımının aksine insanoğlu ol-
duğuna ilişkin bir bakış açısına sahip olması, aslında kaderci bir yakla-
şıma sahip olmadığını, tam aksine bu kaderciliği akıl yoluyla dolaylı ola-
rak eleştirdiğini göstermektedir. Eleştirel kuramın belirttiği gibi birey için 
geç kalınmış olsa da yaşadığı süreçlere ilişkin büyük resmin ortaya ko-
nulması ve farkındalık bakımından bu yaklaşım dikkat çekicidir. Felek 
sevenleri ayırmakta olup Ertaş kendisinin de acı bir şekilde deneyimledi-
ği bu ayrılığa karşı ciddi bir tepki duymaktadır: “Cennet yüzü görmesin 
de / seveni ayıranlar - girdi felek araya / ayırdı ikimizi / alırlar yâri elim-
den / garibi ağladırlar - zalım kader beni yârdan ayırdı - kahpe felek ne 
söyleyim ben sana / zalım felek değirmenin döndü mü / ettin beni yare-
nimden eşimden” söylemleri bu görüşünü pekiştirmektedir. 

Dağ, kar ve kış metaforu yâr ile arasındaki aşılmaz engeller olarak 
türkülerde işlenmektedir: Kara gözlüm efkârlanma gül gayri / aramızda 
dağlar vardır koskoca / ayırdı zalim felek - yoksa sende bahtı karalı mısın / 
bilmiyorum yâren nerende durnam / aşamazsın bizim dağlar meşeli - 
mektubun gelmiyor / yollar gış mıdır - yazımı kışa çevirdin / karlar yağdı 
başa Leyla’m - karlı dağlar geçit vermez olunca / gidilmez o yâre yollar 
bağlanır - çiçek dağı derler var mı sana zararım / yâr yitirdim uğrun uğ-
                                                           
56 H. Akman, a.g.e., s. 158, 2012. 
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run ararım” rüzgâr da ayrılığa neden olan diğer bir metafordur (esti bir acı 
rüzgâr / ayırdı ikimizi). İç Anadolu’daki iklimsel koşulların sert oluşunun 
ve ulaşım olanaklarının zayıf olmasının bu metaforun yaratılmasında et-
kili olduğu düşünülmektedir. Feleğe karşı kızgınlık ancak dağa karşı ka-
bullenme vardır. Dağ ve kış kavramının engel olunamayan kader kulla-
nımına anlam olarak daha yakın olduğu değerlendirilmektedir. 

Özgürlük kavramı da üzüntüye ilişkin önemli bir boyut olarak “ha-
pishanelere güneş doğmuyor / geçiyor bu ömrüm de günüm dolmuyor / 
eşim dostum hiç yanıma gelmiyor” söyleminde işlenmektedir. Ölüm diğer 
bir üzüntü temasıdır. “Ağla bacım ağla ben ölüm galan / Güvenme dün-
yanın ahiri yalan” söylemlerinde ölüm ne kadar üzücü ise dünya da o 
kadar geçici mesajı işlenmektedir. 

Neşet Ertaş siyaset dışında bir sanatçıdır. Buna rağmen dünyanın ge-
nel düzeni ve savaşlar üzerine duyarsız kalmamış “Şu insanlar bölüş-
müşler dünyayı / hudut ayrı ayrı yol ayrı / insanlık gastına silah yapıl-
mış / belli insan kötülüğe kapılmış / tetikler çekilmiş atom atılmış / tetik 
ayrı ayrı el ayrı” sözleriyle değerlendirme yapmıştır. Kıbrıs harekâtına 
ilişkin söylediği mutluluk boyutunda sınıflandırılan türküsü (bir garip 
aşığım kendi halımda / adımız söylendi dünya dilinde / Girne, Magosa 
şimdi Türk’ün elinde / mertliğin gününü gördü Türkiye’m) çevresinde olup 
biten önemli olayların halkın gözüyle, gönlüyle ifadesidir. 

Neşet Ertaş yâr kadar anneye de verdiği önem; “İki büyük nimetim var / 
biri anam biri yârim / birisi var etti beni / birisi yâr etti beni” sözleri ile di-
le getirmektedir. “Hayvandan doğanlar hayvan olurlar / anadan doğan-
lar insan olurlar / hepsi de bu dünyaya gelirler / anaların kıymetini bil-
meli” söylemiyle insan olmayı anneye bağlayarak kadınları yüceltmekte-
dir. Neşet Ertaş’ın türkülerinde kadın sorunlarına değindiği ve özellikle 
kadınların çektikleri çileler sonucu intiharlarından etkilendiği görülmek-
tedir. “Ayrı düşmüş ana ile babadan / Kızılırmak senden geçti bu gelin / 
aman aşağıdan kalktı bir akça geyik / kırıktır kollarım dutmuyo seyik / 
mah cemalini görünce de titirer kayık / Kızılırmak senden geçti bu gelin” 
türküsünde muhtemelen yaşadığı sorunlar nedeniyle intihar eden bir 
kadının dramını yansıtmaktadır. Kadınlara değer veren ve yalnızca sev-
diği kadını değil tüm kadınları yücelten yaklaşımı dikkate değerdir. 

4.4. Yaşamın Anlamı: “Bir Garip Neşet Ertaş” 

Yaşamın anlamı insanoğlu tarafından ilk çağlardan beri en çok sorgula-
nan konulardan birisidir. Önce felsefe alanında başlayan tartışmalar günü-
müzde olumlu psikoloji paradigmasının felsefeye dönüşüyle birlikte tekrar 
gündeme gelmiştir. Yaşamı ne daha anlamlı ya da değerli yapar? Soruları bu 
bölümde Neşet Ertaş türküleri ve görüşleri bağlamında çözümlenmiştir. 

Bireyler ancak anlamların paylaşımı yoluyla iletişim kurabilir, yaşa-
mını devam ettirebilir ve doyum sağlayabilir. Frankl anlam (logo) arayışı-
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nın bireyin yaşamındaki en temel gereksinim olduğunu belirtmektedir. 
Bireyler yaşamlarındaki anlamı bulamadıkları için bu varoluşsal boşlu-
ğu çeşitli suçlarla, olumsuz yaşam biçimleriyle doldurmaktadır. Yaşamın 
anlamı bireyin kendi dışına odaklanması, kendi dışındaki bir şeye kendi-
ni açması olarak tanımlanmıştır.57 

Ünlü psikolog Adler “Yaşamın Anlamı” isimli kitabında anlamın her bire-
ye özgü olduğunu belirtmektedir.58 Ne kadar insan varsa o kadar da anlam 
vardır. Genel olarak kabul edilebilecek ortak anlam ya da ortak doğru in-
sanlarla ilgili olmak ve insanlara faydalı olmak için payına düşeni yapmak-
tır. Yaşamda bazı sınırlamalar ya da zorunluluklar vardır. Bunlar yaşamı 
devam ettirmek için çalışma zorunluluğu, toplumsal yaşamı devam ettire-
bilmek için işbirliği ve paylaşma ve iki cinsiyet arasındaki etkileşimi dikkate 
almaktır. Diğer bir ifade ile birey, yaşama ilişkin görüşlerini ve yaşamın an-
lamını, meslekî, toplumsal ve cinsiyet bakış açılarına göre şekillendirmekte-
dir. Bireysel farklılıklar bu konulara bakış açılarındaki farklılıklara dayan-
maktadır. Meslekî, toplumsal ya da cinsiyete dayalı olsun birey ancak an-
lamları bir ölçüde ortaklaştırabildiği sürece sağlıklı bir yaşam deneyimine 
sahip olabilecektir. Bu süreçte ifade edilen anlam ise yaşamın bütününe ve 
bireylere bir katkı sağlamak, onlarla ilgili olma ve işbirliği yapmaktır. 

Kalıcı olan, sevilen, sayılan bireylerin ortak özellikleri çevrelerine yap-
tıkları katkıdır. Neşet Ertaş türküleriyle toplumu geliştirmiş ve iz bıra-
kanlardan olmuştur. Yaşamı anlamlandırma haritası dört ya da beş ya-
şına kadarki deneyimlerden oluşmaktadır. Neşet Ertaş’ın kendi kendisini 
en güzel tarif ettiği türkü bireysel olarak kendini yaşamda nasıl anlam-
landırdığını göstermektedir. “Ağla Sazım” albümündeki “O Sen misin” 
türküsünde büyük usta kendisine ithafen “öz gönülden gülemeyen, gön-
lünce yâr bulamayan, ağlayıp da gülemeyen, gözyaşını silemeyen, sevdi-
ğini alamıyan, tââ küçükten aşka düşen, aşkın ataşıyla pişen, sevdiğin-
den ayrı düşen, sevdiğinden ayrı kalan, gül gibi sararıp solan ve gurbet 
elde garip olan” olarak kendisine “O sen misin?” diye sormaktadır. Yaşa-
mının temel teması sevgili ve yoksunluktur. 

Neşet Ertaş’ın ilk yaşam deneyimleri çok zorlayıcıdır. Genellikle birey-
ler için yaşamı doğru biçimde anlamlandıramamanın temel nedeni ihmal 
edilen ya da şımartılan bir çocukluk deneyimleri olarak kabul edilmekte-
dir. Şımartılma ya da ihmal edilme bireylerin anlamın kendisi olan pay-
laşma ve işbirliği yapabilme konusundaki yetilerini, arayışlarını körelt-
mektedir. Yaşam koşulları ne olursa olsun diğer bireylerin yaşamlarını 
zenginleştirenler, yardım edenler, diğer bireylerin zorluklarını ve mutlu-
luklarını paylaşabilenler aslında kendi yaşamlarının anlamını bulmuş-
tur. Kendine odaklanmak ya da yalnızca haz arayışı, bireye gerçek mut-
                                                           
57 E. V. Frankl, Duyulmayan Anlam Çığlığı: Psikoterapi ve Humanizm, Çev. S. Budak, Öteki 
Psikoloji Dizisi, s. XX, Ankara 1999. 
58 A. Adler, Yaşamın Anlamı, Çev. H. İlhan, Alter Yayıncılık, s. XX, 2010. 
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luluğu getirecek kaynakların uzaklaşmasına yol açmaktadır. Neşet Ertaş 
sürekli üretmesi, bireysel ve toplumsal değerlendirmeleri yanı sıra özel-
likle kadın erkek ilişkileri konusunda toplumun gereksinim duyduğu 
duygu ve düşünceleri net bir şekilde ortaya koymasıyla anlamı hem 
üretmekte hem de paylaşmaktadır. “Gönülün, ruhun ihtiyacı eşini bulma 
ihtiyacıdır”59 demektedir. “Meğer herkesin bir Zahidesi varmış” değerlen-
dirmesi anlamın paylaşılmasına örnek olarak verilebilir. 

Neşet Ertaş’ın yaşamındaki anlamı oluşturan ve kendini tanımladığı 
temel kavram garipliktir. Gariplik, çocukluğundaki ilk hatırladığı deneyi-
mi olan 1940’lı yıllardaki ekmek kıtlığı, fakirlik, babasının engin gönül-
lüğü ve alınganlığı, küçük yaşta anasız kalmak, sürekli göç halinde ol-
mak, toplum tarafından hor görülmek, başkalarından bir şey istemek 
durumunda kalmak, 2-3 yaşındayken evcilik oynadığı kız âşık olmak ve 
ondan ayrılmak zorunda kalmak gibi yıpratıcı çocukluk deneyimleriyle 
ilişkilidir. Özellikle, içine kapanıklığını 66 yaşında bile âşık olduğu kıza 
bağlaması ve bunu hala unutamadığını ifade etmesi60 söz konusu dene-
yimlerin asla göz ardı edilmemesi gerektiğini göstermektedir. 

Anlamın olumlu biçimde oluşturulmasını sağlayan yaşamın ilk yılla-
rında oluşturulan temel güven duygusudur. Neşet Ertaş’ın çocukluğun-
da yaşam koşullarının zorluğunda bu duygunun yara aldığı görülmekte-
dir. Nitekim türkülerindeki üzüntü temasının yoğunluğu bu bulguyu 
doğrulamaktadır. “Kim anlar ki, gariplerin halinden / kim dutar ki düşen-
lerin elinden - (kahpe felek) ne iş tutsam el uzattın işime, zehir kattın ek-
meğime aşıma / her fırsatta vurdum benim başıma / şu dünyada garip 
yüzüm güldü mü - garip’in yüzüne gülen bulunmaz / gül olsa da kardeş 
alan bulunmaz / garibin de derdinden bilen bulunmaz / dünyası başına 
dardır garibin” ifadeleri yaşamına ilişkin tamamen yalnız olduğu ve kim-
seden yardım gelmeyeceğine ilişkin bakış açısını yansıtmaktadır. 

Gariplik, her ne kadar zorluklarla ilişkili olsa da, kendini bilen, erdemli 
bir bakış açısıyla yaşamın anlaşıldığının da göstergesidir. Mutluluk, alan-
yazında yaşam koşullarından daha çok bireylerin kendilerini tanımaları, 
bilmeleri ve erdemli davranmalarıyla ilişkilendirilmektedir.61 Neşet Ertaş 
kendini bilen ve erdemli davranışlarıyla topluma örnek olan bir şahsiyet-
tir. Öyle ki, bir röportajında, kendini bildiğinin farkındalığını vurgulaya-
rak, “kendini bilen olur, bilmeyen olur; kendini bilen, bilmeyenin kusuruna 
bakmaz” demektedir. Garipliğin samimi hüznünde bile bilmenin, paylaşı-
lan evrensel gerçeğin buruk mutluluğu yatmaktadır. İşte türküleri dinler-
ken bireyin yüreğini yakan, içini titreten, gözyaşı dökerken gülümseten, 
kendini daha değerli hissettiren gizli anlam insan olduğumuza ilişkin duy-
                                                           
59 H. Akman, a.g.e., s. 159, 2012. 
60 H. Akman, a.g.e., s. 29, 2012. 
61 M. B. Frish, Quality Of Life Therapy: Applying A Life Satisfaction Approach To Positive Psyc-
hology And Cognitive Therapy, New Jersey: John Wiley - Sons, s. 13, 2006. 
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guların akışıdır. Birey kendini, gerçek benliğini tanımaktan o kadar uzak 
kalmıştır ki, bu türküler bir anda içinde unuttuğu gerçek anlamları can-
landırmaktadır. Bireye varlığını, insan olarak özünü, yüzlerce yıllık geçmi-
şini, bilinçaltındaki kültürünü bir kez daha hatırlatmaktadır. 

Yaşamın anlamı, yaşamdan almak değil yaşama bir şeyler sunmaktır. 
Neşet Ertaş türkülerinde karşı cinse verdiği değer, karşıdakini yüceltmesi 
ile yaşamın son derece net olan bu kuralını içselleştirmiştir. Böylece hiçbir 
erkeğin hiçbir kadına söyleyemeyeceği kadar etkileyici olan “evvelim sen 
oldun, ahirim sen” cümleleri dökülmektedir. Bir güzelin mecnunuyum ezel-
den / Terk edemem onu gelmiyor elden” ifadesiyle aşkın kaynağına yıllar 
yılı vazgeçemeyeceği bir sadakatle vurgu yapmaktadır. Aşka ve sevgiye 
tutkulu bir ozan olan Neşet Ertaş, yine aynı albümde “Vefasız Leyla” tür-
küsünde; “Çıkmadı bağrımdan o yârin derdi/Zalim kader beni yârdan ayır-
dı / Terk ettirdi bana sılayı yurdu / Bir garibim gurbet ellere düştüm”. Zü-
lüf türküsünde de Üstad Ertaş, yüze dökülen bir zülüfe âşık olup, ayrılık-
tan şikâyetle derdinden usanıp derdiyle yollara düşmekte ve katmerleşen 
aşkını yüreğinde saklayarak aşkın peşinde aşk içinde yanmaya devam et-
mektedir. Öyle ki, zaman zaman aşkın derecesi canından ötededir; “Azrail 
gelse canım almaya / Veremem canımı yâr gelmeyince - pâre pâre olsam 
geçemem yârdan / geçemem hiç yârdan ölmeyince” (“O Yârin Kaşları” tür-
küsü) şeklinde ifade etmektedir. Parlak’a göre Ertaş’ın felsefesinin merke-
zinde insan gönlünü temel alan bir öz yaklaşım mevcuttur.62 

Yaşamın anlamını somut hale getirmede, kendini tanımada, bilmede 
erdemler ve güçler önemlidir. Gerçek mutluluk ile ilgili evrensel olarak 
kabul edilen söz konusu erdemler ve imza güçleri, Neşet Ertaş’ın felsefe-
siyle karşılaştırılmıştır. Genel olarak bireylerin bu erdemleri benimseme-
si ve kullanmasıyla gerçek mutluluğa erişilebileceği kabul edilmektedir. 
Söz konusu erdem sınıflaması geleneksel psikolojinin ruhsal bozukluk-
lara ilişkin yaptığı sınıflamaya koşut olarak iyi olmanın sınıflamasıdır. 
Olumlu psikoloji paradigması söz konusu erdemlerin kullanılmasını teş-
vik etmekte, bunun için bireylere yol göstericilik yapmaktadır. Neşet Er-
taş’ın söz konusu boyutlara ilişkin yorumları Akman63 ile yaptığı söyleşi 
kitabı taranarak eşleştirilmiş ve Tablo 1.’de sunulmuştur. Söz konusu 
eşleşmenin netliği şaşırtıcıdır. Tüm erdemler üzerinde derinliği olan yo-
rumlar yapan ve söz konusu erdemleri hem kendi yaşamında hem de 
türkülerinde yaşatan Neşet Ertaş’ın yaşarken anonimleşmesi, halk tara-
fından benimsenmesinin sırrı belki de buradadır. Bireye ve mutluluğu-
na, yaşamın anlamına ilişkin evrensel geçerliği olan bulgulara kendi ak-
lıyla ve felsefesiyle, açık olan gönül gözüyle ulaştığı görülmektedir. İnsan 
                                                           
62 E. Parlak, “Anadolu Türkmen Müzik Sanatında Bir Abdal Deha: Neşet Ertaş”, Türk Kültü-
rü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, Sayı: 61, s. 289-312, 2012. 
63 H. Akman, a.g.e., 2012. 
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olmanın özü olan bu erdemler Neşet Ertaş türkülerinin görülmeyen ama 
hissedilen zeminin oluşturmakta, tüm sözler erdemli yaklaşım altında 
keskinleşmekte ve kalplere erişmektedir. “Kalpten kalbe giden görünmez 
yol” erdemlerle açılmaktadır. 

Tablo 1: Neşet Ertaş Felsefesi İle Gerçek Mutlulukla İlgili  
Erdemler ve İmza Güçlerinin Karşılaştırılması 

Erdem İmza Gücü Neşet Ertaş’ın Söylemleri64 

B
il

ge
li

k
 v

e 
b
il

gi
 

Merak, dünyaya 
duyulan ilgi 

Arayış gereklidir. Herkesin kendi duyusuna, 
duygusuna göre bir arayış içinde olması lazım-
dır (s. 106). 

Öğrenme aşkı 

Dünyada insanın ömrü çok kısa. Bu kısa ömür 
içinde insanlar tam eğitim alamıyor. Tam bilin-
ce varamıyor (s. 47). (İnsan) aslı temiz doğuyor. 
Temizleniyor yeniden. Cehaletten kurtuluyor 
okuyan. Dünyayı bilen, kendini bilen (s. 148). 

Muhakeme / 
eleştirel  

düşünme / açık 
fikirlilik 

Âşık olmadan evlenince karşı tarafa mutluluk 
veremedim ben. Ben veremedim. Kendim ettim, 
kendim buldum” “hata benim” türkülerini söy-
ledim. O zaman kendimi bilmiyordum. Cahil-
dim. (s. 108). Aklın, mantığın kabul etmediği 
hiçbir şey kabul değil efendim (s. 176). Tabii, o 
zaman kendi kendinle kelimesiz konuşmadan 
irtibatlaşabiliyorsun, kendi kendine muhakeme 
yapabiliyorsun. Kendi kendinle bir şeyin netice-
sine varabiliyorsun. Sen ruh olarak bu canın 
içindesin, aklın, fikrin, mantığın karşında, sen 
şu nedir diyorsun, onları dinliyor, onlarla fikir-
leşiyorsun. Doğrusu neyse o sana hissettiriyor 
kendi kendine (s. 244). 

Yaratıcılık / 
özgünlük,  

pratik zekâ / 
yol yordam  

bilgisi 

Her zaman düşünürüm ben. Şu an sizinle otu-
rurken bile düşünüyorum (s.147). 
Neşet Ertaş şimdiye kadar elli senedir türküleri 
üretiyor. Babasından aldığı türküler yüzde beş, 
yüzde yedidir… Allah’a şükür ben kulaktan dol-
madım. Ben yüreğimden kaynayanı aktardım 
(s. 172). Köprüden geçti gelin asırlardır bizim 
halay havamızdır. Onu ben yeniden canlandır-
mış oldum. Benimle yenilenmiş oldu (s. 171) 
Elli seneden beri aklımda, fikrimde yetmez kaç 
tane türkü yaktığıma (s. 175). 

                                                           
64 H. Akman, a.g.e., 2012. 
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Toplumsal  
zekâ/ kişisel 

zekâ/ duygusal 
zekâ 

O gönül herkese var. Daha önce konuştuğumuz 
gibi canlarımız bir bütünün ayrı parçalarıysa o gö-
nülde aynı gönülün bir parçasıdır. Gönül bilme-
yenle çoktur, bilmeyen de gönül yoktur (s. 123). 

Bakış açısı 

Kâinatta varolan her şeyin, hepsinin, elle tutulup 
gözle görülen her şeyin aslı topraktır. Biz canlı 
toprağın içinde bir ruhuz. Sanki bana öyle geliyor 
ki, kâinatta var olan her şey insan bünyesinde 
birleşmiş. Bu dünyada akrep, yılan, insan ne der-
sen de aynı bütünün parçalarıyız. Akıl içimizde 
var. Bu pencereyi, gözlerimizi açmış. Herkes, her 
ruh kendine göre görür dünyayı (s. 51). 

C
es

ar
et

 

Yiğitlik ve  
yüreklilik 

Cesaret korkmamaktır. İnsan kendi yaptığı kötü-
lükten korkar. Farkında olmadan kötülük yapı-
lamaz. İnsan bilir ne yaptığını. (s.57). 14, 15 yaş-
larında aldım sazımı, çıktım memleketten (s. 69). 

Azim /  
Çalışkanlık / 

Gayret 

Her sene aşağı yukarı on tane türkü üretiyo-
rum ben, onların içinde bir tanesi beğenilirse o 
sene o türkünün yüzü suyu hürmetine çalar 
söylerim. Kalıcılığın devamı üretmektir. Üret-
mekte karşı tarafa kabul ettirebilmektir (s. 248) 

Bütünlük / 
Doğruluk /  
Dürüstlük 

Hak yemek hakkı inkâr etmek demektir. Hakkı 
inkâr edenden de haklı söz aranmaz (s. 172). 
Şeytanca hiçbir şey çalmadım, hırsızlamadım. 
Ne aldımsa, ne verdimse aşk ile aldım, aşk ile 
verdim karşımdakine (s. 151) 

İn
sa

n
lı

k
 v

e 
se

v
gi

 Nezaket ve  
cömertlik 

Ben askere gittiğimde bana asker parası veriliyordu 
10 lira mı, 8 lira mı; ben onu babama gönderirdim 
(s. 72). Gençlik gençlikten geçtikten sonra, şimdi 
ben 66 yaşındayım., şimdi benim yediğim bir lokma 
ekmek, içtiğim iki paket sigara. Şimdi bunun fazla-
sını ne yapıyorsun diye sorarsan… Hâlâ Allah rızası 
için benim konserlere gitmem, düğünlere gitmem. 
Yakınım olan garip fakir fukaralarım için ben gidip 
geliyorum. Onlara paylaştırıyorum (s. 139). 

Sevmek ve  
sevilmeye izin 

vermek 

Yüreğinde bir aşkı olan, yüreği yanmış, bir kıza 
âşık olmuş bir kimse, onunla evlenemiyorsa, 
onun aşkını kalbinden atmadan evlenmesin. 
Bir başkasının aşkı yüreğindeyken kimse evlen-
mesin. Çünkü tutarsız olur, sonsuz olur. Ben 
bunu yaşadım (s. 162). 
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A
d
al

et
 

Vatandaşlık / 
ödev duygusu / 
ekip çalışması / 

bağlılık 

Dünya üzerinde insanoğullarının hepsinin canı 
aynı candır. Takımda bir noksanlık var mı kur-
ban? Öyleyse içinde ayrı olan ruhlarız biz (s. 
203). Avrupa’da hayat serbestti. Medeni bir ül-
ke. Demokrasi var, insan hakları var. Herkes 
kendince bir insan orada. Çocuk dâhi olsa (s. 
189). (Çocuklarını kastederek) Onlara orada bir 
dünya kültürü öğretmek istiyordum. Avrupa 
tahsili demek, dünya kültürü demektir. Onu is-
tiyordum. İmkânım dâhilinde, yapabildiğim öl-
çüde istiyordum, çabalıyordum (s. 190). 

Adillik ve eşitlik 

Varolan haksızlıkları kabul etmiyorum. İnsan 
hakları uygulansın, herkesin yüzü gülsün. (s. 
138). Ama biz şimdi Allah’ın sofrasındayız. Öy-
leyse bu sofradakileri eşit paylaşmalıyız (s. 50). 

Önderlik 

Ben isterdim ki, onlar (Orhan Gencebay, Arif 
Sağ) çalsın. Onlar isterdi ki, ben çalayım. Bi-
zimde o sırada saz çalış zamanlarımızdı. Ma-
dem beni dinlemek istiyorsunuz, alın size saba-
ha kadar saz. (s. 142). Ben insanların zamana 
göre kendilerini hazırlamasını, zamana uymala-
rını, zamana göre hareket etmelerini isterim. Fi-
kir herkesin kendi fikridir. Ben bir fazla bilenin 
talebesiyim. Bir eksik bilenin de öğretmeniyim 
(s. 236). 

Il
ım

lı
lı

k
 

Özdenetim 

Menfaat baldan tatlıdır. İnsanın önce kendini 
bilmesi lazım. Sonra dünya görüşüne sahip ol-
ması lazım (s. 138). İnsan bilse de bilmese de 
bilinçaltı bir gönül var insanda. Bu gönül elle 
tutulmuyor, zincirlere bağlanmıyor. Elinle tu-
tup bir yere de veremiyorsun. Gönül nereye dü-
şerse orda mis gibi kokuyor (s. 164). 

Sağduyu /  
takdir yetisi / 

tedbirlilik 

(Çocukları için) onlara kimliklerini tanıttım. 
Kimliğini tanıyan insan da nereye gidip nereye 
geldiğini biliyor, çocuk dahi olsa (s. 188). İnsan 
her şeyi görmeli. Her şeyi gördükten sonra, her 
şeyi bilen bir duruma gelmeli. Geldikten sonra 
kararını vermeli evlenmek için (s. 164). Arka-
daşlık dostluktur da herkesle arkadaşlık yapıl-
maz. İnsanın çok arkadaşı olmaz (s. 58). 
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Alçakgönüllülük 
ve sadelik 

Akıllı adam şöhretlenmez. Ben şöhretlenmek is-
temedim. Ben ekmeğinin peşinde olan bir sa-
natçıyım. Estağfurullah meşhurluğu kabul et-
mem. Evet, pazaryerinde de çalarım. Halkın 
içinde olurum ben. Yanımda bir tek koruyucu 
istemem” (s. 145). 

A
şk
ın

lı
k
 

Güzelliğin ve 
mükemmelliğin 
değerini bilme 

Yaratabilir misin bir tek telini, güneş gözünü, 
mah cemalini, çekemezsin onun vebalini, incit-
me canı incitme (s. 136). 

Minnettarlık 

Allah, Necati kardaşımdan, yengemden razı ol-
sun, onların katkılarıyla nihayet, ama çok zor 
günler geçirdikten sonra bugünlere kadar gele-
bildik (s. 185). Allah rahmet eylesin, analığımı-
zın, nur içinde yatsın, ağzından çıkan kötü bir 
kelimesini duymadım (s. 189). Allah memnun 
olmamız için bütün nimetlerini bize vermiştir 
(s. 50). 

Umut/  
iyimserlik/  

geleceğe  
dönüklük 

Olumsuz şeyleri hatırlamak istemem, ben kötü 
şeyleri çabuk unutmak isterim. Bunun için ça-
balarım da. İyi şeylerin zerresini unutmamaya 
çalışırım. Unutmam (s. 58). 

Maneviyat/ 
amaç duygusu/ 
iman/ dindarlık 

Kendini bilen hakkı bilir. O hak gökte güneş, 
yerde yâr olmuş, şüphesiz ki, her canlıda va-
rolmuş. Yani ruhu içine almış. Yani alan tek 
bir, benim düşündüğüm Allah’tır. (s. 137). Bü-
tün kalplerin Allah vasıtasıyla birbirine bağlı 
olduğuna inanıyorum. Onlar pür dikkatini sa-
na verdiklerinde sen kalplere hitap ediyorsun. 
Batın olarak. Zahir, görüntümüz biliyorsunuz 
(s. 120). 

Bağışlayıcılık ve 
merhamet 

(Biri haksızlık ettiğinde) Uzaklaşırım oradan. 
Hayatta kavga etmedim ben. Çocukluktan beri, 
hiç. Eziklik var tabii. Ama sonradan, kendini 
bildikten sonra cahili, kamili ayırt etmek de 
var. Sabrımızın taştığı an da öyle cahile göre 
değildir. Cahille dilleşmem, karşılaşmam ben, 
sabır frenliyor. Hazmederim ben. Sabrımın neti-
cesini görürüm ve gördüğüm için de memnun 
olurum. Bana kötülük etmişlerin kötülüğüyle 
baş başa kaldığını görürüm. Cezasını vermek 
ise Allah’a kalmıştır. Ben sabırla ondan kurtu-
lur ve sabrıma şükrederim (s. 52). 
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Oyunculuk ve 
mizah 

Düğüne gelip de, gülmeden oynamadan giden 
vebal boynunda gidermiş derim espri olarak. 
Hoşlarına gider bu laf. Hatta içinizden gelerek 
ama içinizden gelerek kalkar oynarsanız günah-
lı da gelseniz melek olarak gidermişsiniz eve de-
rim. Gülerler. Gerçekte odur. Oraya insanlar 
bir şeyler duymaya, anlamaya, dinlemeye gelir. 
Oraya gelen insanlara bir şey verirsen insanları 
memnun edersin. Bir şeyler verememişsen 
memnun olmaz insanlar, memnun olmayınca 
da huzursuzluk çıkar içerde (s. 122) 

Şevk/ tutku/ 
coşku 

Gençlik zamanı tabii çocukluk zamanıydı. Bir 
heyecan içinde ne bulduysak, o zamana uygun 
bir görüşümüz, duyuşumuz, çalışımız vardı. 
Orta zamanlarda bu biraz daha arttı. Son za-
manlarda rayına oturdu (s. 219). Tabii ben ço-
cuk sayılırdım ilk zamanlarımda. Ama aynı 
duygu, aynı aşk, aynı şevkti (s. 220). 

Kaynak: Seligman’ın (2007, s. 156-176) sınıflandırması ile Akman’ın (2012) 

söyleşisindeki ifadeler eşleştirilmiştir. 

4.6. Garip’in Yâr ve Sevgili Tasviri 

Neşet Ertaş türkülerine genel bir değerlendirme ile sevgilinin, yârin 
tasvirinin yapıldığı türkülerin içerik analizlerine göre; “Tatlı Dile Güler 
Yüze” türküsünde tatlı dilli güler yüzlü, manalı aşkla bakan gözler, zü-
lüflerin yüzüne dökülmüş, uzun saçlı ve biraz nazlı olmalı aynı zamanda 
hoş sohbet, konuşkan; “Acem kızı” türküsünde gizli gizli kaş altından 
bakan bir güzel, yani biraz ağır, hanımefendi, ayrıca fındık burunlu ve 
ağzı küçük, “Şu garip halimden bilen” türküsünde halden anlayan anla-
yışlı, uyumlu, ağlarken ağlamayı, gülerken gülmeyi bilen, işveli nazlı ve 
özellikle tekrar vurgu var tatlı dilli güler yüzlü ama ceylan gözlü, “Al Ya-
nak Allanıyor” türküsünde al yanaklı; “Kaşların Karasına” türküsünde 
karakaşlı bir güzel, ince belli ve tatlı dilli, uzun saçlı; “Dane dane benleri 
var” türküsünde can alıcı bakışlı, edalı ve nazlı, ağzı şeker, “Sarı saçın 
yaş durur” türküsünde sarı saçlı; “Ne Güzel Yaratmış” türküsünde kir-
pikleri ok, kaşı yay gibi, cemali güneşe benzeyen, yüzü ay gibi; “Atı Olan 
El Atına Biner mi?” türküsünde karakaşa vurgun; “Bünyanlılar” türkü-
sünde bakışları yürek yakan; “Kibar Kız” türküsünde uzun saçlı, şeker 
dudaklı (tatlı dilli); “Gülüşün gülden güzel” türküsünde gülüşü gülden 
güzel, akıl alan gözlü, uzun saçlı ve zülüflü; “Güzel ne güzel olmuşsun” 
türküsünde siyah uzun saçlı; “Kurusa Fidanım” türküsünde ise “yaprak-
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ların gazel olsa dökülse, daha taze fidan, dalımsın benim” diye yârini tas-
vir etmektedir. 

Neşet Ertaş türkülerinde yârini fiziksel olarak; zülüfleri gözüken, uzun, 
genellikle siyah saçlı, uzun kirpikli, ince yay gibi karakaşlı, pırıl pırıl, al 
yanaklı duru bir yüz, fındık bir burun ile küçük bir ağzı olan ince belli bir 
güzeli tarif etmektedir. İsmi bazen Leyla, bazen Halime, bazen de Zahide 
olsa da değişmeyen aşk kavramı Neşet Ertaş’ın içinde gizlidir. Aşka âşık 
Neşet Ertaş her ne kadar ayrıntılı olarak yârin fiziksel özelliklerini tarif et-
se ve buna önem verse de bunun soyut ve değişken olduğunu şu sözlerle 
vurgulamaktadır. “Kim güzel görürse o güzel, kim çirkin görürse o çirkin-
dir.” Yine bir türküsünde; “Kurusa fidanım güllerim solsa, gönlümde solma-
yan gülümsün benim, yaprakların güzel olsa dökülse, daha taze fidan, da-
lımsın benim, ağarsa saçların belin bükülse, birer birer hep dişlerin dökülse, 
kurusa vücudun kanın çekilse, yine şu gönlümün yârisin benim” sözleri yal-
nızca fiziksel güzelliğin ölçü olamayacağının dile getirilmesidir. 

Öte yandan Ertaş’ın yâri davranışsal özellikler olarak: hâlden anla-
yan, anlayışlı, uyumlu, ağlarken ağlamayı, gülerken gülmeyi bilen; işveli 
nazlı, tatlı dilli ve güler yüzlü, konuşkan; akıl alan, yürek yakan, can alı-
cı, manalı ve aşkla bakan gözler, edalı ve nazlı bir kadını tanımlamakta-
dır. Samimiyeti, uyumu, paylaşımı ve anlayışlı olmaya çok önem veren 
Ertaş, “tatlı dile güle yüze doyulur mu?” diye sorarken bireylerarası ilişki-
lerde mutluluğun belirleyicisinin dış güzellik olmadığına olumlu psikolo-
jik faktörlere vurgu yapmaktadır. 

5. Sonuç 

Binlerce yıllık tarihimizin ve kültürümüzün mirası olan sayısı kolaylık-
la belirlenemeyecek kadar büyük bir türkü hazinesine sahip olmamız, tür-
külerle ilgilenen araştırmacılara önemli bir kaynak sunmaktadır. Bu çalış-
mada mutluluğa ilişkin derinlemesine analiz yapılabilmesi için farklı bi-
reyler ve bölgelere ait türkülere sınırlama yapılması gereği duyulmuştur. 
Nitel araştırmanın sınırlılıkları da dikkate alınarak sayısını kendisinin bile 
bilmediği kadar çok türkü üreten ve geniş kitleler tarafından içselleştirilen 
Neşet Ertaş türkülerinin örneklem olarak seçilmesine karar verilmiştir. 
Böylece pek çok dilde karşılığı olmayan gönül diliyle konuşan Neşet Er-
taş’ın mutluluğa ilişkin bakış açısının çözümlenmesiyle mutluluk kavra-
mının kültürümüz tarafından nasıl algılandığı ve ifade edildiği aydınlatıl-
maya çalışılmıştır. Neşet Ertaş’ın geniş kitleler tarafından sevilmesi, tür-
külerinin ezberlenmesi, dinlenmesi, yaygınlaşması ve genç kuşaklara ak-
tarılması onun önemli bir kültür aracısı rolü olduğunu göstermektedir. 
Neşet Ertaş aracılığıyla kendi kültürümüzde mutluluğun nasıl algılandığı, 
sınıflandırıldığı konusunda sonuçlara ulaşılması hedeflenmiştir. 

Nitel araştırmalarda araştırmacının konuya olan yatkınlığı ve yakınlı-
ğı araştırmacının konumunun nicel araştırmadan farklı olması nedeniyle 
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önemlidir. Araştırmacıların yorumlamaları nitel araştırmalarda önemli 
bir yer tutmaktadır. Araştırmacılardan birisinin Kırşehir kökenli olması 
Neşet Ertaş türkülerini bir yaşam biçimi olarak benimsemesi, yaşam 
olaylarının gelişiminde Neşet Ertaş’ın dolaylı etkisi örneklem olarak Ne-
şet Ertaş türkülerinin belirlenmesinde ikinci bir etkeni oluşturmuştur. 

Genel bir değerlendirmeyle Neşet Ertaş önceki türkülerinin birçoğun-
da sevgiliye duyulan aşk ve özlem konularını işlemiştir. Son albümlerin-
deki (Nerde ne arıyon, Yolcu, Şirin Kırşehir, Benim Yurdum) bestelerinde 
ise insanlara Allah aşkı, insan hakkı ve sevgisi, ana ve babaya duyulan 
özlem, ilim ve cehalet, memleket hasreti, ölüm gibi belli mesajlar verdiği 
görülmektedir. Sanatçı bunun nedenini şöyle açıklamaktadır: 

“Âşık Veysel’in de dediği gibi benim sadık yârim gara topraktır. Gözü-

nen görülen, elinen tutulan, yediğimiz içtiğimiz, canımız topraktır. Bu 

toprağın en güzeli insandır, insanların en güzeli de anamız ve yârimiz-

dir. İnsanı seven insan; Hakkı sever, bizde o Hakkın aşığıyız. Şüphesiz 

ki, ölmez, yitmez, yemez, içmez, solmaz bir tek Allah’tır. Allah hepimizi 

eşit yaratmış. Haksızlık, cana gıyma, düşük görme olmasın. Allah’tan 

geldik Allah’a gideceğiz. Cehalete hatırlatabildimse mutluyum.”65 

Tokel bir röportajda Neşet Ertaş türkülerini şöyle tasvir etmektedir: 

“Neşet Ertaş bu dünyaya sazıyla türkü çığırmak için gelmiş ve haya-

tı, bu yüce hizmeti en iyi şekilde yapmak için karşılaştığı acılar, sı-

kıntılar, dertler, ayrılıklar, gurbetler, aşklar ve kahırlardır. Onun ha-

yatı türküleri, türküleri de hayatının ta kendisidir. Neşet Ertaş’ın tür-

külerini özetlemek ne kadar zor, hatta imkânsız ise hayatını özetle-

mek de o kadar zor ve imkânsızdır.”66 

Neşet Ertaş, Orta Anadolu bozlaklarının temsilcisi olarak türkülerinin 
duygu kaynağı “üzüntü” temellidir. Bu değerlendirme Neşet Ertaş türküleri-
nin ağırlıklı biçimi olan “bozlak” tarzının tanımıyla da örtüşmektedir. Ak-
gün’ün araştırmasına göre bozlaklar sözlerinin içeriği itibariyle incelendiğin-
de ferdi trajedilerden toplumsal ve tarihi olaylara, gurbet ve aşk konularına 
kadar oldukça çeşitli konularla ilgili olarak bozlaklar söylendiği ve “bozlakla-
rın özünde sevincin coşkusu değil acının feryadı” olduğu ifade edilmektedir. 
Unutulmamalıdır ki, Neşet Ertaş derdini ve üzüntüsünü bile kimseyi üzme-
den hatta eğlendirerek ifade etmiştir. Örneğin “Niğde Bağları” gibi pek çok 
türküsünde kendi gurbetini ve hasretini oyun havası içinde dinleyicilerine 
aktarmış, âdeta aşk derdiyle hoş bir derviş edasıyla çalmış çığırmıştır. Bi-
reysel olarak defaten ifade ettiği abdalların toplumca dışlanması ve horlan-
                                                           
65 Ozanlarımız, Neşet Ertaş, http://www.turkuler.com/ozan/NESET.asp, Erişim Tarihi: 23 
Nisan 2013. 
66 B. B. Tokel, Röportaj: En Yakın Dostunun Ağzından Neşet Ertaş, http://www.haber7.com/ 
roportaj/haber/1009920, Erişim Tarihi: 23 Nisan 2013. 
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masının acısını dahi oyun havalarında coşkuyla çalıp söylediğini Parlak da 
ifade etmektedir. Neşet Ertaş’ın “21. Asra geldik, daha hiç duymadım ben 
bize kız verdiklerini” ifadesi bu acının ve horlanmanın göstergesidir.67 

Bu sonuca “üzüntü” temalı türkülerin daha çok nesnel olduğu tespitin-
den de ulaşılabilir. Türkülerin daha çok nesnel boyutta ve üzüntü boyu-
tunda yoğunlaşması Parlak tarafından yapılan araştırmanın sonuçlarıyla 
görece örtüşmektedir. Neşet Ertaş’ın türkülerinin içerik analizleri sonu-
cunda; “yâr”, “insan” ve “sevgi” temalarına defalarca vurgu yaparak dün-
ya malına değer vermeyen bir yaklaşım içerisinde olmasını Parlak, Kalen-
derîlik ile ilişkilendirilerek açıklanmış, Kalenderîlerin “canının istediği gibi 
yaşayan, gösterişe, giyim kuşama, dünya malına önem vermeyen”, inanç 
ve değerlere sahip bir anlayışa sahip olduklarını belirtmiştir.68 

Neşet Ertaş’ın insan hakları, daha iyi koşullarda yaşam ve insan hak-
ları dilekleri, çevresini ve kendini sorgulaması, yardan beklediği derinlik 
ve yakınlaşma haz olarak adlandırılan günlük mutluluk deneyimlerinin 
yanı sıra mutluluğun felsefi, biyolojik, ekonomik, psikolojik boyutlarına 
odaklandığını göstermektedir. 

Felsefedeki Stoacı yaklaşımda mutluluğa yaşamdaki istekleri azalta-
rak, kaderi kabul ederek ve sorumlulukları yerine getirerek ulaşılabilece-
ği düşünülmektedir. İnsan koşullardan ya da nesnelerden zarar görmez; 
onları nasıl gördüğü yani bakış açısı önemlidir.69 Neşet Ertaş her ne ka-
dar türkülerinde mutsuzluğun kaynağı olarak felekten bahsediyorsa da 
“felek” kelimesini aslında şikâyetlerin üzerinde toplandığı, kendini bil-
meyen, gönlü bilmeyen insan anlamında kullandığını belirtmektedir.70 
Neşet Ertaş yaşadığı olumsuzlukları, mutsuzlukları pasif olarak kabul 
etmiş değildir. Türkülerinin çoğunda mutluluğunun kaynağı olan yârine 
kavuşma isteği olup, yârinden derdine derman olmasını talep etmekte-
dir. Zaman zaman umutsuzluğa düştüğü ve sitem ettiği olmakla birlikte 
ruhunun diğer yarısını istemekten vazgeçmemiştir. 

Neşet Ertaş türkülerinde “toplumsal statü farklılığı, Allah inancı, aklın 
ve bilimin önemi, kadının statüsü, insan hakları gibi konuları da türküle-
rinde işlemiştir. Bu durum mutluluğun yalnızca aşk ve haz ile sınırlı olma-
dığı, yaşamın pek çok alanını kapsadığına ilişkin sonuçlarla örtüşmekte-
dir. Toplumsal yaşama, öznel inançlara, maneviyata ilişkin konular mutlu-
luktan ayrı tutulmamaktadır.”71 Bireysel ve toplumsal mutluluk analizle-
rinde o ülkedeki insan hakları düzeyi referans olarak alınmaktadır.72 
                                                           
67 H. Akman, a.g.e., s. 70, 2012. 
68 E. Parlak, a.g.e., 2012. 
69 M. B. Frish, a.g.e., s. 12, 2006. 
70 H. Akman, a.g.e., s. 158, 2012. 
71 E. Diener - E. Suh, a.g.e., 1997. 
72 Legatum Prosperity Index, a.g.e., 2012. 
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Bu çalışma bir deryayı bir bardağa sığdırma bağlamında pek çok sı-
nırlılığı ve zenginliği barındırmaktadır. Örneğin “bir ayrılık, bir yoksul-
luk, bir ölüm” ya da “iki büyük nimetim var, biri anam biri yârim” sapta-
maları bile kendi başına bir araştırma, kitap ya da kuram olabilecek 
niteliktedir. 

İçinde yaşadığı engin kültürün usta bir temsilcisi olarak Neşet Ertaş, 
UNESCO’nun yaşayan insan hazinesi ilan ettiği Neşet Ertaş, Hora-
san’dan Orta Anadolu’ya uzanan yolculuğun dünyaya yayılmasını sağla-
mış bir filozoftur. Neşet Ertaş sayısını kendisinin dahi tam olarak bile-
mediği bıraktığı ölümsüz eserleri ve duygularıyla Orta Anadolu’dan dün-
yaya yayılan tarihsel bir feryadın adı olarak yaşayacaktır. Bu feryat ga-
ripliğin, ayrılığın, gurbetin, aşkın, sevdanın, erdemlerin sanatla şekille-
nen zarif ama güçlü haykırışıdır. 
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İKİ USTASI: 

ARSTANBEK BUYLAŞ UULU VE ÂŞIK ŞENLİK 

Öğr. Gör. Seyfettin GELEKÇİ* 

Öz 

Türk Dünyası âşıklık geleneğinin en güçlü temsilcilerinden Artsanbek 

Buylaş Uulu ve Âşık Şenlik’in biyografileri öncelikli olarak ele alınmıştır. Bi-

yografilerinde dahi birçok ortak noktaya rastlanmıştır. Her ikisi de rüya 

sonrası âşık olmuş, gelenek içerisinde saygı görmüşlerdir. İlahi bir kudret-

ten el aldıklarına inanılmıştır. İkinci bölümde âşıkların sanat anlayışlarına 

yer verilmiştir. Bu bölümde öncelikli olarak yurtseverlik temalı eserleri kar-

şılaştırılmıştır. Rusya’nın Türk Dünyası’nda başlattığı işgal hareketleri her 

iki âşıkta da tepki bulmuştur. Saz ve sözleriyle işgallere karşı mücadele et-

mişlerdir. Bir diğer karşılaştırma mevzuumuz âşıkların inanç dünyaları ol-

muştur. İnançlarındaki samimiyet eserlerine yansımıştır. Yergi ve taşlama-

larını ele aldığımız bölümde ise hiçbir ölçü tanımadıklarını gördük. Bu bö-

lümle alakalı son başlığımız ise âşıkların bireysel ve toplumsal temaları ele 

aldıkları çeşitli konuların karşılaştırılması olmuştur. 
Anahtar kelimeler: Türk Dünyası, Âşıklık Geleneği, Arstanbek Buy-

laş Uulu, Âşık Şenlik, Karşılaştırma. 

Abstract 

Two Masters Of Troubadour Precedent In Turkic World: Ars-

tanbek Buylaş Uulu And Şenlik The Troubadour 

The biographies of two of the strongest troubadour precedent represen-

ted in Turkic World Arstanbek Buylaş Uulu and Şenlik the Troubadour have 

been handled. Even in their biographies, many common points have been 

determined. Both characters become troubadours after a dream that they 
                                                           
* Kırgızistan İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, seyfettingelekci@hotmail.com 
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had and get respected. Both troubadours had handed by divine power. In 

second chapter, the art vision of the two troubadours has been handled. 

First, the patriotic works has been compared. Both troubadours had reacted 

the occupancy politics of Russia against Turkic World by their arts. The other 

comparison topic is the faith visions of both troubadours. The sincerity that 

they feel to their faith has reflected on their works. The last topic of compa-

ring is individual and social themes that they had handled. 
Key words: Turkic World, Troubadour Precedent, Arstanbek Buylaş 

Uulu, Şenlik The Troubadour. 

Giriş 

Türk Dünyası’yla ilgili çalışmalar resmî kurum ve kuruluşlardan ziya-
de şahısların gayretleriyle bugünlere kadar getirilmiştir. Özellikle merhum 
Hocamız Prof. Dr. Turan Yazgan, 1983’te kurduğu Türk Dünyası Araştır-
maları Vakfı ile bütün dikkatleri yeniden Türk Dünyası’na çekmiştir. Bü-
tün mesaisini Türk Dünyası’na hasreden Hocamız, bazı gerçekleri de 
görmemizi sağlamıştır. İster Çarlık ister ise Komünist Rusya döneminde 
olsun, Kafkasya, Orta Asya ve Ural-Altay Türklerinin maddî ve manevî 
zenginlikleri Rusya tarafından sömürülmüştür. Bu sahalar Türk bilim 
adamları için hâlâ bakir sayılabilmekte ve birçok bilim dalını ilgilendiren 
mesele çözümlenmeyi beklemektedir. Birkaç üniversitenin sınırlı projesi 
günümüzün ihtiyaçlarına cevap verememektedir. Bu yüzden Türklük bi-
lim araştırıcılarının bu sahayla ciddi bir şekilde ilgilenmesi gerekmekte-
dir (resmî kurumların desteği ise elzemdir). 

XIX. yüzyıl toplumsal ve siyasal olayların doruğa çıktığı bir yüzyıldır. 
Aynı zamanda bu yüzyıl hem Osmanlı İmparatorluğu hem de hanlık döne-
mi Kırgızistan için çalkantılı yılların yaşandığı bir yüzyıldır. Siyasal ve sos-
yal açıdan meydana gelen değişikler derin izler bırakmıştır. Osmanlı İmpa-
ratorluğu bu yüzyılda resmen Avrupa medeniyetinin üstünlüğünü Tanzi-
mat Fermanı’yla kabul etmiş, Islahat Fermanı’yla da yeni değişikliklere 
kapı açmıştır. Azınlıkların büyük haklar elde ettiği bu dönem yine azınlık 
ülkelerinin isyan ve bağımsızlık hareketleriyle zirveye çıkmıştır. Özellikle 
Rusya’nın panslavist politikası azınlık isyanlarını daha da hızlandırmıştır 
(Sırp, Karadağ vb). Rusya’nın bu yüzyıldaki yayılmacı ve işgalci politikası 
Orta Asya’da daha etkili olmuştur. Öyle ki, Orta Asya Türk hanlıklarını bi-
rer birer ortadan kaldırmaya başlamış ve onları kendisine tabi kılmıştır. 
Hokand Hanlığı himayesinde bulunan Kırgızlar, kısmen de olsa hürriyetle-
rine sahipti; ancak Rusya’nın Hokand Hanlığı’nı da ortadan kaldırmasıyla 
bu kısmi hürriyet ortamı da büsbütün elden çıkmıştır. 

Osmanlı İmparatorluğu 1853 Kırım Savaşı’nı kazanarak Rusların Bal-
kanlar üzerindeki tesirini biraz yavaşlattı; ancak Orta Asya’daki Rus iler-
lemesi sekteye uğramadı. Biraz geriden alacak olursak esasında Rusya, 
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1552’de Kazan’ı ele geçirmekle Orta Asya işgallerini de başlatmıştır.1 Bu 
yüzyıldan sonra dini ve siyasi ilhak hareketi hız kazanmış, XIX. yüzyılın 
ortalarından itibaren Kazakistan ve Kırgızistan2 başta olmak üzere bü-
tün bir Türkistan’ın işgali tamamlanmıştır. 

Dünya üzerinde meydana gelen bu denli köklü değişikliklerin edebiyata 
sirayet etmemesi elbette ki, düşünülemezdi. Modernleşmenin eşiğindey-
ken, dünya edebiyatı bu sosyal ve siyasal gelişmelerden oldukça etkilen-
miş, bunun da pek çok örneğini vermiştir (edebiyat akımları incelenirse 
görülecektir). Haliyle Türk Edebiyatı da bundan etkilendi. Özellikle işgal ve 
soykırımlara karşı direnme, memleket topraklarını müdafaa etme anlayışı 
her türden eserin konusu oldu. Hele halk edebiyatı mahsulü olan eserler-
de, bilhassa âşıklara mahsus şiirlerde bu durum hafızalara kazınmıştır. 

Bilindiği gibi Türk Dünyası âşıklık geleneğinin en güçlü temsilcilerin 
başında âşık ve tökmö akınlar (ırçılar) gelmektedir. Âşıklar bir aksiyon 
halinde bu devirde biraz daha öne çıkmıştır. Hele konar-göçer hayat tar-
zını sürdüren Türk boylarında veya kırsal kesimlerde böylesi tipler, bir 
halk kahramanı edasına büründürülmüştür. Hemen hemen aynı yüzyıl-
da yaşamış Arstanbek ve Şenlik bu tipteki âşıkların başında gelmekte-
dir. Arstanbek ve Âşık Şenlik, Rus istila ve işgallerinin en önemli tanık-
larındandır. Bu sebeple onların Rus işgaline karşı göstermiş oldukları 
tepki, çalışmamız için hareket noktası olmuştur. Sonrasında onların bir-
birine hiç de yabancı olmayan tarafları dikkatimizi çekmiştir. Onun için 
onları sadece Rusya ekseninde değerlendirmeyip diğer yönlerini de Türk 
Dünyası âşıklık geleneği kapsamında ele almaya çalışacağız. 

Arstanbek ile Şenlik’in doğum ve ölüm tarihleri arasındaki çeyrek 
yüzyıllık fark bir kenara bırakılacak olursa icra ettikleri edebiyat bakı-
mından aralarında öyle büyük bir fark görülmemektedir. Her iki âşık da 
sanatlarının en güçlü ustaları olarak kabul görmüş; yetiştirmiş oldukları 
çıraklar, eserleri, usul ve icra bilgileriyle Türk Dünyası âşıklık geleneğine 
pek çok yenilik getirmiştir. Haliyle Arstanbek Buylaş Uulu ve Âşık Şen-
lik’i yakından incelemenin daha doğru olacağı kanaatindeyiz. 

1. Âşıkların Kısaca Hayat Hikâyeleri 

1.1. Arstanbek Buylaş Uulu (1824-1878) 

Arstanbek 1824 yılında iki Narın ortasında, İyri-Suu’da, Buylaş Bey’in 
ikinci eşi Törökan’dan dünyaya geldi. 1878’de, elli dört yaşındayken Isık-
                                                           
1 İlyas Topsakal, Rus Çarlığı ve Türkler, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayını, s. 207-222, 
İstanbul 2009. 
2 Kırgız Adabiyatının Tarıxı, V. Tom (Cilt), Manastaanu-Kollektiv, s. 185-186, Bişkek 2002; 
Ayrıca konuyla ilgili olarak bkz. Tölögön Kasımbek, Sıngan Kılıç, Kırgızistan, Bişkek 1998; 
Mustafa Kalkan, Kırgızlar ve Kazaklar, Selenge Yayını, İstanbul 2006; Mehmet Yüce, “Tür-
kistan Birliği Fikrinin Tarihsel Gelişimi”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Yıl: 32, Cilt: 93, 
Sayı: 185, s. 177-187, İstanbul 2010. 
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Göl’ün Çıçkan (Sıçan) Köyü’nde vefat etti. Naşı, Cuuku’nun üstü Taş-Kı-
ya Mezarlığı’na konulmuştur. Bugu boyunun Tınımseyit3 kolundandır. 
Arstanbek, Kazak Türklerinin en tanınmış âşıklarından Süyümbay ile 
olan karşılaşmasında nesebini açık seçik bir şekilde dile getirmiştir: 

Men Arstan Buylaş balası Ben Arstan Buylaş oğlu 
Tınımseyit daanası Tınımseyit’in bir tanesiyim 
Irımdın cok çalaası Şiirimin yok yalanı 
Men Arstanbek bolgonu Ben Arstanbek olalı 
Arstanbek atka kongonu Artanbek adını alalı 
Perişte işim oñdodu. Ferişte işimi düzeltti 
On altımda ırdadım On altımda şiir söyledim 
Oñ menen soldu sındadım Sağ ile solu sınadım 
Kükük bolup küü çaldım Guguk olup nağme çaldım 
Gülburak bolup nur saldım Gençlik bağında nur saldım  
On segizge kelgende On sekizime gelende 
Irçı atalıp suysaldım4 Ozan adını alıp yüceldim 

Ayrıca Arstanbek’in 1840-1882 yılları arasında yaşadığını söyleyen 
kaynaklara da rastlamak mümkündür;5 ancak genel olarak 1824-1878 
yılları arasında yaşadığı kabul görmektedir. 

Annesi Törökan’ın, babası Buylaş’ın gözünden düşmesiyle hayatları iye-
ce zorlaşır. Bey ve zengin çocuğu olmasına rağmen koyun otlatıp çobanlık 
yapar. Bununla beraber Arstanbek’in âşıklık yeteneği, çok erken yaşta uya-
nır. Âşıklara mahsus gelenek uyarınca bir gün düş görür. Düşünde iki hör-
gücü iki çocuk gibi duran ak deveye binip, boz çapan (kaftan) giyip, Ak-Te-
pe’nin üstüne çıkıp, eline ak komuz alıp ır söylemeye başlar. Ertesi günü 
babasına varıp düşünü yorumlatır. Buylaş çocuğunun kendisi gibi el baş-
çısı, halkı idare eden biri olmasını beklerken, ırçılığa (ozanlığa) gönül ver-
mesini hoş karşılamaz; buna rağmen iyi bir komuz yaptırıp oğluna verir. 

Arstanbek’in çıraklık eğitimini ilk olarak kimden aldığı bilinmiyor; an-
cak onun sanatına yönelik ilk bilgileri başına gelen tarihi olaylardan an-
lamak mümkündür. Hokand Hanlığı, Kırgız topraklarını denetim altına 
almak için bölgeye sarkerlerini (asker başçılarını) gönderir. Bunlar bölge-
yi yağmalamakla kalmaz akının babası Buylaş ve Tınımseyit’in ileri ge-
lenleri ile pek çok kişiyi de beraberlerinde sürüp Anciyan (Andican)’a gö-
türürler. Bunun üzerine, daha on altı yaşındayken Arsatanbek babasını 
kurtarmak umuduyla Anciyan’a gider. Burada, Hokand Sarayı’nda, Maa-
                                                           
3 Olcabay Karatayev, Kırgız Etnonimder Sözdügü, KTMÜ Yayını, s. 185, Bişkek 2003; Baktıbek 
Maksütov, Babalardın Bayanı-El Baatırları-Cetekçilerge 21 Suroo, Biyiktik, s. 17-20, Bişkek 2005. 
4 Arstanbek, Kırgız Entsiklopediyasının Başkı Redaktsiyası, Haz. Batma Kebekova, s. 71, 
Bişkek 1994. 
5 Payzulda İrisov, Irçılar Çıgarmaçılıgı, Biyiktik, s. 97, Bişkek 2004; Sulayman Kayıpov, Folklor 
Üzerine Yazılar, KTMÜ Yayını, s. 108, Bişkek 2009. 
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razık, Kulnazar ve Alımbek gibi beylerin karşısında çalıp söyler. Göster-
miş olduğu hüner sayesinde tutkun olanları esaretten kurtarır. Arstan-
bek burada Hokand beylerini şöyle över: 

Barakeldi er Kıpçak Maşallah er Kıpçak 
Saadaktarıñ bir kuçak Sadakların bir kucak  
Sancırgaluu kan Kıpçak Dört başı mamur han Kıpçak 
Mingenderi toburçak Bindikleri küheylan 
Şay koldogon er Kıpçak İyesi kollayan er Kıpçak 
Corgoloru coldo ölgön Yorgaları yolda ölen 
Sarkerleri coodo ölgön Kahramanları savaşta ölen  
Törölük kılsa töö beret Ağalık kılsa deve verir 
Bektik kılsa bee beret Beylik kılsa kısrak verir 
Doldu baylap at beret Ahıra bağlayıp at verir 
Keçiktirbey bat beret6 Geciktirmeyip tez verir  

Söz söyleme hüneri ve cesareti sayesinde büyük bir başarı gösteren 
Arstanbek, Anciyan ve havalisinin zenginliğini de övmüş; lakin bazı çar-
pıklıkları da dile getirmiştir: 

Atın ukçu Anciyan Adını duy: Anciyan 
Ar cerinde bir cıyın Her yerinde bir yığın 
Mömö, cemiş tögülüp Meyve, yemiş dökülür 
Berekesi mol eken Bereketi bol imiş 
Puldun küçü zor eken Pulun gücü iyi imiş 
Pulu çok cardı beçara Pulu yok fakir biçare 
Çınında ele kor eken7 Aslında hor görülmüş 

Yaklaşık bir yıl Hokand Hanlığı’nda kalır. Başta Anciyan ve Namegan ol-
mak üzere pek çok şehri gezip birçok âşıkla karşılaşır. Dutar8 karşısında ko-
muzunu imtihan eder. Nihayetinde dönüp yurduna gelir. El içindeki itibarı ve 
kıymeti iyice artar. Zamanında babası tarafından salbar9 (sünepe)’ın oğlu diye 
horlanan âşık, şimdi sözü dinlenir, hürmet edilir kişiler arasına girmiştir. 

Arstanbek sanatçı kişiliğinin yanı sıra siyasetçi yanını da kullanarak 
Kırgız boylarını bir çatı altında toplamaya çalışmıştır. Bilhassa Bugu ve 
Sarı Bagış boylarının husumet içinde olması, Kırgızların bir çatı altında 
toplanmasını engelliyordu. Bu durumu eserlerine konu edinmiş, Rus is-
tilasına karşı boyları birlik olmaya çağırmıştır. 
                                                           
6 Arstanbek, KEBR, Haz. Batma Kebekova,s. 102-103, Bişkek 1994. 
7 A.g.e. 
8 Dutar: İki telli ve ince saplı komuz boylarında bir sazdır. Komuz üç tellidir. 
9 Salbar: Çok eşli Kırgız bay-manapları, eşlerinden biri gözden düşerse veya artık ondan so-
ğursa o eşine salbar (sünepe) deyip, dinen boş sayıp çoluğu çocuğuyla kapının önüne koyar. 
Boşadığı kadının geçimine karışmazlar. Ayrıca talak vermiş olmalarına rağmen o kadını tama-
men başıboş da bırakmazlar. Yani kadın kimseyle evlenemez. O ve çocukları bay veya manapın 
salbar deyip aşağıladığı kimseler olarak yakınlarda bir yerde yaşamlarını sürdürürler. 
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Arstanbek “Kocacaş”, “Berdi Koco”, “Beş Kazak”, “Çoro” vb. pek çok des-
tan ve halk hikâyesini bilen, hatta Manas Destanı’nı anlatacak kadar güçlü 
olan bir ırçıdır. Saza ve söze olan hâkimiyetinde destan geleneğinin rolü 
yadsınamaz. Belki de atışmalardaki ustalığı burudan gelmektedir. Atışma-
larda, âşıkların çoğuna üstün geldiği söylenmektedir. Kazak akınlarından 
Kañtarbay ile atıştığı esnada bu daldaki iddiasını ortaya koymuştur: 

Sen Kazak’tan çıkkan Kañtarbay  Sen Kazak’tan çıkan Kañtarbay 
Men bugudan çıkkan Arstanbay Ben Bugu’dan çıkan Arstanbay 
… … 
Kazak Kırgız içinen Kazak Kırgız içinden 
Maga teñ keler ırçı cok ele10 Bana denk gelir ırçı yok imiş 

Yine çağdaşı olan Kazak Türklerinin en güçlü âşıklarından Süyümbay 
ile olan olaylı karşılaşması, onun bu daldaki ustalığının başka bir örne-
ğidir (1850).11 

Arstanbek zamanın Kazak, Özbek ve Kaşgar şehirlerinde bulunmuş, 
sanatını buralarda da icra etmiştir; ancak pek çok eseri günümüze ka-
dar gelememiştir. Elde bulunanlar halk ağzından toplanan eserlerden 
ibarettir. Eserlerinden bilge, söze yatkın, atılgan, hazır cevap, memleket 
meselelerine duyarlı, uzak görüşlü ve maneviyatı güçlü bir âşık olduğu 
sezilmektedir. Yine kaynaklardan komuzu maharetle çaldığı, sesinin çok 
güzel olduğu, halkın ona “bülbül” yakıştırmasında bulunduğu ve o söy-
lerken birçoğunun gözyaşlarına hâkim olamadığı anlaşılmaktadır.12 

1.2. Âşık Şenlik (1850-1913) 

Âşık Şenlik’in asıl adı Hasan’dır. Hasan 1850’de Çıldır’ın Suhara (Ya-
kınsu) Köyü’nde dünyaya gelir. Babası Molla Kadir, annesi Zeliha Ha-
nım’dır. Hasan’ın babası çiftçi; annesi okuma yazma bilen, akıllı ve görgü-
lü bir ev hanımıdır. Hasan on bir, on iki yaşına kadar koyun otlatıp ço-
banlık yapar. Bu yaşlardan itibaren sazlı sözlü ortamlarda yetişir. Köy 
imamından Hz. Ali’nin cenkleri, Battal Gazi, Ahmediye gibi çeşitli gazavat-
nâmeleri dinler. Bununla beraber âşık hikâyeleri, halk destanları, ağıt ve 
türküler ruh dünyasında ayrı bir yer etmeye başlar. 

Hasan on dört yaşlarındayken ava merak sarar. Babasının av tüfeğini 
alıp ördek avına çıkmayı adet edinir. Birgün, Kulaklar denilen yerde ör-
dek avlamak için pusuya yatar ve ördek beklerken uyuya kalır. Burada 
rüya âlemine dalar. Akşam olur uyanmaz. Bunun üzerine babası ve köy-
lüler Hasan’ı merak edip aramaya çıkarlar. Sonunda Hasan’ı baygın bir 
halde bulurlar. Köy imamının “oğlum Hasan sana ne oldu, neden böyle 
                                                           
10 Arstanbek, KEBR, Haz. Batma Kebekova,s. 33, Bişkek 1994. 
11 A.g.e., s. 59-80. 
12 A.g.e., s. 145-174; Kırgız Adabiyat Tarıxı, Tom (Cilt) V, Kollektiv-Manastaanuu, s. 174-200, 
Bişkek 2002. 
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duruyorsun, niçin konuşmuyorsun” demesi üzerine Hasan aşağıdaki deyi-
şi söyler: 

Rüya-yı âlemde yattığım yerde 
Nice yüz bin hayal gûşuma geldi 
Üz-be-üz cismime saldı bir ateş 
Sevdiğim Salâtın düşüme geldi. 

Aynına giymişti gaflet lüzumu 
Kör oluban açmayaydım gözümü 
Bir tagayyır keyfte gördüm özümü 
O kadar muhabbet hoşuma geldi. 

Şenlik’em hâkine gittim yüzünen 
Bir kemle danıştım şiirin sözünen 
Hayıf ki bakmadım kıyar gözünen 
Sürahi gameti karşıma geldi.13 

Köyün imamı ehli dil biriymiş ve Hasan’ın bade içtiğini anlamış. Koş-
mada geçen Salatın’ın putası, Şenlik’in ise mahlası olduğuna kanaat getir-
miş. Hasan’ı alıp eve getirmişler. Hasan burada bir koşma daha söylemiş. 
Koşmada, pir elinden bade içtiğini, Arapça, Farsça öğrendiğini ve Kuran-ı 
Kerim’i hıfz ettiğini dile getirmiştir. İmam, Hasan’ın bade içtiği müjdesini 
etraftakilere verir. Böylelikle Hasan’ın âşıklık macerası başlar ve artık her-
kes onu Şenlik diye çağırır. Şenlik namı bu olayla beraber etrafta yayılır. 

Şenlik, yörede saz eğitimi alacak uygun birini bulamaz. Bunun üzerine 
Çıldır’dan kalkıp bir zamanlar Osmanlı toprağı olan, Gürcistan’ın Ahılke-
lek kazasına gider. Burada Lebis Köyü’nden Âşık Nuri’den saz dersleri alır 
ve ona çıraklık eder. Âşık Nuri şöhreti Azerbaycan sınırlarını aşmış olan 
Hasta Hasan’ın çırağıdır. Şenlik bir süre Nuri Çırağı’nın yanında kalır. 

Şenlik herhangi bir medreseye gitmemesine rağmen güçlü bir dini bilgiye 

sahiptir. Bunda babasının tesiri olsa gerek. Bununla beraber saz ve söz 

hüneri çağdaşlarının üstündedir. Azerbaycan ve Gürcistan’ın bazı şehirle-

rini dolaşıp buralarda birçok âşıkla karşılaşmıştır. Birçok âşık, Şenlik’in 

karşısına çıkmaktan çekinir olmuştur. Haliyle Şenlik’in ölümü de bu çe-

kinmen ve hasetliğin sonucunda olur. Azerbaycan’da Revan Hanları toy 

veriyormuş. Bu toya, her han bir âşığıyla katılmış. Toyda adet olduğu 

üzere bir “toy babası” seçmek zarureti doğar. Toy babasının ayrı bir itiba-

rı olduğu için her han, buna, kendisini layık görür. İş içinden çıkılamaya-

cak bir hale gelince demişler ki, “her kimin âşığı, şu ana kadar duyulma-

dık ve anlatılmadık bir halk hikâyesi anlatırsa o âşığın hanı toy babası ol-

sun.” Herkes buna razı olur. Nihayetinde Âşık Şenlik’in çırağı Bala Mem-
                                                           
13 Ensar Aslan, Çıldırlı Âşık Şenlik, DÜEF Yayını, s. 27, Diyarbakır 2001; Umay Günay, Tür-
kiye’de Âşık Tarzı Şiir Geleneği ve Rüya Motifi, Akçağ Yayını, s. 147-149, Ankara 2008. 
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met hiç duyulmadık ve bilinmedik Latif Şah hikâyesini anlatır. Böylece 

Bala Memmet’in hanı toy babası seçilir; fakat diğer hanlar Bala Memmet’i 

zorlar ve hikâyenin asıl sahibini öğrenirler. Hikâyenin Âşık Şenlik’e ait ol-

duğunu öğrenince de Bala Memmet’i Çıldıra gönderip ustasını getirmesini 

isterler. Bala Memmet, Âşık Şenlik’e gelip başından geçenleri anlatır. 

Hanların buyruğunu iletir ve Âşık Şenlik’i kendisiyle gelmeye razı eder. 

Usta-çırak Revan’a gelirler. Burada Şenlik daha önce Gümrü, Tiflis ve 

Borçalı’da karşılaşıp yendiği birçok âşığa tesadüf eder. Âşık Şenlik bura-

da Revan hanlarının âşıklarına üstün gelir ve onları yener. Âşıkları yeni-

len ve dolayısıyla kendi itibarları da azalan hanların, Âşık Şenlik’in ye-

meğine zehir koydurduğu rivayet edilir. Şenlik, Revan’da hastalanır. Re-

van’dan Gümrü’ye trenle, oradan da öküz arabasıyla Çıldır’a gelirken Ar-

paçay’ın Dalever Köyü’nde (şu anda bu köy Akyaka İlçesi’ne bağlıdır) 

1913’te vefat eder. Naşı, Suhara’ya getirilip köy mezarlığına defnedilir.14 

Âşık Şenlik’in bu şaibeli ölümü derin teessürlere sebep olur; lakin 
akıbetini değiştirmeye yetmez. Şenlik arkasında büyük izler bırakmıştır. 
Çağdaşları ve sonrakilerin üzerinde büyük tesirleri olmuştur. Denilebilir 
ki, kendinden sonrası için bir çığır açmıştır. Yetiştirdiği çıraklarla Âşık 
Şenlik Kolu’nun15 doğmasına vesile olmuştur. Doğu Anadolu âşık fasılla-
rının bir düzene konulmasında önemli katkılarda bulunmuş, âşık edebi-
yatımıza yeni tür ve şekillerin (sicilleme-şeki, zincirbend cığalı tecnis; 
Çıldır Güzellemesi, Çıldır Divanisi…) girmesini sağlamıştır. 

Âşık Şenlik birçok halk hikâyesi bilmesine rağmen bu dalda ona esas 
şöhreti kazandıran kendi tasnif ettiği Latif Şah, Sevdakâr Şah ile Gülenaz 
Sultan, Salman Bey ile Turnatel Hanım Hikâyeleri16 olmuştur. 

Ayrıca 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı sonrasında Çarlık Rusya’nın Ar-
dahan, Çıldır, Kars ve çevresini işgale başlaması üzerine halkı direnişe 
çağırmış, hatta bu yönde yazdığı şiirlerle halka öncülük etmiştir. Os-
manlı Devleti’ne olan bağlılığını ve memleket sevgisini her şeyin üstünde 
tutmuştur. Ölüm karşısında dahi bu bağlılığına zeval getirmemiştir. 

2. Âşıkların Sanat Dünyası 

2.1. Yurtseverlik Düşünceleri 

1830’lu yıllarda Hokand Hanlığı Kırgızistan üzerinde hâkimiyetini iyi-
ce güçlendirir. Hokand idarecilerinin zalimliği iyice artar. Arstanbek hal-
ka ağır vergiler konulmasına, kız-gelinlerin cariye yerine götürülmesine, 
karşı koyanların öldürülmesine kayıtsız kalmaz: 
                                                           
14 Salih Şahin, Ozanlık Gelenekleri ve Doğulu Saz Şairleri, Yorum Matbaacılık Sanayi, s. 122-
123, Ankara 1983; Ensar Aslan, Çıldırlı Âşık Şenlik, DÜEF Yayını, s. 37, Diyarbakır 2001. 
15 Doğan Kaya, Âşık Edebiyatı Araştırmaları, Kitabevi, s. 13-23, İstanbul 2000. 
16 Ensar Aslan, Çıldırlı Âşık Şenlik, DÜEF Yayını, s. 291-417, Diyarbakır 2001; M. Öcal 
Oğuz vd., Türk Halk Edebiyatı El Kitabı, Grafik Yayını, s. 247, Ankara 2007. 
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Tegeregi kırgızdın Çevresi Kırgız’ın 
Temirden tartkan tor boldu Demirden yapılmış tor oldu 
Tüşkön ceri kırgızdın Düştüğü yeri Kırgız’ın 
Kırk kulaç tereñ or boldu Kırk kulaç derin kuyu oldu 
Köçmöndüü bizdin köp Kırgız Göçebe bizim nice Kırgız  
Kök çapan sartka kor boldu Gök çapan17 Sart’a ezildi 
Argımagın kekeytip Cins atını şaha kaldırıp 
Kök kepiçin tepeytip Gök kepiçin18 gösterip 
Kokonduktun kordugu Hokandlı’nın horlaması 
Aşkere öttü zordugu Aşikâre oldu zorbalığı. 
… … 
Azamattın moynuna  Yiğitlerin boynuna 
Ayabagan tülüktü Esirgemeyen haracı 
Salıp turat kokonduk Salıp durur Hokandlı 
Aygır at menen atan töö  Aygır at ile erkek deve 
Bir aytkandan kaltırbay Bir dediğinden vazgeçmez 
Alıp turat kokonduk Alıp durur Hokandlı 
Kaarına alganda Hele bir kahra gelse 
Beli katuu erlerdi Beli sağlam erleri 
Carıp turat kokonduk Yarıp durur Hokandlı 
Alımına at aldı Alımına at aldı 
Ayal kılbay bat aldı Eş kılmayıp tez aldı 
Zeketine kokonduk Zekâtına Hokandlı 
Karkırasın saydırıp Turnasını çığırttırıp 
Dünüyösün caydırıp Dünyasını yaydırıp 
Beş köküldü kızdı aldı19 Beş kâküllü kızı aldı 

Arstanbek bunlarla beraber Kırgız boylarının, özellikle Sarıbagış ve 
Bugu boylarının birbiriyle olan husumetlerine son vermeleri yönünde 
nasihatlerde bulunur. Ormon Han’ın öldürülmesinde Bugular’ın rolünün 
olması, Sarıbagış ve Bugu boyları arasında bitip tükenmeyen kavgalara 
yol açmış, bu kavgalar da Kırgızların iyice zayıflamasına sebep olmuştur. 
Onun için danışman ırçı, Kırgız boylarının birleşmesini ve düşmana kar-
şı birlikte karşı koymalarını istemiştir. 

Çok geçmeden Kırgızistan’ı Çarlık Rusya’sı işgale başlar. Arstanbek, 
Rus işgaline karşı durur. Hokand Hanlığı’ndan daha beter, daha sinsi 
bir düşmanla karşı karşıya kalındığının farkındadır. 1844’ten itibaren 
bazı Kırgız boyları Rusya’nın himayesine girmeye başlar. Bu vesileyle 
Ruslar, Kırgızların en güzel ve bereketli topraklarına kendi ülkesinin in-
sanlarını (köylüler ve diğer işsizler) yerleştirir. Arstanbek yaklaşan tehli-
                                                           
17 Kök çapan: Özbeklere mahsus bir kaftan. 
18 Kök kepiç: Özbeklere mahsus bir ayakkabı. 
19 Arstanbek, KEBR, Haz. Batma Kebekova, s. 103-104, Bişkek 1994. 
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ke karşısında Kalıgul’u20 hatırlatırcasına Kırgız halkını gaflet uykusun-
dan uyandırmaya çalışır. Özellikle Tar Zaman (Dar Zaman) gibi eserlerin-
de bu meseleyi güçlü bir şekilde işler: 

Bayırı bala caş çakta Evveli çocuk, genç çağda  
Kızıl öñüm tok çakta Kızıl yüzüm tok çağda 
Kıl sakalım cok çakta Kıl sakalım yok çağda  
Karılardan köp uktuk Yaşlılardan çok duyduk 
Ulamadan söz uktuk Ulemadan söz duyduk 
Oşondo öñü sarı, közü kök O zaman önü sarı, gözü gök 
Orus çıgat deçü ele Rus çıkacak demişlerdi  
Uzun çöptün barısın Uzun otun hepsini 
Orup çıgat deçü ele. Biçip çıkacak demişlerdi 
Kıska çöptün barısın Kısa otun hepsini 
Korup çıgat deçü ele. Ezip çıkacak demişlerdi 
Ay-aalamdın baarısın  Ay-âlemin hepsinin 
Sorup çıgat deçü ele. Kanın emecek demişlerdi 
Bu zamanıñ kay zaman, oy  
curtum?! 

Bu zaman hangi zaman, oy  
     yurdum? 

… … 
Uşul orus çıkanda O Rus çıktığında 
Kara col kılar kölüñdü Kara yol yapar gölünü 
Esepke alar ceriñdi Hesaba alır yerini 
Kaysañdar sende çama cok Nazlanmaya sende mecal yok 
Kapkanday çapar beliñdi. Kapan gibi tutar belini. 
… … 
Uşul orus kelgende O Rus geldiğinde 
Aştık çıgar cerdi alar  Ekin çıkar yeri alır 
Beeden tuugulgan kerdi alar Kısraktan doğan tayı alır 
Oşondo menmensigen erdi alar. O zaman ben diyen eri alır  
Buzuktu curtka köp salar Bozuğu yurda çok salar 
Uşul zaman tar zaman O zaman dar zaman. 
Azuuluuga bar zaman  Azılıya var(uygun) zaman 
Beçaraga zar zaman Biçareye zar zaman 
Zamanıñ keldi cakındap Zamanın geldi yaklaşıp 
Taygan ittey takımdap.21 Tazı gibi arkandan kovalayıp 

                                                           
20 Kalıgul: 1785-1855 yılları arasında yaşamış Kırgızların bilge âşığı. Arstanbek, Kalıgul’ın 
aşağıdaki gibi başlayan zamane şiirine atıfta bulunur: 

Öñü sar, közü kök Önü (yüzü) sarı, gözü gök, 
Orus çıgat, Rus çıkar. 
Uzun çıkan çöp bolsa, Uzun çıkan ot olsa, 
Orup çıgat. Biçip çıkar. 

 

21 Arstanbek, KEBR, Haz. Batma Kebekova, s. 22-26, Bişkek 1994; Kırgız Poeziyasının Anto-
logiyası, T. I, Kırgızstan-Soros Fondu, s. 575-578, Bişkek 1999; KAT, T. V, Kollektiv-Mana-
saanuu, s. 174-199, Bişkek 2002. 
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Âşık Şenlik, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonrası Rusya’nın Kaf-
kaslar, Kars-Ardahan başta olmak üzere Doğu Anadolu’nun bazı şehir-
lerini işgale başlamasına büyük tepki gösterir. Sazı sözü ile halkı 
uyandırmaya, Rus ve Ermenilere karşı direnişe ve kavgaya çağırır. Hat-
ta yazdığı yurt, din ve milliyetçilik konulu şiirlerini köy köy, kasaba 
kasaba dağıttırır. Haliyle bizzat direnişin öncülerinden biri olur. O da 
Arstanbek gibi tehlikenin nereden geleceğini çok iyi sezmiştir. Devletin 
birliği ve halkın selameti için ölümü bile göze alacak kadar yiğitlik de 
göstermiştir: 

Ehli İslâm olan eşitsin, bilsin 
Can sağ iken yurt vermeyiz düşmana 
İsterse Uruset ne ki var gelsin 
Can sağ iken yurt vermeyiz düşmana. 
… 

Şenlik ne durursuz atları binin 
Sıyra kılıç düşmanın üstüne dönün 
Artacaktır şanı bu Al’Osman’ın 
Can sağ iken yurt vermeyiz düşmana. 

Rus orduları sınırlarımızı zorlarken, Şenlik’in bölge halkının manevi 

gücünü arttırmak ve onları coşturmak amacıyla yazdırıp köy ve ka-

sabalara dağıttığı yukarıdaki ünlü 93 Koçaklaması oldukça önemli-

dir. Bunun üzerine bilinçlenip birlik olan bölge halkı, atlı milis güçleri 

oluşturarak düşmana karşı kahramanca savaşmıştır.22 

Arstanbek, Kereez (Vasiyet) adlı şiirinde yine Rusya’nın mezalimine yer 
verir: 

Kapır kelet degende Kâfir gelir değende 
Zarlap ırday baştadım Dertlenip söylemeye başladım 
Kündür-tündür kakşadım Gündüz gece ağladım 
Muñduu ünüm baspadım Kederli ünümü dindirmedim 
… … 
Caagın canıp Arstanbek Çenesi durmayıp Arstanbek’in 
Ayta berdi kazaldı. Söyleyiverdi gazeli 
Bilbedi kayda basardı Bilmedi ne yana giderindi 
Kayakka barıp batardı. Nereye varıp sığınacağını 
Orusuñ kıyın cin eken Rus’un beter cin iken 
Zamana caman tarıdı Zaman yaman daraldı 
Kayran Kırgız arıdı.23 Zavallı Kırgız yoruldu 

                                                           
22 Ensar Aslan, Çıldırlı Âşık Şenlik, DÜEF Yayını, s. 47, 165-66, Diyarbakır 2001; Öcal 
Oğuz vd., Türk Halk Edebiyatı El Kitabı, Grafik Yayını, s. 247, Ankara 2007. 
23 Arstanbek, KEBR, Haz. Batma Kebekova, s. 18, Bişkek 1994. 
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Âşık Şenlik de benzer şekilde Rus Çarlığı’nın işgali, meydana getirdiği 
tahribatı ve elemi konu edinmiştir: 

Kâfir Urus geldi her yanı aldı 
İslam’ın yerine Kazaklar doldu 
Yalanıcı dünyanın ahiri geldi 
Ümmet-i Muhammet yamana düştü. 
... 

Şenlik seyreyledi cümle cihanı 
Çıkmaz yüreğinden ah-ı figanı 
Yakın bilmez iken ahir zamanı 
Ömrümüzün ahrı zamana düştü.24 

Her iki âşığın “kapır-kâfir” nitelemesiyle söze başlaması belki tesa-
düfîdir; ancak bu niteleme, hem düşmanın kimliğine yönelik ikazları 
içermesi hem de Türk-İslâm âleminin hak dinden olmayanlara karşı ba-
kış açısındaki birlikteliği yansıtması bakımından mütenasiptir. Yani Art-
sanbek’in yukarıdaki “Kapır kelet degende” veya “Uşul orus kelgende” 
dizeleriyle Şenlik’in “Kâfir Urus geldi her yanı aldı” dizeleriyle başlayan 
şiirleri soy-tarih ve din birlikteliğinin tabii sonucudur. 

Âşık Şenlik bütün bu işgallere ve reva görülen zulümlere rağmen, Os-
manlı Devleti’nin imdada geleceğine, onları düşmanın elinden kurtaraca-
ğına inanmaktadır: 

Millet komutanı Vağarşak Ağa 
Sabreyle başına gör neler gelir 
Yığmışsın başına bir bölük dığa25 
Deme ki onlardan bir hüner gelir. 
… 

Al’Osman Devleti padişahımız 
Evvel Allah, sonra o penahımız 
Çektirir kılıcı açar rahımız 
Çekip zülfikârı Şir-i Ner gelir.26 

Kars ve Ardahan’ın Çarlık Rusya’sının himayesine bırakılmasıyla, Rus-

lar tarafından ilçelere askeri kaymakamlar atanır. Çıldır kazasına ata-

nan Andon, çıkardığı bir ta’mim (genelge) ile tüm köylerde düğün ve eğ-

lenceleri yasaklar; ancak köylüler eski adetlerini sürdürmeye devam 

ederler. Durumu öğrenen Karabağ Ermenisi Andon, bir gün bir grup as-

kerle Kağos Köyü’ne gider. Köyde eğlence ve düğün vardır, Şenlik de 

oradadır. Andos asabiyet içerisinde Şenlik’e çatar, Çarlık Rusya’sının 
                                                           
24 Ensar Aslan, Çıldırlı Âşık Şenlik, DÜEF Yayını, s. 167-69, Diyarbakır 2001. 
25 Dığa: Ermeni kökenlidir, çocuk anlamına gelir ki, Kars ve havalisinde hakaret bildiren bir 
sözcük olarak kullanılmaktadır. 
26 Ensar Aslan, a.g.e., s. 170-71. 
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Osmanlı Devletinden daha güçlü ve üstün olduğunu söyler. Böylece 

Şenlik’i tahrik etmek ister ve ondan bir cevap bekler. Amacı Şenlik’i öl-

dürecek bir bahane bulmaktır. Âşık Şenlik ölümden bile korkmadığını 

belirtir ve başlar “Al’Osman’ı İsterim” şiirini söylemeye. Bunun üzerine 

Andon, cesareti ve dürüstlüğünden dolayı Şenlik’i bağışlar.27 

Aşağıdaki dörtlükler bu karşılaşmanın ürünüdür: 

Hulusi kalp ile bilsen fikrimi 
Ben Allah’tan Al’Osman’ı isterim 
Merhamet sahibi, rahmani gani 
Nesli mürsel, hükmü hanı isterim. 
… 

Sultan Hamit Şah’ım şahlar serveri 
Dilinde salâvat zikri ezberi  
Kaf’tan Kaf’a zir-i zeminden beri 
Hükmetmeye birce onu isterim.28 

Arstanbek, zamane türündeki şiirlerinde eskiye özlem duyar, hürriyet 
günlerini anımsar. Halkı gafletten uyandırmaya, tarihin şanlı ve şerefli 
sayfalarını onlara göstermeye çalışır: 

Bayırı cakşı bar ele Evveli iyi varıydı 
Bala colbors baştangan Yavru kaplan yetiştiren 
Baybiçeler bar ele Hanımlar varıydı 
Kara sandık cazdangan Kara sandık yaptıran 
Bayırı baatır bar ele Evveli bahadır varıydı 
Kılıçınan kan tamgan. Kılıcından kan damlayan 
Bayırı bizdin kayran curt29 Evveli bizim zavallı yurt 

Sonra bunu unutan ve Rus’a boyun eğen dört başı mamur Kırgız eli-
ne seslenir: 

Emi orus zor boldu Şimdi Rus güçlendi 
Kayran Kırgız kor boldu Zavallı Kırgız ezildi 
Bayırkıdan bark ketti Evvelkinden bark gitti 
Kaada-nuska nark ketti Gelenek görenek gitti 
Suuga salgan çekendey Suya salınmış elbise gibi 
Suragı munun bekemdey Cezası bunun katı gibi 
Orus kelse sıylaysın Rus gelse saygı gösterirsin 
Ak sakalduu akendey Aksakallı ağabeyin gibi 

                                                           
27 Salih Şahin, Ozanlık Gelenekleri ve Doğulu Saz Şairleri, Yorum Matbaacılık Sanayi, s. 123, 
Ankara 1983. 
28 Ensar Aslan, a.g.e., s. 172. 
29 Arstanbek, KEBR, Haz. Batma Kebekova, s. 28, Bişkek 1994. 
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İlgerki karı kalıptır Önceki ihtiyar kalmıştır 
Suuga tüşkön tekedey30 Suya düşen teke gibi 

Eskiden olduğu gibi hürriyet ve birlik içerisinde yaşamak için boyları 
birleştirmek ister. Onları başkaldırmaya, kendi kaderlerine sahip çıkma-
ya çağırır: 

Kazak, Kırgız cıyılıp Kazak, Kırgız yığılıp  
Bata kılıp alsak beym Dua kılıp alsak mı?  
Kaşkardagı Bakdöölöt Kaşgar’daki Bakdöölöt’ü 
Ata kılıp alsak beym? Kumandan kılıp alsak mı? 

Ne yazık ki, Rusya karşısında Kırgızların daha fazla tutunamayacağı-
nı görür. Üstelik bazı işbirlikçiler mevki makam için Rusya menfaatine 
çalışmaya başlamıştır. Rusya daha fazla güçlenir; öyle ki, Kırgızların ileri 
gelen bey ve yöneticilerini azledip onların yerine kendi adamlarını atar. 
Zaten Rusya’dan akın akın göçmenler de gelmektedir. Rusya’nın iskân 
politikasının gereği bunlar Kırgızların en güzel ve yaşamaya elverişli böl-
gelerine (özellikle Isık Gölü ve çevresine) yerleştirilir. Kırgızlar daha evvel 
görmediği, gelenek ve göreneğini dahi bilmediği insanlarla bir anda kom-
şu olmuştur. Sosyal hayattaki değişikler Kırgızların dünyasında baş dön-
dürecek tesirde olur. Rusların üstün teknolojisi, toprağı işleme becerileri 
Kırgızları da etkiler. Bununla beraber koydukları kanunlar çok katıdır. 
Tamamıyla elleri kolları bağlanır. Arstanbek bu şartlar karşısında daha 
fazla direnemez. Halkının da daha fazla kırılmaması için kaderlerine razı 
olmalarını tavsiye eder: 

Bıyıl kördük kalayık Bu yıl gördük halkım 
Araba menen çananı. Araba ile kızağı 
San cılkını netesiñ Sayısız yılkıyı ne yapacaksın 
Cakşı bakkın torpok menen tananı. İyi bak tosun ile dananı 
Bakpasañ torpok menen tananı Bakmasan tosun ile dananı 
Saktaysıñ sarı talaanı. Saklarsın (sadece) sarı tarlanı 
Soldattıkka beresiñ Askerliğe verirsin 
İçinden çıkkan balanı31 İçinden çıkan balanı 

Burada Rusya karşısında yapılması lazım gelenler açıkça söylen-
miştir. “Araba ve kızak” gibi araçlar, “toprağı işleme” gibi sanayi üstün-
lükler düşmanın gücünü göstermeye yöneliktir. Şiirin devamında Rus-
ya’nın teknolojik yönden getirdiği yenilikler de anlatılmaktadır. Arstan-
bek, aşağıdaki Sarı Orus Sultan Bolgonu (Sarı Rus Sultan Olduğunda) 
şiirinde yukarıda anlatmaya çalıştığımız değişimi daha iyi özetler. Belki 
de Hokand Hanlığı’ndan kurtulmanın sevinciyle bu mısraları yazar: 
                                                           
30 A.g.e., s. 28. 
31 A.g.e., s. 30-31. 
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Karap tursak orustun Bakıp dursak Rus’un  
Katıla kelgen coolorgo Ola gelen savaşlarına  
Katuu eken kalbaası Katı imiş kalkanı 
Kara niyet duşmanın Kara niyet düşmanın 
Karmap alıp cay kıldı Tutup yerle yeksan kıldı 
Kokonduktun kandarı Hokand’ın hanları 
Taktısınan taygıldı Tahtından devrildi 
Baatır orus tuşunda  Bahadır Rus’un zamanında 
Ak kalpaktuu kırgızdar Ak kalpaklı Kırgızlar 
Ala-Toonun cerlerin Ala-Dağ’ın yerlerini  
Tınçıp uktap cay kıldı Rahat uyuyacak yer yaptı 

Yukarıdaki şiir parçalarında Arstanbek’i çelişkiler içerisinde görebiliriz. 
Evvelinde Rus’u lanetlerken sonrasında “Baatır orus tuşunda” diyecek ka-
dar da bir hayranlık duymaktadır. Bu tarz kullanımları kronolojik olarak 
incelediğimizde Arstanbek önce düşmana karşı halkı uyarmakta, birlik ol-
maya çağırmaktadır; hatta “Kaşkardagı Bakdöölöt”ü atalık olarak başa ge-
çirmeyi tavsiye etmektedir. Sonrasında Ruslar Hokand Hanlığının egemen-
liğine son verince Rusların üstünlüğünü kabul eder. Esasında bu teslimi-
yetin Kırgızların varlıklarını sürdürebilmeleri namına yapılmış olabileceğini 
yukarıda belirtmiştik (Ayrıca Sovyet Rusya döneminde şiirlere müdahale 
edilmiş olabilir. Zira bu ideoloji uğruna, Manas Destanı da dâhil birçok 
eserin özüne müdahale edilmiş, tahrifat yapılmıştır). Lakin sonrası Arstan-
bek’in hiç de ummayacağı bir şekilde gelişti. Acaba Arstanbek, Komünist 
Rusya dönemini de görseydi “Tar Zaman” şiirine yenilerini ekler miydi? 

2.2. İnanç Dünyaları 

Arstanbek’in hayat hikâyesini anlattığımız bölümde onun rüya motifine 
değinmiştik. Haliyle olağanüstü bir rüya neticesinde uyanır uyanmaz âşık-
lık istidadı baş göstermiştir. Burada onun doğaüstü güçler tarafından bu 
sanata hazırlandığı anlatılmak istenmektedir ki, bu hal gelenekte dönüm 
noktasıdır. Sade kişilikten sanatçı kişiliğe geçiş için bu hal ayrıca gerekli-
dir. Arstanbek’te sıra dışı bir yeteneğin olduğu halkın peşinen kabulüdür. 

Onun iki omzunda iki melek otururmuş ve devamlı söyleyip dururlar-

mış. Onun sadece geçmişi değil, geleceği de tahmin eden evliya, gözü 

açık (körümçü-bakşı), danışman olduğuna dair inanç günümüze ka-

dar korunmuştur. Kazak akını Kañtarbay ile olan karşılaşmasında, 

ırçı Kañtarbay ona keramet sahibi bir insana seslenir gibi seslenmiş; 

hatta ondan ürkmüştür. Bu yönde malumatlar da vardır. Artsan-

bek’in kendisi de “her şeye kadir olan kudretin”, “hükmü güçlü Yara-

dan”ın kendisine nurlu bir yetenek verdiğine, kendisini koruyup kol-

ladığına inanmaktadır. Şiirlerinde de: Perişteler işimdi oñdodu (feriş-

teler işimi yoluna koydu) diyerek bu durumu her daim belirtmektedir. 
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Ceñicok ile karşılaştıklarında, özellikle kendisini arayıp bulan genç 

meslektaşına hatırı sayılacak bir değer vermiş, onun ırçılık derecesi-

ni, şiirlerinin güçlü ve eksik taraflarını belirtip nasihatlerde bulun-

duktan sonra aşağıdaki dizeleri söylemiştir:32 

Attiñ, balam, Ceñicok Yazık, balam Ceñicok 
Peylimden çıkkan söz emes Gönlümden çıkan söz değil 
Perişteler ayt dedi Ferişteler söyle dedi 
Egemdin bergen belgisin Pirimin bana belgisi  
Aytpay koyor erkim cok Söylememeye erkim yok 
Kök Suluunu alam dep Kök Suluu’yu alam diye 
Kargışka kalıp kalıpsıñ Kargışa düşüp kalmışsın  
Artıñan bala eerçibey Ardın sıra bala yürümez  
Köñülüñ tolkup telçibey Gönlün coşup dalgalanmaz 
Bir taşı kem şum düynö Bir taşı eksik yalan dünya 
Arman tolor içiñ çok33 İntizar dolar için boş 

Kimileri için evliya, gözü açık (geleceği gören) benzetmeleri yapılan 
Arstanbek’in, çıraklarından Ceñicok için söyledikleri yabana atılacak gibi 
değil. Halkın nazarında, artıñan bala eerçibey, dizeleri Ceñicok’un çocuk 
sahibi olmadan dünyadan göçüp gideceğini salık vermiştir. Yine perişte-
ler ayt dedi, dizesi ona halkın muhayyilesinde sıra dışı bir kimlik kazan-
dırmaktadır. O yüzden Arstanbek’ten evliya diye söz ederler. 

Feriştelerin Arstanbek’e söylediği tılsımlı sözlere ya da böylesi bir mü-
nasebete Şenlik’te de rastlıyoruz. Âşık Şenlik on dört yaşlarında ördek 
avına çıktığı esnada sazlıkta uyuya kalmış, o esnada rüya âlemine dal-
mıştır. Saz söz bilmeyen Şenlik, uyanır uyanmaz bir saz istemiş ve bura-
da ilk deyişini söylemiştir. Rüyasında aşk badesi içtiği, Salâtın adlı bir 
güzelin ona sevgili olarak gösterildiği ve Şenlik mahlasını aldığı söylediği 
şiirden anlaşılmıştır. Şenlik burada ikinci deyişini de söylemiştir: 

Yığılın ahbaplar, yaren yoldaşlar 
Bir sağalmaz derde düştüm bu gece 
Hikmet-i pir ile ab-ı zülalden 
Kevser Bulağı’dan içtim bu gece 
… 

Kudret mektebinde verdiler dersi 
Zahirde göründü arş ile kürsü 
Hıfzımda zapt oldu Arabî, Farsi 
Lügat-i imranı seçtim bu gece34 

                                                           
32 KAT, T. V, Kollektiv-Manastaanuu, s. 176-77, Bişkek 2002. 
33 Arstanbek, Kırgız Entsiklopediyasının Başkı Redaktsiyası, Haz. Batma Kebekova, s. 135, 
Bişkek 1994. 
34 Ensar Aslan, Çıldırlı Âşık Şenlik, DÜEF Yayını, s. 26-28, Diyarbakır 2001. 
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Şenlik, okuma yazma bilmezken rüyasında pirlerin yardımıyla Arpça 
ve Farsça öğrenip Kuran-Kerim’i hıfzeder. Yani Arstanbek’te olduğu gibi 
doğaüstü güçlerin yardımını alır. Dolayısıyla keramet sahibi ve Hak âşığı 
olarak nam salması bu rüya vasıtasıyla olmuştur. Kaldı ki, Şenlik’in ba-
deli âşık olmasını gösteren birçok hadise de cereyan etmeye başlar. Er-
meni âşıklarından (aşağıdaki bölümlerde kısaca bahsedeceğiz) Âşık İzani 
ile karşılaşması olaylı olmuştur. İzani’nin sorduğu muammayı çözmüş-
tür. Bu esnada devamlı, “Nurani pirlerim imdada gelse” veya “Nurani 
pirlerim rüyamda dedi”35 dizeleriyle ilahi kudretin yardımını dilediği gö-
rülür (aşağıdaki bölümlerde muamma meselesi ele alınacaktır). 

Arstanbek’in, Perişteler ayt dedi dizeleri veya birçok şiirinde Perişte 
işim oñdodu dizeleriyle Şenlik’in, Nurani pirlerim imdada gelse dizeleri 
arasındaki yakınlık dikkat çekicidir. Nurani pirler ve ferişteler (melekler) 
Allah’ın yarattığı kutsal varlıklardır. Allah’ın emri üzerine hareket eder-
ler. O halde onların Arstanbek ve Şenlik’e söyledikleri şeyler veya göster-
dikleri yardım Allah’ın izniyle gerçekleşmektedir. Dolayısıyla her iki âşık 
da dini-tasavvufi bir inancı taşımaktadır. Nurani zatlardan, peri ve me-
leklerden yardım almak veya beklemek böyle bir inancın sonucudur. 

Arstanbek ve Şenlik’in din ve tasavvufla ilgili görüşlerine; hayatın fa-
niliğine, ölüm ve sonrası için söylediklerine şiirlerine bakarak anlamak 
mümkündür. Arstanbek, babası Buylaş’ın Hokand Hanlığı’nda esir ola-
rak tutulduğu esnada hanlığın en önemli merkezlerinden biri olan Andi-
can’a gittiğini ve babası ile diğer yakınlarını esaretten kurtardığını yuka-
rıda nakletmiştik. Arstanbek’in hanlara söylediği şiirlerin içinde bazı mıs-
ralar onun itikat yönünü de ortaya koymaktadır: 

Baygambar ak, Kuday bir Peygamber hak, Allah bir 
Baarı coktu süylötkön  Varı yoğu söyleten 
Tañdaydagı kızıl til36 Ağızdaki kızıl dil 

Şenlik de yukarıdaki mısralara denk gelecek şekilde şunları söylemektedir: 

Zikir ettim yirmi dokuz hurufatı 
İptida Allah’ın vasfını gördüm 
Ders aldım okudum ilmî hikmetten 
Elif’te Muhammet ismini gördüm37 

Şimdi her iki parçada da Allah ve peygamberine olan inanç bütün 
hatlarıyla görünmektedir ki, İslâm’ın ve imanın şartlarına teslimiyet söz 
konusudur. Hemen belirtelim ki, dindar olduğu bilinen Şenlik’in herhan-
gi bir tarikat ile rabıtası yoktur. Bu haliyle Fuzuli’yi andırmaktadır. Şen-
                                                           
35 Ensar Aslan, a.g.e., s. 103-05. 
36 A.g.e., s. 102. 
37 Ensar Aslan, Çıldırlı Âşık Şenlik, DÜEF Yayını, s. 194, Diyarbakır 2001. 
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lik’in aşağıdaki naatı daha da uhrevi bir hal alarak yukarıdaki teslimiye-
tin mertebesini iyice yüceltir: 

Ya mende mevlit şerbeti 
Hakk’ın hidayetidir bu 
Habib-i fahri âlemin 
Nübüvvet şerbetidir bu 
… 

Habib-i nur-u cismi pak 
Sehpayı zikrede eflak 
Buyurdu levlake levlak 
Kur’an’ın ayetidir bu38 

Arstanbek’in her şeyin meydana gelişini ve devretmesini Yaradan’a 
bağladığı aşağıdaki mısralar, onu biraz daha tasavvufi bir havaya sokar: 

Caratkandın mıyzamı Yaradan’ın nizamı  
Tün cañırıp kün bolgon Tün aydınlanır gün olur 
Kün aylanıp tün bolgon Gün dolanır tün olur 
Camgır caap sel bolgon Yağmur yağar sel olur 
Bulak agıp suu bolgon39 Bulak akar, su olur 

Ölüm mutlaktır ve kaçınılmazdır. İnsanoğlunun bu hâl karşısında al-
mış olduğu tavır iman ve itikadıyla alâkalıdır. Arstanbek’in, aşağıdaki ese-
rinde bazı parçalar, Dede Korkut’un Deli Dumrul hikâyesini hatırlatan 
cinstendir. Malum, Deli Dumrul, Azrail’i hiç bilmez ve bu vaziyet karşısın-
da hayli sıkıntı çeker. Arstanbek çıraklarından Soltobay’a nasihat eder-
ken, aslında Azrail ile pazarlık yapılamayacağını bizlere anlatmaktadır: 

Oo armandu dünüyö Oy intizarlı dünya 
Kaysı birin aytayın Hangi birin söyleyeyim 
Tigilip acal kelgende Dikilip ecel gelende  
Atka minse buttagan Ata binse ayaklandıran 
Kolun koyup başıña Kolun koyup başına 
Asta-sekin uktagan Usul usul uyuyan 
Balamdı koyup meni al- dep Balamı koyup beni al, diye 
Atañ turbayt araga Atan girmez araya. 
Ayazda kündö aylangan Ayazda günde dolaşan 
Buluttu kündö muñaygan Bulutlu günde hüzünlenen 
Toguz ay kursak kötörgön Dokuz ay karnında taşıyan 
Toorulup emçek emizgen Doğrulup meme emdiren 
Toktunun etin cegizgen Toğlunun etin yediren 
Torkodon topu kiyizgen İpekten takke giydiren 

                                                           
38 Ensar Aslan, a.g.e., s. 186. 
39 Arstanbek, KEBR, Haz. Batma Kebekova, s. 70, Bişkek 1994. 
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Eneñ turbayt araga Annen girmez araya 
Aydap aydap mal bergen Sürü sürü mal verdiğin 
Alganım dep can bergen Aldığım diye can verdiğin 
Ayalıñ tüşpöyt araga Hanımın düşmez araya 
… … 
Bul dünüyö şum calgan Bu dünya yalan dolan 
Alladan buyruk kelgende Allah’tan buyruk gelende 
Andan kaçıp kim kalgan?40 Ondan kaçıp kim kalmış? 

Arstanbek, son dizelerde dünyanın hileli ve yalan olduğunu vurgular. 
Şenlik’in söyledikleri de Arstanbek’ten farklı değildir: 

Gafil olup uyma dünya feline 
Türlü türlü haller var bizim için 
Aslı balçık, gönlü haki gerekir 
Ne lazımdır iftihar bizim için 
… 

Vade tamam olur müddet ki öter 
Azrail hışmınan divana yeter 
Süzülür bedenden kesilir tutar 
Cisme takat kalmaz fer bizim için41 

Şenlik esasında yalan dünyanın, yani Azrail’in mansıba makama, 
kimsenin adına sanına bakmadan canlar aldığını, bir başka deyişle nihai 
emri yerine getirdiğini söylemek ister: 

Eylen dünya eylen haber sorayım 
Bu kadar devleti malı neyledin 
Düşürdün mahlûku bir galmagala 
Terk ettin edebi arı neyledin 
… 

İki cihan mâhı şefaat kanı 
Yerin göğün, arşın kürsün rahmanı 
Cümle müşkül dertlilerin dermanı 
Din sultanı Muhammet’i neyledin42 

Şenlik, dünyanın fani olduğunu gayet de bilmektedir. Yine de sofilere 
özgü bir edayla hakikati göstermeye çalışmaktadır: 

Gel efendim el çek yalan dünyadan 
Bu faniyi terk et, pazara gel gel 
Yüz bin tabip, rakip dava eyledi 
Encamın fikreyle, bu zara gel gel 
… 

                                                           
40 A.g.e., s. 13-14. 
41 Ensar Aslan, Çıldırlı Âşık Şenlik, DÜEF Yayını, s. 181, Diyarbakır 2001. 
42 Ensar Aslan, a.g.e., 183-84. 
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Pazarda kulların ahvali bozuk 
Yol azdır, nefsine eyleme yazık 
Ne tertip eylesen taam ve azık 
Seni çağırırlar, mezara gel gel43 

Hz. Lokman gibi ölüme çareler arayan oldu da al kanatlı Azrail’in elin-
den kurtulamadı. Arstanbek’in aşağıdaki mısraları bu düşüncelerin te-
zahürü gibidir: 

Korkut-Ata daanışman Korkut Ata danışman, 
Kutulam dep ölümden Kurtulayım deyip ölümden 
Tört taraptı kıdırgan Dört tarafı hep dolaşmış 
Sırdın boyun sıdırgan Sir-Derya boyunu dolaşmış 
Kırdın başın kıdırgan Dağ başını dolaşmış 
Andan da ayla bolbogon  Ondan da çare olmamış 
Akırı acal somdogon44 Ahiri ecel (onu da) yıkmış 

2.3. Yergi ve Taşlama Anlayışları 

Arstanbek ve Şenlik birçok konu üzerine ustalıkla çalıp söylemiş ender 
âşıklardandır. Her dalda maharet gösterip galebe geldikleri için onları bir 
kalıba sokmak da oldukça güç gözükmektedir; ancak sosyal içerikli eser-
lerinde halkın büyük beğenisini kazanmışlardır. Ders, ibret verici dizeleri 
atasözü niteliğindedir. Hayat tecrübesinin her halinden belli olduğu dize-
lerdeki nasihatler ise kulaklara küpe yapılacak türdendir. Kılcığı, kemiği 
olmayan dilleri ise kılıçlarından her han kan damlayacak hissini verir. 
Taşlamalarında her hangi bir sınır ve şahıs gözetmemişlerdir. Ben allame-i 
cihanım diyenler bile onların söylediklerinden nasiplerini almıştır. 

Bugular, Ruslar topraklarını basıp aldığı sırada kaçıp Çin tarafına gi-
derler. Döndükleri zaman da topraklarına artık Ruslar yerleşmiştir. Ars-
tanbek, Bugular’ın yerini yurdunu bırakıp kaçmasına çok kızmıştır: 

Kaçıp barıp Kaşkarga Kaçıp gidip Kaşgar’a 
Kaytıp keldiñ bugular Dönüp geldiniz Bugular 
Oozuña kirgen kalpıñdı Ağzınıza giren yalanı 
Aytıp keldiñ bugular. Söyleyip geldiniz Bugular 
Buta atkanda cügürüp Ayağa atanda yürüyüp 
Ogun terdiñ bugular Okun topladınız Bugular  
Kaşkardagı kıtaydın Kaşgar’daki Çin’in 
Bogun terdiñ bugular.45 Bokun topladınız Bugular 

                                                           
43 Ensar Aslan, a.g.e., s. 266-67. 
44 Arstanbek, KEBR, Haz. Batma Kebekova, s. 14-15, Bişkek 1994; Seyfettin Gelekçi, “Dede 
Korkut ve Asan Kaygı’da Danışman Ozan/Akın Tipi”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Yıl: 34, 
Cilt: 100, Sayı: 199, s. 129, İstanbul 2012. 
45 Arstanbek, KEBR, Haz. Batma Kebekova, s. 105-06, Bişkek 1994. 
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Şenlik de aynı asabiyet haliyle, varlıklı ve hatırı sayılır bir aileye men-
sup olduğu şiirden anlaşılan Alo adındaki şahsa ağza alınmayacak ha-
karetlerde bulunur: 

El içinde beni bednam eyledi 
Kızılverena’da Alo itoğlu it 
Dini dürzü, her milletten dışarı 
Allah’ın yaramaz kulu itoğlu it 
… 

Meclise girende öğer özünü 
Daha neyler âşıkların sazını 
Kaval çala oynadaydın kızını 
Alaydın minnetsiz pulu itoğlu it46 

Buna rağmen Şenlik, beyliğine ve ağalığına yakışacak hal ve idaresi 
olanları da övmekten geri durmamıştır: 

Bocalı ilinde bir şahsı izzet 
Gidip koca köyde hoş ülfet gördüm 
Nebioğlu nam’da ismi Muhammet 
Mekânı ziynetli malumat gördüm. 

Hayali fikrimden olmaz feramuş 
Dilerim Allah’tan biri olsun beş 
Lisanı kelamı hûb, ülfeti hoş 
Onda candan aziz muhabbet gördüm.47 

Yukarıda Arstanbek’in hayat hikâyesini anlattığımız bölümde Süyümbay 
ile olan karşılaşmasından kısaca bahsetmiştik. Atışma-taşlama, âşık karşı-
laşmalarının en renkli ve eğlenceli bölümlerinden biridir; ancak Arstanbek 
ile Süyümbay arasında cereyan eden atışmadan çok Kırgız ve Kazakların 
yeniden düşman olmalarına sebep olacak cinstendir. Neticede olay şöyle ge-
lişir. Kırgız ve Kazak beylerinin de bulunduğu bir toyda Arstanbek ile Sü-
yünbay karşılaşır. Söze Süyümbay başlar. Süyümbay önce Kırgız beylerini 
över. Bu durum Kazak beylerinin hoşuna gitmez ve Kazak beylerinden Böl-
türük, “Ne boldıñ mınşalık, ay menen kündün öz ordu bar goy. Durustep cır-
lasañşı” der. Yani “Ne oldun bunca? Ay ile güneşin öz yeri var. Doğru dürüst 
söyle” der. Bunun üzerine Süyümbay aşağıdaki dizeleri söylemeye başlar: 

Osı oturgan manaptar Şu oturan zenginler 
Aytkan sözüm caradar Söyler sözüm yaralar  
Eer tokumu altından Eğer takımı altından 
Bir at bergin minerge Bir at verin binmeye 
Altın şapan cabarsıñ Altın çapan yaptırın 

                                                           
46 Ensar Aslan, a.g.e., s. 264-65. 
47 Ensar Aslan, a.g.e., s. 178. 
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Asem menen kiyerge Nefaset ile giymeye 
Martıgıñdı bilerge Mertliğini bilmeye 
On altı casar bir kız ber On altı yaşında kız ver 
Alışıp oynop külörgö Ünsiyet ile oynayıp gülmeye 
Nark bilbegen adamdar Değer bilmeyen adamlar 
Akındın sözün bilerme Ozanın sözün anlar mı 
Bir ak otan üy bergin Bir ak otağ ev verin 
Eñkeyip aga kirerge Eğilip ona girmeye 
Beş-altı atan tüyö ber Beş altı erkek deve ver 
Cügümdü artıp cürörgö Yükümü atıp yürümeye 
Tokson cılkı beriñiz Doksan yılkı veriniz 
Elime aydap bararga Elime sürüp varmaya 
Kırgızga gelgen Süyümbay Kırgız’a gelen Süyümbay 
Kuru kol ayıl bararma?48 Eli boş köye varır mı? 

Süyümbay’ın bu sözleri Kırgızların ve dolayısıyla Arstanbek’in hoşuna 
gitmez. Süyümbay Kırgızları aşağılamakla kalmaz, bir de üstüne haraç 
ister. Esasında âşıklar bazen bunu kasıtlı yapar. Karşıdaki âşığı zorlayıp 
sınamak için bu şekilde meydan okur. Haliyle Arstanbek bu sözlerin al-
tında kalmaz: 

Oo Süyümbay, toktogun Ey Süyümbay dur bakalım 
Alsızdın sözün kozgodun Takatsizin sözün söyledin 
Moynuna kölboor asınıp Boynuna derviş hurcunu asıp 
Alakan caygan taz beleñ Avuç açan kel misin 
Irçılıgıñ pas beleñ? Ozanlığın yetmiyor mu 
… … 
Kele sala ber deysiñ Olur olmaz ver diyorsun 
Kalganbı napsiñ tıyılbay Kaldı mı nefsinin doymadığı 
Kol caydırbay kırgızga El açmadan Kırgız’a 
Eki çobur at beriş İki uyuz at veriş  
Cer caynagan cılkıluu Yer çiğneyen yılkılı   
Tezek Törö xanıña Tezek Törö hanına 
Curt başkargan baarıña Yurt idare edenlere 
Oşonçoluk kıyınbı ay Bunca zor mu ay?! 
Oto tigip, kız ber dep Otağ dikip kız ver diye 
Oyboyloysuñ kazagım Ah vah ediyorsun Kazak’ım 
Alakan cayıp kalıpsıñ Avuç açıp kalmışsın 
Öçkönbü senin mazarıñ Sönmüş mü senin mezarın 
Tügöngönbü kazalıñ Tükenmiş mi gazelin 
Uyatı ketken kazagım Utanması kalkmış Kazak’ım 
Uyalbay suray baştadıñ Utanmadan istemeye başladın 

                                                           
48 Arstanbek, KEBR, Haz. Batma Kebekova, s. 59-61, Bişkek 1994. 
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Coo talagan ceri cok Düşman talar yeri yok 
Mınça nege kakşadıñ? Bunca neden zırladın? 
Açarçılık kez emes Açlık-kıtlık zamanı değil 
Ukkan adam uyalar Duyan adam utanır 
Opsuz sözdü taştagın Yersiz sözü terk eyle 
… … 
Töö bergin dep suraysıñ Deve ver deyip duruyorsun 
Töö östürgön kazaktın Deve yetiştiren Kazak’ım 
Töbösünön urganbı? (Allah) tepesinden vurmuş mu? 
… … 
Cambı surap calbarıp Para istersin yalvarıp 
Cantalaşıp ırdaysıñ Can çekişerek söylüyorsun 
Camınarga cabuu cok Örtünmeye örtün yok 
Cambaştarga cayı cok Kaba etine yeri yok 
Caştarında karuu cok Gençlerinde kuvvet yok 
Irçısında ıyman cok Ozanında iman yok 
Caratkan seni urganbı? Yaradan seni vurmuş mu? 
Calpı kazak kurganbı?49 Bütün Kazak kurumuş mu? 

Bu şekilde, daha da ağır sözlerle Arstanbek, Süyümbay’a cevap verir. 
Orada bulunan beyler bu durumdan son derece rahatsız olmaya başlar. 
Onların amacı Kırgız-Kazak çekişmesine son vermek, aralarındaki kar-
deşliği güçlendirmek ve bundan sonra beraber hareket etmektir; ancak 
âşıkların bu denli hırslı olması durumun nezaketini bozacak seviyeye 
gelmiştir. Süyümbay’dan sonra tekrar sıra Arstanbek’e gelince Kazak 
beylerinden Boronbay araya girer ve atışmaya son vermelerini ister. 
Çünkü atışmanın seyri kavgaya, belki de iki boy arasında yeni bir husu-
mete neden olacaktır. Böylelikle her iki âşığı da birinci ilan edip ödülleri-
ni verir ve bir daha birbiriyle atışmalarını yasaklar. Bundan sonra Ars-
tanbek ile Süyümbay arasında sıcak bir dostluk gelişir.50 

Âşık Şenlik’in birçok alanda ustalık göstermiş ender âşıklardan oldu-
ğunu başından beri söyleyip durmaktayız. Şenlik atışma dalında da na-
mına helal getirmemiştir. Âşık Şenlik, zamanın şöhretli Ermeni âşıkla-
rından İzani ile karşılaşır. İzani ki, gittiği her yerde, o yörenin âşıklarına 
meydan okurmuş. Kahvenin bir duvarına bir muamma asarmış. Bunun-
la kalmaz bir de şart koşarmış. Eğer duvardaki muammayı çözemezseniz 
bana şu kadar para vereceksiniz, dermiş. İzani, Orta Anadolu’yu gezmiş 
dolaşmış ve Ardahan’ın Çıldır kazasına gelmiş. Aynı şeyleri burada da 
tekrarlamış. Önüne doğru dürüst kimse çıkmamış. Sonunda demişler 
ki, Suhara Köyü’nden Âşık Şenlik’e haber verin gelsin. Kendisi ben 
badeli âşığım diyordu. Eğer gerçekten bade içmişse ve gerçekten Hak 
                                                           
49 A.g.e., s. 62-64. 
50 A.g.e., s. 80. 
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âşığı ise bu muammayı çözer. Neticede Şenlik’e varıp durumu anlatırlar. 
O da sazını alıp gelir. Gelenek gereği biraz çalıp söylerler. Karşılıklı ola-
rak birbirlerini sınadıktan sonra sıra muammanın çözülmesine gelir. 
Âşık İzani kendinden emin olarak Şenlik’e yüklenir:51 

Al’Osman eline salmışam seda 
Ardahan şehrini yakacam oda 
Bir inci gizledim derya ummanda  
Ara ki, bulasın biçare Şenlik. 

Şenlik muammanın cevabını bulduğunu Ermeni asıllı, Osmanlı va-
tandaşı olan meslektaşına hissettirir: 

Cevap deyim sevabını gan bari 
Sen naçarsan âşıkların tembeli 
Ermeni sarhoşu, Gürcü hambalı 
İnşallah bulmuşam Âşık İzani.52 

Şenlik nihayetinde muammanın cevabının “Kavhana/Kaphane Ocağı” 
olduğunu söyler. Meğerse Âşık İzani Tokat’ta gördüğü fabrikanın tabela 
yazısını, “Kaphane Ocağı”nı muamma olarak sormuş.53 Bu fabrikada kap 
vb. eşyalar üretilirmiş. Nihayetinde cevabı bulan Şenlik toplanan para-
nın hepsini, bir de Âşık İzani’nin elinden sazını alır. Âşık İzani yalvarıp 
yakarmaya başlar. Bunun üzerine Şenlik acır sazını geri verir, üstüne 
bir de toplanan paradan biraz pay verir; ancak bir taşlama söyleyip öyle 
yolcu eder: 

Hayali perişan âşık ne fitneyi feldesen 
Açma hicap perdesini tut yüzüne perde sen 
Aslanlar fetheden gönül indi ne hayaldesen 
Meclisimde meydan alıp kör yapalak kuş durur.54 

Yukarı ki, bölümlerde Şenlik’in din bilgisinin yabana atılmayacak de-
recede olduğunu belirtmiştik. Bununla beraber taşlamalarında zerrece 
ölçü gözetmeyen Şenlik, bilgisiz ve samimiyetsiz din adamlarına en galiz 
sözlerle yüklenmiştir: 

Hâşâ âlimlerden etmesin keder 
Olupsan âleme rezalet molla 
Sana âlim diyen hataya yeter 
Zamane deccalı nedaret molla. 
… 

                                                           
51 Kaynak Kişi: Âşık Günay Yıldız. 
52 Ensar Aslan, Çıldırlı Âşık Şenlik, DÜEF Yayını, s. 98-105, Diyarbakır 2001; Şükrü Elçin, 
Halk Edebiyatına Giriş, Akçağ Yayını, s. 256, Ankara 1998. 
53 Kaynak Kişi: Âşık Günay Yıldız. 
54 Ensar Aslan, a.g.e., s. 106. 
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Hıyanetten kalbin fesat pazarı 
Maymundan oyunbaz simsin sansarı 
Lehçende görünür Moskof nazarı 
Oldun benesferden bed sıfat molla.55 

2.4. Bireysel ve Sosyal İçerikli Diğer Temalar Hakkında Kısa Bir  
Değerlendirme 

Âşıklar halkın duygu ve düşüncelerinin tercümanı, belki de iç dünya-
larının dışa vurumudur. Halkın övüncü de, sevinci de, üzüntüsü de âşık-
lar vasıtasıyla can bulur. Görünürde işledikleri temalar bireysel olsa da 
umumu ilgilendiren birçok yanları vardır. İnsanları düşündüren, düşün-
celerine yeni kapılar açan nice hikmetli sözler onların ağızlarından dö-
külmektedir. Her iki âşıkta da bu tarz söyleyişlere rastlamaktayız. Ars-
tanbek’in hayat tecrübesinden bizlere miras kalan dizeleri, derin anlam-
lar ihtiva etmektedir: 

Bir tuugandan kem emes Doğma kardeşten kem değil 
Birge cürgön ayıldaş Yoldaş olan köydeşin 
… … 
Ooru-sırkoo bolboso Ağrı sızı olmasa 
Cakında adam karıbas Adam hemen yaşlanmaz 
Sanaa tartıp küybösö Dert çekip yanmasa 
Say-saylap kişi arıbas Düşünmekle kişi yorulmaz 
Calko adam carıbas Tembel adam işe yaramaz 
Camandık başka tüşpösö Yamanlık başa düşmese 
Adamga adam zarılbas Adam adama ihtiyaç duymaz 
Kününö altın tapsa da Gününe altın tapsa da 
Akılsız cigit bayıbas56 Akılsız yiğit zengin olmaz 

Şenlik’in aşağıdaki divanisinde, ilk dörtlükten başlayarak son dörtlü-
ğe kadar benzer bir kullanımı bulmak mümkündür. Adam aklının ve izan 
gücünün Arstanbek’teki gibi öne çıkarıldığını görüyoruz: 

Manasız mantıksız sözü bilmenin faydası ne 
Az anlayıp, çok söyleyip gülmenin faydası ne 
İtibar dediğin elde muhalif bir şişedir 
Kaldırıp beyhude taşa çalmanın faydası ne.57 

Arstanbek’in insanın mizaç ve ahvalini anlattığı aşağıdaki dizeleri ise 
psikolojik tahlil niteliğindedir: 

Adamdın köönün oorutpay Adamın gönlünü kırmadan 
Asta-sekin kep aytış Usul usul söz söylemek 

                                                           
55 Ensar Aslan, a.g.e., s. 216-17. 
56 Arstanbek, KEBR, Haz. Batma Kebekova, s. 97-98, Bişkek 1994. 
57 Ensar Aslan, a.g.e., s. 151. 
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Asıldıktın belgisi Asaletin belgisi 
Toydo corgo minbegen Toyda yorga binmemek 
Torko tondu kiybegen İpek donu giymemek 
Top cıyında cürbögön El içine çıkmamak 
Cakırdıktın belgisi58 Yoksulluğun belgisi 

Şenlik’teki tasavvur da dikkat çekicidir: 

Dinleyin ağalar size söyliyem 
Ürüşan gönlümün intizarı var 
Et yiyip, at binip dilber sevmeyen 
Ne bilir, dünyadan ne haberi var.59 

Devir itibariyle insanın şanına uygun davranması ve halk içerisinde 
itibar görecek şekilde eşyayı kullanması hiç de yabana atılacak gibi dur-
muyor. Bugün bile insanoğlu dış zenginlikleriyle daha çok kabul görme-
nin peşinde. Onun için Arstanbek ve Şenlik’in söyledikleri, beklenti ve 
istekleri bugün dahi güncelliğini korumaktadır. 

Saçlarımıza düşen ak, yüz hatlarımızın bozulması, belimizin bükül-
mesi, adımlarımızın değişmesi, dişlerimizin dökülmesi, sesimizin kısıl-
ması… İhtiyarlık. Her şeyden mahrumiyet. Kabullenilmesi ve alışılması 
güç bir durum. Öyle ki, her iki âşıkta da bu manzarayı bütün bir yalınlı-
ğıyla, hatta birbirine mütenasip sözler halinde bulabilmekteyiz. Artsan-
bek vaziyeti aşağıdaki dizelerle tasvir eder: 

Kızılı öçsö öñüñdün Kızılı sönse yüzünün 
Küçü ketse beliñdin Gücü gitse belinin 
Karılıktın belgisi İhtiyarlığın belgisi 
Muunuñ boşop şaldırap Kuvvetten düşüp zayıflarsın 
Oozuñda tişin cok Ağzında dişin yok 
Oyun menen işiñ cok Oyun ile işin yok 
Süylösöñ sözüñ baldırap Söylesen sözün anlamsız 
Külsöñ külküñ koldurap Gülsen gülüşün gürültülü 
Taş kuurçaktay sekseyip Taş kucaklar gibi yürürsün  
Albarstıday üksöyüp Alkarısı gibi inlersin 
Orduñda catsañ caldırap Yerinde yatsan çaresiz 
Adamdın kelet ölgüsü Adamın gelir ölmesi 
Aa düynönün körgüsü.60 Boş dünyanın bu işi. 

Şenlik’teki hal, teşhisten çok bir hayıflanma halidir, hatta mahrumi-
yet duygusunu da aşan bir haldir: 
                                                           
58 Arstanbek, KEBR, Haz. Batma Kebekova, s. 83, Bişkek 1994. 
59 Ensar Aslan, a.g.e., 269. 
60 Arstanbek, KEBR, Haz. Batma Kebekova, s. 92, Bişkek 1994. 
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Bu dünyanın sefasını sürmedim 
Ne tuttun yakamı ay ihtiyarlık 
Evvelki devranım düşer yâdıma 
El götür yakamdan koy ihtiyarlık 

Alıp verir dizlerimin yelini 
Eğdin kametimi büktün belimi 
Yakın iken ırak ettin yolumu 
Günlük yolum oldu ay ihtiyarlık61 

Arstanbek bir gün hastalanır. Bu durum Bugu boyunu ziyadesiyle 
üzer. Çünkü onlar Arstanbek’i koruyan ilahi bir gücün olduğuna, da-
hası onun bir evliya olduğuna inanırlardı. Yakınları Arstanbek iyileşin-
ce ziyaretine gelirler. Geçmiş olsuna gelenlere Arstanbek komuzla ce-
vap verir: 

Cüz bir künü suu içip Yüz bir gün su içip 
Ayıkkanım aytayın Ayıldığımı söyleyeyim 
Art cagıñda kara tün Arka tarafta kara gün 
Kayıkkanım aytayın Kayığa bindiğimi söyleyeyim 
… … 
Körköm bolgon men başım Görklü olan başım 
Boz beyitti körgömün Boz kabristanı görmüşüm 
Beyitti körüp bekindim  Kabristanı görüp saklandım 
Men da uşunday bolom dep Ben de öyle olurum diye 
Öz canımdan şekindim Öz canımdan şüphelendim 
… … 
Eneden başka coldoş cok Anadan başka yoldaş yok 
Kudaydan başka ayla yok Huda’dan başka çare yok 
Ene bir kokuy turbaybı? Eyvah anam yalnız kalmaz mı? 
Tigindey caktı karasam Diğer tarafa baksam 
Katın degen baş duşman Kadın denen baş düşman 
Eki közü mendedir İki gözü bendedir 
Esi-dartı erdedir Aklı fikri erdedir 
Katın kalar er tapar Kadın kalır er tapar, 
Bala kalar mal tapar Evlat kalır mal tapar 
Menim közüm ötkön soñ Benim gözüm kapandıktan sonra 
Kayran enem ne tapar?62 Zavallı anam ne tapar? 

Hasta insanın halet-i ruhiyesi başka olur. Olmadık şeyleri düşünme-
ye başlar. Tesadüfe bakın ki Âşık Şenlik de bir gün hastalanır. Dermanı-
nı hekimden diler: 
                                                           
61 Ensar Aslan, a.g.e., s. 275-76. 
62 Arstanbek, KEBR, Haz. Batma Kebekova, s. 113-14, Bişkek 1994. 
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Felek beni saldı dermansız derde 
Ah çekmekten ciğer oldu kan hekim 
Gönül endişede, can intizarda 
Gözedirdim yollarını men hekim.63 

Sonuç 

Türk Dünyası için âşıklık geleneği ayrı bir yere sahiptir. Öyle ki, âşıklar 
vasıtasıyla Türk kültür ve tarihinin değerler silsilesine ulaşabilmekteyiz. Ev-
velki hayat tarzımızdan, duygu ve düşüncelerimize varıncaya kadar birço-
ğunu onların eserlerinden öğrenebiliyoruz. İçinde bulunduğumuz yüzyıl iti-
bariyle âşıklık geleneği ihtişamlı günlerini aratsa da halen Kırgızistan’da bü-
yük kitlelere hitap edebilmektedir. Modern anlamda şehirleşmenin tamam-
lanmamış olması, belki de geleneğin bu coğrafyada canlılığını korumasını 
sağlamıştır (Sovyetler döneminde âşıklık geleneği unutturulmaya çalışılmış-
tır; ancak köklü bir geçmişe sahip olunması ve şifahi olarak devam ettiril-
mesi bunu engellemiştir). Türkiye’de ise başta Kars-Erzurum olmak üzere 
kırsal kesimlerde yaşatılmaya çalışıldığı herkesin malumudur; ancak büyük 
şehirlerde bundan söz edemiyoruz, buralarda akamete uğramıştır. İstanbul, 
Ankara, İzmir, Bursa gibi büyük şehirler, kurulan çeşitli dernekler vasıta-
sıyla bu geleneğin, kırsal kesimden göç eden insanlar tarafından, sadece bir 
nostalji havası içerisinde yaşatılmasına imkân tanımaktadır. 

Âşıklar, Türk Dünyası’nı birbirine bağlayan birer köprüdür. İşte bu 
vesileyle Arstanbek Buylaş Uulu ve Âşık Şenlik arasında bir bağ kurabi-
liyoruz. Onların şahsında Türk Dünyası’nın zenginliğini bir kez daha 
müşahede edebiliyoruz. Aynı yüzyıl kapsamında değerlendirebileceğimiz 
Arstanbek ve Şenlik, hayat hikâyeleri ve sanat anlayışlarıyla birçok ortak 
noktalarının olduğunu göstermiştir. 

Her ikisi de âşıklık geleneği içerisinde yetişmiş, rüya görüp âşık olmuş-
lardır. Köyde büyüyüp çobanlık yapmışlardır. Sonraları devrin yaşama bi-
çimini ve hayat şartlarını eserlerine konu edinmişlerdir. Rusya’nın Türk 
topraklarını istila ettiği bir dönemde ortaya çıkmış, halkı yaklaşan tehlike 
karşısında uyandırıp onlara öncülük yapmışlardır. Türk coğrafyasının çok 
uzak diyarlarında aynı vakarı göstermişlerdir. Zulme karşı isyankâr, maz-
luma karşı merhametli olmuşlardır. Bu halleriyle onlar, âşıktan ziyade bir 
halk kahramanı edasına sahiptir ki, halkın da teveccühü bu yöndedir. 

Teknik anlamda Türkiye âşıklık geleneği, dörtlükler üzerine kurulan 
bir edebiyat anlayışına sahipken Kırgızistan (Kazakistan, Özbekistan, Türk-
menistan vb.) âşıklık geleneğinin bentler üzerine kurulu olduğunu gördük 
(yukarıdaki bazı metinlere bakılırsa bu durum daha kolay anlaşılacaktır). 
Bentlerde ise herhangi bir dize sınırlaması gözetilmemektedir. Âşık atış-
malarında dahi böyle bir sınırlama söz konusu değildir. Âşık anlatmak is-
                                                           
63 Ensar Aslan, a.g.e., s. 193. 
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tediğini bent içerisinde bitirdikten sonra söz diğer âşığa geçmektedir. Ar-
stanbek başta olmak üzere diğer âşıkların atışmalarına baktığımızda bu-
nu daha rahatlıkla söyleye bilmekteyiz. Zannımızca bu durum destan ge-
leneğiyle alakalıdır, hikâye etme alışkanlığından kaynaklanmaktadır. Uyak 
anlayışında farklılıklar olmakla beraber (metinler incelenirse görülecektir) 
hece ölçüsünün her iki şube için bir diğer ortak nokta olduğunu gördük. 
Dolayısıyla Türk Dünyası âşıklık geleneğinden bir bütünlük içerisinde 
bahsetmek abes olmayacaktır. Kaldı ki, gelenek, her iki şubede de usta-çı-
rak ilişkisine göre devam ettirilmiştir. Bu yönüyle de Arstanbek ve Şenlik 
birçok çırak yetiştirerek geleneğe hizmet etmişlerdir. 

Arstanbek ve Şenlik’i konu ettiğimiz bu çalışmamızda âşıkların han, bey 
ve zenginler tarafından himaye edildiğini, hatta Kırgızistan’da eşik ırçı (bak-
ma ozan) namında bir kavramın da kullanıldığını gördük. Kırgız bey ve zen-
ginlerinin yakın tarihe kadar konaklarında ırçı himaye ettikleri bilinmekte-
dir. Gittikleri her yere (toy ve toplantılar da dâhil) bunları da götürmüşler-
dir. Onlar için eğlence ve törenlerin vazgeçilmez tipleri âşıklardır. Kırgızla-
rın saza ve söze karşı ayrı bir yeteneğinin olduğunu belirtmekte fayda var. 
Bugün bile hemen hemen her evde komuz çalan birine rastlamak müm-
kündür. Konuyu çok dağıtmadan hemen söyleyelim. Âşık himaye edilmesi-
nin en önemli sebebi, himaye edenin şan ve şerefini temsil ediyor olması-
dır. Özellikle atışmalarda galip gelen âşık, kendi beyinin ve mensubu bu-
lunduğu boyun da itibarını arttırmaktadır. Aksi bir durum ise âşık ve etrafı 
için utanç vericidir. Arstanbek ve Şenlik’in, yukarıdaki bölümlerde, çeşitli 
âşıklarla olan karşılaşmalarında bunun ne denli önemli olduğunu gördük. 

Âşıklar için atışma nasıl bir öneme sahipse gurbete çıkmak, oralarda-
ki âşıklarla karşılaşmak o kadar önemlidir. Şan ve şöhretlerini arttırma-
nın başka bir yolu da budur. Arstanbek Kazak, Özbek ve Kaşgar şehirle-
rinde bu maksatla bulunmuştur. Yine Şenlik Azerbaycan ve Gürcistan 
şehirlerinde bu maksatla boy göstermiştir. 

Arstanbek ve Şenlik’in bir diğer ortak yanı, destan ve halk hikâyesi gele-
neğini sürdürmüş olmalarıdır. Arstanbek’in büyük ve küçük boyda birçok 
halk hikâyesi anlatmış olduğu kaynaklarda belirtilmektedir. Şenlik de bir-
çok halk hikâyesi anlatmıştır; ancak onu Arstanbek’ten ayıran taraf, bizzat 
kendisinin yaratmış olduğu halk hikâyeleridir (Latif Şah, Sevdakâr Şah ile 
Gülenaz Sultan, Salman Bey ile Turnatel Hanım). Ayrıca kullandıkları dil 
bakımından Âşık Şenlik’in Arapça ve Farsça kökenli sözcüklere daha çok 
yer verdiğini, en azından böyle bir üslubunun olduğunu söyleyelim. Bu yö-
nüyle Arstanbek, Şenlik’e nazaran daha sade bir Türkçe kullanmıştır. 

Sonuç olarak Arstanbek ve Şenlik’in şahsında var olan Türk Dünyası 
âşıklık geleneğini gözler önüne serme fırsatı bulduk. Bu sahada yapılacak 
karşılaştırmalı metin çalışmalarının önemli olduğuna inanmaktayız. Böyle-
si çalışmaların olmadığını iddia etmiyoruz, sadece gerekli önemin verilme-
sini temenni ediyoruz. Günümüzde çeşitli festivallerle Türk Dünyası’ndan 
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âşıklar getirilmekte veya üniversitelerin son zamanlarda bu tarz girişimleri 
olmaktadır. Bu girişimler bir sisteme bağlanırsa daha faydalı olacaktır. Yıl-
lardır çözemediğimiz alfabe meselesine belki de zemin hazırlanacaktır. Fo-
netik farkların haricinde, incelediğimiz metinlerde bir dil bütünlüğü var ki, 
buna hiçbir bilim adamı kayıtsız kalamaz. Bu tür metinler örgün eğitim se-
viyesine kadar indirilebilir. Hiç olmazsa Türk Dünyası’nın önde gelen âşık-
larına örgün eğitimde yer verilebilir (lise ve dengi okullarda). Üniversite-
ler bünyesindeki enstitülerin ve ilgili bölümlerin zorunlu dersler kapsamı-
na “Türk Dünyası Âşıklık Geleneği” adıyla bir dersin konulması kanaatimiz-
ce yararlı olacaktır. Bunlar ideolojik yaklaşımların değil, değişen ve geli-
şen dünya şartlarının bir gereği olarak yapılmalıdır. Bu, üç yüz milyona 
yaklaşan Türk Dünyası’nın en tabii ihtiyaçlarından biridir. Bu ihtiyaçlar, 
bir an evvel bilimsel metotlara dayandırılarak çözüme kavuşturulmalıdır. 
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BİR YUNAN GİZLİ CEMİYETİ: KORDOS 

Arş. Gör. Dr. Ö. Kürşad KARACAGİL* 

Öz 

Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’ndan yenik çıkmasıyla uy-

gun bir ortam bulan Rumlar, Megali İdea çerçevesinde Osmanlı Devleti’ni 

parçalamak için harekete geçmiştir. Bunu gerçekleştirmek üzere Patrikha-

ne ve Yunanistan tarafından desteklenen birçok cemiyet kurulmuştur. Bu 

cemiyetlerden birisi de Kordos Komitesi (Rum Muhacirleri Merkez Komis-

yonu)’dir. Komitenin amacı yurtdışından gelen tetkik heyetlerine Trakya’-

da, Batı Anadolu’da ve Doğu Karadeniz bölgelerinde Rum nüfusunun ço-

ğunlukta olduğuna inandırmak ve bu bölgelerdeki Rum nüfusunu arttır-

mak üzere Rusya ve Yunanistan’dan Rumları buralara göç ettirmektir. 

Ayrıca komite çeteler kurarak Türkleri katletmek, mal ve mülklerine el 

koymak ve kurduğu izci teşkilatlarıyla da Rum gençleri Müslüman ahali-

ye karşı kışkırtma gibi birçok faaliyetlerde bulunmuştur. Komite faaliyet-

lerini gizlilik içerisinde, Yunanistan ve Patrikhaneyle ortak yürütmüştür. 
Bu çalışma; Kordos Komitesi’nin kuruluşu, yürüttüğü faaliyetler ve 

komiteye karşı alınan tedbirler Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nden temin 

edilen yeni belgeler ışığında ve konuyla ilgili kaynaklar da incelenerek 

kaleme alınmıştır. 
Anahtar kelimeler: Kordos Komitesi, Rum, Osmanlı Devleti, İstanbul. 

Abstract 

A Greek Secret Committee: Kordos 

Having found favourable circumstances after the Ottoman defeat at 

the First World War, the Anatolian Greeks (Rum) endeavored to dismem-

ber the Ottoman Empire along the lines of the Megali Idea. In order to ac-

hieve their goal, the Rum established several societies that were suppor-

ted by Greece and the Patriarchate. One of these societies was the Kor-
                                                           
* Dumlupınar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü. 
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dos Committee (Greek Immigrants Central Commission). The Committee 

transported Greeks from Russia and Greece to Thrace, Western Anatolia 

and Eastern Black Sea Region in order to increase the Greek speaking 

population and convince foreign commissions, whose the task was to in-

vestigate the ethnic distribution of the population in these regions, that 

Greeks were the majority of the population. Moreover, the Committee en-

gaged in other activities such as massacring Muslims, confiscating Mus-

lim property and provoking the Rum youth against the Muslim populace 

by the scout organizations that they established. The Committee underto-

ok all these activities in secret cooperation with Greece and the Patriarchate. 
In this study, the foundation of the Kordos Committee, its activities 

and the precautions that the Ottoman Government took against it by rel-

ying on hitherto unexplored primary documentation from the Prime Minis-

try’s Ottoman Archives in Istanbul are researched. 
Key words: The Committee Of Kordos, Greek, Ottoman Empire, Istanbul. 

Giriş 

Rumlar, Osmanlı Devleti sınırları içerisinde geniş bir coğrafyaya yayıl-
mış olmakla birlikte, yoğun olarak Mora, Teselya ve Ege adalarında ya-
şamaktaydılar. Osmanlı Devleti'ndeki Rumların diğer gayr-ı Müslim un-
surlara göre ayrıcalıklı bir durumları vardı. Devlet hizmetleri gayr-ı Müs-
lim unsurlara kapalı olduğu halde, Rumlar, Divan-ı Hümayun Tercü-
manlığı, Eflak-Boğdan Beylikleri gibi yüksek ve önemli görevlere getiril-
mişlerdir. Osmanlı’da yaşayan Rumlar 19. yüzyılda ekonomik ve sosyal 
açıdan oldukça iyi durumda olmasına karşın Osmanlı Devleti’nin hemen 
hemen her alanda zayıf bir durumda bulunması ve Rus Çarlığı’nın des-
teği gibi birçok sebep, Yunan isyanının çıkması ve başarıya ulaşmasında 
en önemli etkenler arasındadır.1 Bunun arka planında ise Rumların kur-
dukları gizli cemiyetlerin rolü oldukça büyüktür. Bu çerçevede 1814 yı-
lında Odesa’da, kurulan Filiki Eterya yani Dostlar Cemiyeti çok önemli-
dir. Cemiyet’in kurucuları, Athanasisos Tsakaloph (Çakalof), Nikolaos 
Skuphas ve Emmeneul Ksanthos adlı bir masondur. Cemiyet’in amacı 
Rumları, Osmanlı yönetimine karşı ayaklandırmak ve mümkün olduğu 
takdirde bu ayaklanmaya diğer Hıristiyan Balkan uluslarını da dâhil et-
mekti.2 Filiki Eterya’nın nihai amacı ise merkezi İstanbul’da olan bir Yu-
nan Devleti kurmaktır. Filiki Eterya, Avrupa’da bulunan benzer cemiyet-
ler gibi faaliyetlerini gizlilik içerisinde yürütüyor ve üye olmak isteyenle-
rin Büyük Yemin dedikleri bir ant içmeleri gerekiyordu. Cemiyet, kurul-
                                                           
1 Zekeriya Türkmen, “Girit Adasını Osmanlı İdaresinden Ayırma Çabaları: Yunan İsyanını 
Takip Eden Dönemdeki Gelişmeler (1821-1869)”, OTAM, Sayı: 12, s. 221-222, Ankara 2001. 
2 Barbaba Jelavich, Balkan Tarihi I (18. ve 19. Yüzyıllar), (Çev: İhsan Durdu-Haşim Koç-Gül-
çin Koç), s. 229, İstanbul 2006; M. Murat Hatipoğlu, Yunanistan’daki Gelişmeler Işığında 
Türk-Yunan İlişkilerinin 101 Yılı (1821-1922), s. 8-10, Ankara 1988. 
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duktan kısa bir süre sonra Rusya’nın da desteğini almış ve 1818 sene-
sinde merkezini İstanbul’a taşımıştır. Filiki Eterya, yürüttüğü gizli ve 
açık faaliyetleriyle Mora isyanının çıkması ve bunun sonucunda da Yu-
nanistan’ın bağımsızlığını kazanmasında önemli bir görev üstlenmiştir.3 

1821 senesinde Mora’da başlayan Rum isyanı Rusya’nın yanı sıra İn-
giltere ve Fransa’nın da desteğini alarak devam etmiş ve Yunanistan’ın 
bağımsızlığını kazandığı 14 Eylül 1829’de yapılan Edirne antlaşmasıyla 
son bulmuştur. Yunan isyanına Anadolu, Rumeli, Balkanlar ve adalarda 
da destek gelmiş ve bu bölgelerde ayaklanmalar olmuş ancak isyan bas-
tırılmıştır. Yunan isyanında Rum Patriği V. Grigorios ve üç Rum metro-
politinin bu isyanı desteklemelerinden dolayı yargılanarak idam edilmiş-
tir. Bu durum Osmanlı Devleti nazarında Rumlara karşı büyük güven-
sizliğe sebep olmuştu.4 

Yunanistan bağımsızlığını kazandıktan sonra Rumlar faaliyetlerine 
Megali İdea5 çerçevesinde devam etti. Megali İdea’nın fikrini başbakan J. 
Kolettis’in Yunan Meclisi’nde 15 Ocak 1844 tarihinde yaptığı konuşmada 
resmî bir ağızdan çıkan ilk tanımı yaptı. Bu tanıma göre, “Yunanistan 
Krallığı Yunanistan değildir; sadece Yunanistan’ın en küçük, en fakir par-
çasıdır. Yunanlı yalnız krallıkta oturan değil, Yanya veya Selanik veya Se-
rez veya Edirne veya İstanbul veya Trabzon’da veya Girit veya Saron ve-
ya Yunan Tarihine veya ırkına” ait olan ve herhangi bir memlekette yaşa-
yandır. Megali İdea hedef ve fikrinin oluşmasında bir diğer unsurda 1863 
senesinde Yunan tahtına oturan I. George’a 1864 anayasasıyla da kendi-
sine Helenlerin Kralı unvanı verilmiş olmasıdır.6 

Rumlar arasında yavaş yavaş Megali İdea fikri oluşmasıyla birlikte 
Yunanistan tarafından kurulan ve desteklenen birçok cemiyet ortaya 
çıktı. Bunlardan en dikkat çekeni Etniki Eterya Cemiyeti (Millî Cemiyet)’-
dir. Bu cemiyet Megali İdea’yı7 gerçekleştirmek üzere 12 Kasım 1894’te 
gizli olarak ve “her şeye kadir Tanrı’nın ve büyük Yunanistan adına...” 
sloganıyla Atina’da 14 genç subay tarafından kuruldu. Amacı; Batı Trak-
ya, Selanik, Ege adaları, On İki Ada, Girit, Batı Anadolu, İmroz, Bozcaa-
da ve Kıbrıs’ın Yunanistan’a ilhakı ayrıca İstanbul’un işgaliyle birlikte 
Doğu Roma İmparatorluğu’nu yeniden kurmaktı.8 Etniki Eterya’nın bö-
lücü faaliyetleri Birinci Dünya Savaşı’na kadar devam etmişse de, sava-
                                                           
3 Barbaba Jelavich, a.g.e., s. 230-239; M. Murat Hatipoğlu, a.g.e., s. 10-23. 
4 Hülya Toker, Mütareke Döneminde İstanbul Rumları, s. 9, Ankara 2006. 
5 Megali İdea, Yunanca “büyük ülkü” anlamına gelmektedir. Buna göre İstanbul başkent ol-
mak üzere Bizans İmparatorluğunun geniş sınırlarıyla yeniden dirilterek büyük Yunanistan 
kurma fikridir. Bkz. Seyfi Yıldırım-Adnan Sofuoğlu, Siyasi Faaliyetleriyle Osmanlı’dan Cum-
huriyet’e İstanbul Rum Ortodoks Patrikhanesi, s. 40-41, İstanbul 2010. 
6 Hadiye Yılmaz, Arşiv Belgeleri Işığında Pontus Meselesi, s. 48-49, Ankara 2010. 
7 Seyfi Yıldırım-Adnan Sofuoğlu, a.g.e., s. 40-41. 
8 Hülya Toker, a.g.e., s. 127. 
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şın başlamasıyla zorunlu olarak kesintiye uğramıştı. Ancak Osmanlı 
Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’ndan yenik çıkması ve Mondros Müta-
rekesi’yle birlikte Etniki Eterya Cemiyeti yıkıcı faaliyetlerine tekrar başla-
mıştı.9 

Bu bağlamda Mondros Mütarekesiyle birlikte bazı cemiyetler, Osman-
lı Devleti sınırları içinden göç eden Rumları tekrar eski topraklarına dön-
mesini sağlamak ve Osmanlı Devleti sınırları dışında yaşayan Rumların 
bir kısmını da Batı Anadolu ve Kuzeydoğu Karadeniz bölgelerine yerleş-
tirmek için büyük bir çaba içerisine girmişlerdir.10 Bununla amaçlanan 
Anadolu’ya gelecek Avrupalı ve Amerikan heyetlerine Rum nüfusunun 
bu bölgelerde çoğunlukta olduğuna inandırmaktı.11 Nihai amaç ise Wil-
son ilkelerinde yer alan “Osmanlı İmparatorluğu dâhilindeki azınlıklar, ço-
ğunlukta oldukları bölgelerde müstakil devlet kurabileceklerdir.” şeklinde-
ki on ikinci maddeye dayanarak Türkiye topraklarında Megali İdea çer-
çevesinde bir Rum Devleti kurmaktı.12 Bunun için Yunanistan ve Rum 
Patrikhanesi birlikte hareket etmiş, Osmanlı Devleti sınırları içinde çalış-
malarda bulundu. Bu çalışmalar; gizli cemiyetler vasıtasıyla ihtilaller 
planlamak, isyanlar çıkarmak, sabotaj faaliyetinde bulunmak, Ermeni 
komiteleriyle işbirliği yapmak, Osmanlı toprakları içerisinde yaşayan 
Rumları askere almak, izci örgütleri vasıtasıyla Rum gençleri eğitmek ve 
örgütlemekti. Ayrıca Osmanlı Devleti içerisinde bulunan veya gelecek 
olan yabancı tetkik ve araştırma heyetlerini yanlış bilgilendirerek Rum 
nüfusunun Batı Anadolu ve diğer bazı bölgelerde çoğunlukta olduğuna 
inandırmak için çeşitli çalışmalar planlamak ve yapmadı.13 Bu amaçları 
gerçekleştirmek için faaliyette bulunan bazı Rum cemiyetleri şunlardır: 
Mavri Mira Cemiyeti (Kara Baht) Mondros Mütarekesi’nden sonra Fener-
Rum Patrikhanesi’nin desteğiyle 1919 senesinde kurulmuştur. Amacı; 
Osmanlı Devleti içinde karışıklık çıkartmak üzere çeteler kurmak ve pro-
paganda faaliyetlerinde bulunmaktır.14 Rum Muhacirin Cemiyeti; Mavri 
Mira Cemiyeti’nin kontrolünde mütarekeden sonra kurulmuştur. Amacı 
I. Dünya Savaşı sırasında Yunanistan’a göç etmiş Rumları eski yerlerine 
döndürmekti. Rum Salibi Ahmer Cemiyeti, doğrudan Atina’dan kontrol 
edilen Mavri Mira’ya bağlı bir cemiyettir. Cemiyetin amacı her ne kadar 
muhacirlere yardım etmek gözükse de diğer Rum cemiyetleriyle ortak 
hareket ederek çeteler teşkil etmek, Rumlara silah ve cephane ve teçhi-
                                                           
9 Seyfi Yıldırım-Adnan Sofuoğlu, a.g.e., s. 123. 
10 Ali Güler, İşgal Yıllarında Yunan Gizli Teşkilatları, s. 62-63, Ankara 1988. 
11 Mustafa Turan, Yunan Mezalimi (İzmir, Aydın, Manisa, Denizli 1919-1923), s. 32-33, An-
kara 1999. 
12 Ali Güler, a.g.e., s. 62-63. 
13 BOA, (Meclis-i Vükela Mazbataları) MV, 216/5; Ertuğrul Zekai Ökte, “Yunanistan’ın İstan-
bul’da Kurduğu Gizli Cemiyeti “Kordus”, BTTD, Sayı: 40, s. 20, Ocak 1971. 
14 Hülya Toker, a.g.e., s. 129. 
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zat temin etmek gibi birçok vazifeyi ifa ediyordu.15 Bu cemiyetlerin dışın-
da faaliyet gösteren bazı cemiyetlerde şunlardır: Rum Müdafaa-i Milliye 
Cemiyeti, Asya-yı Suğra Cemiyeti (Küçük Asya Cemiyeti), Rum-Yunan 
Müdafaa-i Milliye Cemiyeti ve Rum-Yunan İttihat-ı Milliye Cemiyeti’dir.16 

1. Kordos Komitesi’nin Kuruluşu 

Filiki Eterya ve Etniki Eterya gibi cemiyetlerle aynı amaca hizmet 
eden kuruluşlardan birisi de Kordos17 Komitesi (Rum Muhacirleri Mer-
kez Komisyonu)’dir. Komite’nin ne zaman kurulduğu hakkında kesin bil-
gi olmasa da, Başbakanlık Osmanlı Arşivinden ulaştığım belgede18; Kor-
dos Komitesi’nin Yunanistan’ın bağımsızlığından önce Mora’da ihtilal çı-
karmak maksadıyla Kordos isminde Yunanlı bir ser-kerde yani haydut 
tarafından teşkil edildiği ve Komite’nin o zamandan beri faaliyette olduğu 
ifade edilmektedir. Ayrıca Kordos Komitesi Girit, Yanya, Adalar ve Make-
donya’daki ayaklanmalarda aktif olarak görev almış, Balkan Savaşları’n-
da ve Birinci Dünya Savaşı’nda birçok faaliyette bulunmuştu.19 Aynı bel-
geye göre; Kordos Komitesi, Filiki ve Etniki Eterya cemiyetlerinin deva-
mıdır.20 Ayrıca Kordos Komitesi’nin merkezinin Atina olduğu, birçok şu-
besinin bulunduğu, üye sayısının binleri bulduğu, cemiyetin gizlilik esa-
sına göre faaliyet yürüttüğü bu çerçevede komiteye üye olmak için dini-
ne, vatanına ve komiteye sadık kalacağına dair yemin ettikten sonra bu 
kişiye resimli bir vesikanın verilerek üyeliğe kabul edildiği ve komitenin 
Teşkilat-ı Mahsusa görevi yürüttüğü de ifade edilmiştir.21 

Kordos Komitesi, Trakya ve Anadolu’daki faaliyetlerine Mondros Mü-
tarekesi’nin imzalandığı tarihin hemen akabinde Venizelos’un talimatıy-
la22 ve Rum Muhacirleri Merkez Komisyonu resmi adıyla23 İstanbul, Gala-
                                                           
15 Hülya Toker, a.g.e., s. 138-139. 
16 Ayrıntılı bilgi için bkz. Ali Güler, İşgal Yıllarında Yunan Gizli Teşkilatları, Ankara 1988. 
17 Ertuğrul Zekai Ökte, “Yunanistan’ın İstanbul’da Kurduğu Gizli Cemiyeti “Kordus” maka-
lesinde cemiyetin ismi “Kordus” olarak yazılmışsa da Başbakanlık Osmanlı Arşivi Hariciye 
Nezareti Siyasi tasnifi içerisinde dosya numarası 2709, gömlek numarası: 14 ve Lef numara-
ları: 17-20 arası olan 18 Haziran 1919 tarihli ve Fransız olarak kaleme alınan ve Fransız, 
İtalyan ile İngiltere askeri komiserliklerine cemiyetin faaliyetlerini bildiren belgede “Kordos” 
ismi açık bir şekilde yazılıdır. BOA, HR.SYS, 2709/14, Lef 17-20. 
18 Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Sadaret Müteferrik Evrakı tasnifi içersin de 313 dosya ve 61 
gömlek numarasıyla yer alan belge Ertuğrul Zekai Ökte’nin “Yunanistan’ın İstanbul’da Kur-
duğu Gizli Cemiyeti “Kordus” adlı makalede kullandığı (Meclis-i Vükela Mazbataları 216/5) 
belgeden daha farklı ve fazla bilgi içermektedir. Bu belge Polis Müdüriyeti Umumiyesi tara-
fından Harbiye Nezaretine 14 Haziran 1919 tarihinde gönderilmiştir. BOA, Sadaret Mütefer-
rik Evrakı, A.M., 313/61. 
19 BOA, A.M., 313/61. 
20 Bu ifadeler Filiki Eterya’nın veya Etniki Eterya Cemiyetlerinin belki de başka bir adının 
Kordos olabileceğini akla getirmektedir. Veya bu cemiyetlerin bir alt şubesi olduğu söylenebilir. 
21 BOA, A.M., 313/61. 
22 Mehmed Ali Ayni, Milliyetçilik, s. 316, İstanbul 1943. 
23 BOA, A.M., 313/61; BOA, (Kalem-i Mahsus Müdüriyeti Belgeleri) DH. KMS, 49-2/34, Lef 6. 
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ta’da bulunan Minerva Han’ının üçüncü ve dördüncü katlarında açtığı 
şube ile faaliyete başlamıştır. Şubenin İstanbul’da açılmasının en önemli 
sebebi Anadolu ve Trakya’ya gönderilmesi planlanan çeteleri daha yakın-
dan ve organize bir şekilde idare ederek istenilen bölgelere yollamaktır.24 
Komitenin başkanı Yunanlı Manol Jozukas (Manol Zevkas)’dır. Resmî 
yazışmalarda, Santralikoz takma adını kullanmıştır.25 Kordos Komitesi’-
nin, Rum Muhacirileri Merkez Komisyonu adını almasının sebebi gizli 
amaçlarını yürütmek için bu ismi paravan olarak kullanmaktı.26 Cemi-
yet’in esas ünitesi Patrikhane Merkez Milli Komitesi olmakla birlikte Etni-
ki Eterya’nın bir kolu olan Mavri Mira ile de birlikte çalışmıştır.27 

2. Kordos Komitesi’nin Faaliyetleri 

Kordos Komitesi, Rum Muhacirleri Merkez Komisyonu adıyla faaliyete 
geçtikten kısa bir süre sonra Patrik Vekili başkanlığında bir toplantı ya-
parak Rum muhacirlerinin yerlerine iadesi, maddi yardımda bulunulma-
sı ve tazminat talepleri gibi konuları görüşmek üzere toplanmış ve şu ka-
rarları almıştır: 

“1. Muhtelif metropolitler tarafından Rumların teb’id ve takibi hakkın-

da verilen müteaddit raporların tedkiki ve bunların istihsal olunacak 

diğer malûmat esası üzerine teb’id ve takibatın tarihçesi ile mufassal 

bir istatistik tertip ve neşri. Bu tetkikat dört komisyon tarafından on 

beş gün zarfında hazırlanacak, sonra tedkikat-ı mezkûre esas ittihaz 

olunarak bir kitap neşredilecektir. 

2. Müstacelen iane cem’ ve memleketlerine avdet edecek olanlara 

tevzi olunacaktır. 

3. Memleketlerine avdet edeceklere teshilat-ı lâzımenin ifası için hu-

susî bir komisyon teşkil edilecektir. 

4. Burada bulunan muhtelif mahaller muhacirlerinden mensup bu-

lundukları metropolitlerin riyaseti altında komisyonlar teşkil oluna-

cak ve bunlar patrikhane ile temasta bulunacaktır. 

5. Daireleri dâhilinde muhacir bulunan metropolitlere işbu mukarre-

rata tevfikan hareket etmeleri için talimat verilecektir.”28 

Komite’nin aldığı bu kararlara rağmen asıl görevi ve yürüttüğü faali-
yetler oldukça farklıdır. Kordos Komitesi’nin faaliyetleri; Amerika’dan ge-
len tetkik heyetlerine Trakya’da ve Anadolu’nun belirli bölgelerinde Rum-
                                                           
24 BOA, DH. KMS, 49-2/34, Lef 6; BOA, A.M., 313/61; BOA, MV, 216/5; BOA, (Hariciye Ne-
zareti Siyasi) HR.SYS, 2709/14, Lef 20. 
25 BOA, A.M., 313/61; BOA, MV, 216/55; BOA, DH.KMS, 49-2/34, Lef 4 ve 6; Ertuğrul Ze-
kai Ökte, “a.g.m.”, s. 22. Kordos Komitesi’nin başkanı olarak Manol Zevkas ismi Fransızca 
bir belgede geçmektedir. Bkz. BOA, HR.SYS, 2709/14, Lef, 20. 
26 BOA, DH.KMS, 49-2/34, Lef 6. 
27 BOA, DH.KMS, 49-2/34, Lef 5. 
28 Mehmed Ali Ayni, a.g.e., s. 316-317. 
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ların çoğunlukta olduğunu göstermek için Rumları, Trakya ve Anadolu’-
nun değişik yerlerine sevk etmek, Anadolu’da isyan çıkarmak için çeteler 
oluşturmak, Müslümanları katletmek, mal ve mülklerine el koymak bu-
nun için de cemiyete üye kaydederek Anadolu’ya sevk etmekti. Komite, 
bu amaçlarına hız kazandırmak ve daha düzenli bir şekilde yürütmek 
maksadıyla Girit’in meşhur eşkıyalarından ve Yunan Başbakanı Venize-
los’un da yakın arkadaşlarından, Girit, Yanya ve Makedonya’da uzun 
süre faaliyette bulunmuş Polinis (Polanis) ve Nikolozi (Nicolosis) İstan-
bul’a getirmek için çaba harcamıştır. 

Kordos Komitesi istihbarat faaliyetlerinde de bulunmuştur. Komite bu 
faaliyetinde Yunan Büyükelçiliği ile işbirliği yapmıştı. İyi derecede Türk-
çe bilen Rumları seçerek bunlara Osmanlı subay, asker, komiser ve polis 
elbisesi giydirerek cami, kulüp ve Müslümanlara ait özel mekânlara yol-
layarak casusluk faaliyetlerine girişmişti.29 

Kordos Komitesi, Avrupa basınında yer alan İstanbul’un Osmanlı 
Devleti’ne bırakılacağı yönündeki haberlerden memnun olmamıştır. Ko-
mite, İstanbul’un Yunanistan tarafından olmasa bile İtilaf Devletleri ta-
rafından kalıcı olarak işgalini istemekteydi. Bu amaçla Paris Sulh Kong-
resi’nin vereceği karara göre İstanbul’da isyan çıkarmak ve katliamda 
bulunmak için hazırlıklar yapmıştır. Bu bağlamda Yunanistan’dan Yu-
nan torpido ve gemileriyle gizlice, yüklü miktarda silah ve cephane İstan-
bul’a getirilmiş, bunlar otomobillerle Patrikhane ve kiliselere nakledil-
miştir. Bu malzemeler Yunanlı subaylar ve Kordos Komitesi yöneticile-
rince güvenilir bulunan Rumlar ve Yunanlılara dağıtılmıştır.30 Komite ta-
rafından gizlice nakledilen bu silahlardan bir kısmı Kumkapı civarında 
polis tarafından yakalanmıştır.31 

Komite İzmir’in işgalinden yaklaşık dört beş ay önce Nurettin Paşa’nın 
valiliği esnasında isyan çıkararak şehrin işgalini kolaylaştırmak üzere ba-
zen kıyafet değiştirerek bazen de Kızılhaç kıyafeti giydirdiği elemanları ara-
cılığıyla binlerce Rum’u Aydın sahiline çıkarmıştır. İzmir’in işgali sırasında 
ise burada Müslüman halka karşı yapılan saldırı ve katliamlarda Kordos 
Komitesi’nin de sorumluluğu vardır.32 Örneğin, 1919 senesinin Haziran 
ayı içerisinde komite tarafından düzenlenen seyahat belgesiyle 130 kadar 
fedai, Rumları teşkilatlandırmak ve katliamlarını daha organize bir şekilde 
sürdürmek için Romanya vapuruyla İzmir’e getirilmiştir.33 

Komite, Karadeniz bölgesinde de yoğun bir faaliyette bulunmuştur. 
Özellikle Trabzon ve Samsun bölgesini kendisinin faaliyet alanı olarak 
                                                           
29 BOA, A.M., 313/61; BOA, HR.SYS, 2709/14, Lef 19-21. 
30 BOA, A.M., 313/61; BOA, HR.SYS, 2709/14, Lef 19-21. 
31 BOA, MV, 216/55; BOA, DH.KMS, 49-2/ 34, Lef 6; Ertuğrul Zekai Ökte, “a.g.m.”, s. 22. 
32 BOA, A.M., 313/61; BOA, HR.SYS, 2709/14, Lef 19-21. 
33 Bülent Atalay, Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi’nin Siyasi Faaliyetleri (1908-1923), s. 
170, İstanbul 2001. 
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görmüş ve birçok Rum’u bu bölgeye sevk edilmiştir. 1919 Temmuz son-
larına kadar Trabzon’a çoğunluğu silahlı olmak üzere 8000’den fazla 
Rum getirilmiştir.34 Ayrıca Edirne’nin değişik bölgelerinde vuku bulan iş-
galler ve hırsızlıklar da yine bu komitenin gönderdiği çeteler tarafından 
yapılmaktaydı.35 

Kordos Komitesi, Trakya ve Anadolu’ya sevk edilen çetelere maddi 
destek sağlama ve propaganda yapma çabası içerisine de girdi. Bu 
amaçla komite merkezince Vasiliyadi Emmanoel (Vassiliadi Emmanoel) 
adlı bir Yunanlı Albay sivil olarak İstanbul’a yolladı.36 Bu bağlamda, ko-
mite, konserler de düzenledi. 8 Haziran 1919 tarihinde Taksim Belediye 
bahçesinde, Yunan Kızılhaç Cemiyeti adına düzenlemiş olduğu konser-
den elli bin lira kadar gelir elde etti. Bunun yanında, 10 Haziran 1919’da 
Beyoğlu’nda Topçular caddesinde bulunan Ellinikos Filologikos Sillogos 
(Helen Filoloji Derneği)’da37 Yunan hükümetinin resmî temsilcileri ve 
Patrikhane yetkililerinin de hazır bulunduğu bir toplantı yaparak veril-
mesi planlanan ikinci konser hakkında bir görüşme yaptı. 

Komite, bütün bu faaliyetlerinin yanında, Avrupa kamuoyunu Müslü-
manlar ve Osmanlı Hükümeti aleyhine çevirmek için muhtelif dillerde ki-
tap ve resimler yayınlayarak Avrupa’ya ve Amerika’ya göndermekten geri 
durmamıştır. 

Ermeni ve Rumların göç ettirilmesine yönelik bir kitap yazmak için 
bütün vilayetlerden çağrılan 20-30 rahipten oluşan bir komisyon kura-
rak Patrikhane’de bu kitabın yazılmasını istedi. Kordos Komitesi, İstan-
bul’daki İtilaf Devleti temsilciliğine de başvurarak Yunanlı subayların si-
vil elbise temin edilinceye kadar askerî kıyafetleriyle dolaşmalarına izin 
verilmesini istemiştir. Bununla amaçlanan Osmanlı kamuoyunu rencide 
etmekti. İstanbul’da Yunan askerlerinin sayısının gittikçe artması şehir-
deki İtalyan Kumandanı Caprini’nin dikkatinden kaçmamış Polis Müdü-
riyeti’nde katıldığı toplantıda bu durumu açıkça ifade etmişti.38 

Yunan izci teşkilatları, Mavri Mira Cemiyeti tarafından teşkil edilmiş 
ise de39 Kordos Komitesi de Mavri Mira Cemiyeti gibi genç yaştaki Rum-
lardan oluşan, izci alayları kurmuştur.40 Komite, bu alaylara Yunanis-
                                                           
34 Sabahattin Özel, Millî Mücadele’de Trabzon, s. 133, Ankara 1991. 
35 BOA, A.M., 313/61; BOA, HR.SYS, 2709/14, Lef 19-21. 
36 BOA, A.M., 313/61; BOA, HR.SYS, 2709/14, Lef 19-21. 
37 1861’de kurulan ve Rum kültür hareketlerinin öncüsü olarak kabul edilen dernek, Os-
manlı Devleti’nde yaşayan Ortodoks Rum toplumun kültür çalışmalarının koordinatörlüğü-
nü üstlenir. Venizelos’u ebedi başkanlığa seçerek siyasete girişen cemiyet Türkiye Cumhuri-
yeti’nin ilanıyla kapatılmıştır. Bkz. Seyfi Yıldırım-Adnan Sofuoğlu, a.g.e., s. 114. 
38 BOA, A.M., 313/61. 
39 Gazi Mustafa Kemal, Nutuk, Cilt: I, s. 3, Ankara 1927; Hülya Toker, a.g.e., s. 130. 
40 Hülya Toker, Mütareke Döneminde İstanbul Rumları adlı kitabında Yunan İzci Teşkilatını 
Mavri Mira kontrolünde faaliyet gösteren müesseseler arasında göstermektedir. Ancak Kor-
dos Komitesi de kendi içerisinde izci teşkilatı meydana getirmiş ve faaliyette bulunmuştur. 
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tan’dan temin etmiş olduğu askerî elbiseleri, Rum mahalle muhtarları ve 
papazlar vasıtasıyla ulaştırmıştır. İzci alayları 16-20 yaş arası gençlerden 
oluşmaktaydı. Bu gençlerden 19-20 yaşlarında olanlar bir ay süreyle ta-
lim için Yunanistan’a gönderilirken yaşları daha küçük ve öğrenci olan-
lar okullarında, bir işte çalışanlar ise jimnastik salonları, kiliseler ve 
Rum kulüpleri gibi kuruluşlarda İstanbul’a gizlice gelen Yunanlı subay-
lar tarafından eğitilmiştir.41 Kordos Komitesi’nin düzenlemiş olduğu faa-
liyetlere katılmak serbestti. Ancak Rum ileri gelenleri ve din adamlarının 
yaptığı propagandalarla faaliyetlere katılmak için psikolojik bir baskı 
oluşturuyordu. Komitenin yürüttüğü izcilik faaliyetleri sadece İstanbul’-
da sınırlı kalmamış şartların uygun olduğu vilayetlere de yayılmak isten-
miştir. Örneğin, komite, İzmir’in işgalinden önce izci teşkilatı kurarak 
bölgede faaliyette bulunmuştur.42 25 Haziran 1919 tarihinde Polis Mü-
düriyetince, Dâhiliye Nezareti’ne yollanan bir yazıda İstanbul’daki Rum 
okullarında gençlerinin talim ve terbiyesi için Yunan subaylarının görev-
lendirildiği ve bu gençlere askeri eğitimin yanında Megali İdea çerçeve-
sinde ideolojik eğitim de verildiği, bu işleri yürütmek üzere Yunan Ordu-
sunda görevli Yüzbaşı Yorgi’nin görevlendirdiği ifade edilmiştir. Yüzbaşı 
Yorgi’ye Patrikhane tarafından 4500 lira para verilmişti.43 İstanbul’da 
eğitime tabi tutulan bu gençler bazen 50-100 kişilik gruplar halinde  
Beyoğlu’nda İstiklâl Caddesi’nde Zito Venizelos diye bağırarak Rumları 
heyecana getirmek, buna karşın Türkleri de tahrik etmek girişiminde 
bulunmuşlardır.44 

Kordos Komitesi sağladığı maddi destek sayesinde; Osmanlı Devleti 
sınırları dışına göç etmiş Rumları tekrar Osmanlı topraklarına göç ettir-
me faaliyetine de girişti.45 Komite maddi olarak Yunan İstihbarat teşkila-
tınca da desteklenmiştir. Müslüman halkın emlak ve arazilerinin Rumlar 
tarafından satın alınması için yoğun bir çaba içerisine girmiştir. Bu çer-
çevede Atina ve Selanik’teki Yunan bankaları da yardımda bulunmuş-
tur.46 

Bütün bu yardımların yanında başta İngiltere olmak üzere İtilaf Dev-
letleri de, Rum göçmenleri konusunu, Ermeni göçmenlerin iadesi ile aynı 
çerçevede değerlendirmekteydi. İngiliz Komutan R. Webb 1 Ocak 1919 
tarihli raporunda “Yurtsuz Rumların yurtlarına iadeleri meselesi hemen 
                                                                                                                                        
Esasında Hülya Toker’in BOA, DH.KMS, Dosya No: 49-2, Gömlek No: 34 Lef 7 numarasıyla 
kitabında da kullandığı belgede açık şekilde Kordos Komitesi’nin bu faaliyeti yürüttüğü ifade 
edilmektedir. Bkz. Hülya Toker, a.g.e., s. 130-132. 
41 BOA, DH.KMS, 49-2/34, Lef 7. 
42 BOA, DH.KMS, 49-2/34, Lef 7. 
43 BOA, DH.KMS, 49-2/35, Lef 4. 
44 BOA, DH.KMS, 49-2/35, Lef 6; Bülent Atalay, a.g.e., s. 108-109. 
45 BOA, DH.KMS, 49/2, 38. 
46 Yusuf Gedikli, Pontus Meselesi, s. 99, İstanbul 2002. 
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hemen Ermeni meselesi kadar önemlidir. Bunların yurtlarına iadelerini kü-
çük mikyasta ele aldım.”47 sözleriyle ifade etmekteydi. 

Komite, Rumları Anadolu’ya göç ettirme politikasını büyük bir düzen 
çerçevesinde ve sistematik olarak yapmaktaydı. Bunu yaparken, Metropo-
litlikler Anadolu’da ve İstanbul’da çoğunluğu sağlayabilmek için nereye ne 
kadar Rum göç ettirilmesi gerektiğini hesaplıyor ve bunları doğrudan doğ-
ruya Yunanistan’da bulunan komite merkezine aktarıyordu.48 Kordos Ko-
mitesi, Anadolu’dan başta Konya, Ankara, Kastamonu, Bursa vilayetlerin-
de oturan Rumlardan malı mülkü olmayanlarını İstanbul’a iskân etmeye 
çalışmıştır. Böylece İstanbul’da ekonomik, eğitim ve demografik olarak ço-
ğunluğu oluşturan Türklere karşı üstünlük sağlamak amaçlıyordu.49 Yine 
komite Karadeniz Bölgesi ve Batı Anadolu’daki Rum nüfusunu artırmak 
için Rusya’dan dahi Rumları göç ettirme ve yerleştirme çabasına girdi.50 

Kordos Komitesi’nin bu faaliyetleri sonucu Mondros Mütarekesi’nden 
sonra İstanbul’a yerleşmiş Rumların sayısının iki yüz bin kadar olduğu 
tahmin edilmektedir.51 Komite, Anadolu’ya gelecek olan Amerikalı ve Av-
rupalı heyetlere Rumların çoğunlukta olduğunu inandırarak bölgenin 
Rumlar tarafından işgal edilmesini bekliyordu.52 

Kordos Komitesi, patrikhane vasıtasıyla “Rum İskân Muhacirin Cemi-
yeti” adıyla sahte vesikalar düzenleyerek Osmanlı Devleti’nde huzur ve 
asayişi bozmak amacıyla Yunanistan’dan gönderilen çeteleri çeşitli yerle-
re sevk etmiştir.53 Kordos Komitesi’nin bu faaliyetleri hakkında İstanbul 
Polis Müdüriyet-i Umumiyesi’nden 8 Haziran 1919’da Mustafa Kemal 
Paşa’ya “mahrem ve müstaceldir” (gizli ve acele) ibaresiyle bir telgraf çeki-
lerek Samsun ve civarına asayişi bozmak üzere üç yüz elli erkek ve yet-
miş kadından oluşan bir fedai grubunun sevk edileceği bildirilmiştir.54 
Bu çerçevede Samsun Mutasarrıflığı’na gönderilen gizli belgede Mustafa 
Kemal Paşa’ya yollanan telgrafı doğrular niteliktedir. Belgede asayişin 
sağlanması için gerekli tedbirlerin alınması istenmekteydi.55 Kordos Ko-
mitesi aynı zamanda silahlı çeteler kurmak, Millî Mücadele’ye karşı yapı-
lacak eylemleri organize etmek, Osmanlı tebaası Rumları askere alarak 
Yunan ordusu saflarında savaşa hazırlamak ve gizli olarak gelen Yunan 
subaylarını korumakla da görevliydi.56 
                                                           
47 Ali Güler, a.g.e., s. 69. 
48 Ali Güler, a.g.e., s. 67. 
49 BOA, DH.KMS, 49/38. 
50 “Nurettin Paşa Pontusçuları Anlatıyor”, Yakın Tarihimiz, Cilt: II, s. 225, İstanbul 1962. 
51 Yusuf Gedikli, a.g.e., s. 99. 
52 BOA, MV, 216/55; BOA, DH.KMS, 49-2/34, Lef 6; Ertuğrul Zekai Ökte, “a.g.m.”, s. 22. 
53 BOA, MV, 216/55; BOA, DH.KMS, 49-2/34, Lef 6; Ertuğrul Zekai Ökte, “a.g.m.”, s. 22. 
54 Harp Tarihi Vesikaları Dergisi, Sayı: 5, Belge No: 99, Eylül 1953. 
55 BOA, DH.KMS, 49/2, 29. 
56 BOA, MV, 216/55; BOA, DH.KMS, 49-2/34, Lef 6. 
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3. Kordos Komitesine Karşı Alınan Tedbirler 

Kordos Komitesinin yürüttüğü faaliyetler İstanbul Polis Müdüriyeti 
Umumiyyesi’nce yakından takip edildi. Bunun sonucunda komiteye ait 
bol miktarda silah ve cephane ele geçirildi. Ayrıca Hariciye ve Dâhiliye 
Nezaretlerine yazılan yazılarla da komitenin faaliyetleri dikkate çekil-
di.57 

Kordos Komitesinin zararlı faaliyetlerinin engellenmesi için 25 Hazi-
ran 1919 tarihli Meclis-i Vükela’ da bazı kararlar alınmıştır. Bu kararla-
ra göre Rum izci teşkilatlarının kaldırılması, Yunan Hükümetinin ve Pat-
rikhanenin Osmanlı Devletindeki fesad hazırlık ve tahrikleri hakkında 
İtilaf Devletleri temsilcilerinin haberdar edilmesi ve Trakya’da Yunan ta-
burlarının ortadan kaldırılması gerektiğidir.58 

Komite’nin yıkıcı ve bölücü çalışmalarına 1922 senesine kadar devam 
etmiş, Millî Mücadele’nin kazanılmasıyla birlikte bu faaliyetlerine son 
vermek zorunda kalmıştır.59 

Sonuç 

I. Dünya Savaşı’nın sonucunda imzalanan Mondros Mütarekesi’yle 
birlikte Osmanlı Devleti’nde Rumlar Megali İdea’yı gerçekleştirmek için 
uzun süredir bekledikleri uygun ortam bulmuşlardı. Bu amaçlarını ger-
çekleştirmek için Yunanistan Hükümeti ve patrikhanenin de desteğiyle 
birçok Rum cemiyeti faaliyete geçmiştir. Bu cemiyetler arasında gizlilik 
esasına göre faaliyette bulunan cemiyetlerden birisi de Kordos Komitesi 
(Rum Muhacirin Merkez Komitesi)’dir. Komitenin merkezi Atina’dadır. 
Faaliyet alanı ise Batı Anadolu, Doğu Karadeniz, İstanbul ve Trakya böl-
geleridir. 

Kordos Komitesi yürüttüğü faaliyetlerinde Rum Patrikhanesi ve Yuna-
nistan hükümetinden açık destek almış ve bu faaliyetlerini Etniki Eterya 
Cemiyeti’nin çatısı altında sürdürmüştür. Komitenin temel amacı Ana-
dolu’da ve Trakya’da Rum nüfusunu artırmak için Yunanistan ve Rus-
ya’dan bu bölgelere göçmen yollamaktır. Komite bu faaliyetinin yanında 
Osmanlı Devleti’nde yaşayan Rum tebaayı gerek askerî ve gerekse propa-
ganda amaçlı örgütleme çabası içine girmişti. Bunun için Kordos Komi-
tesi Yunanistan’dan getirdiği silah ve cephaneyi de gizlice Rumlara dağıt-
mış ayrıca kurduğu izci teşkilatlarıyla yaşları 16-20 yaş arasındaki genç-
lere askeri eğitim yanında propaganda amaçlı eğitim de vermiştir. Komi-
te faaliyetlerini 1922 senesine kadar devam etmişse de Millî Mücadele’-
nin kazanılmasıyla birlikte Kordos Komitesi de diğer Rum cemiyetleri gi-
bi Türk topraklarını terk etmek zorunda kalmıştır. 
                                                           
57 BOA, DH.KMS, 49-2/34, Lef 6. 
58 BOA, MV, 216/55. 
59 Ertuğrul Zekai Ökte, “a.g.m.”, s. 20. 
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BURSA TÜRK OCAĞI KURULUŞU’NUN 
100. YILDÖNÜMÜ MÜNASEBETİYLE 

YENİ BELGELERLE BURSA TÜRK OCAĞI 

Mehmet Uzun BABOĞLU* 

Öz 

“Bursa Türk Ocağı’nın Kuruluş ve Faaliyetleri” adlı kitabımızda olma-

yan, Spor Derneği faaliyetlerine ait 9 resim, 1913’te basılan Bursa Türk 

Ocağı Nizamnamesi’nden sonra 1915’te basılan ikinci Nizamname’nin Bur-

sa Türk Ocağı’nın kullanmakta olduğu “Üç Hilalli Mührü” nizamnamenin 

kapağına basılmış şekli ve yine 1913-1927 yılları arasında Bursa Ocağı’na 

üye olanlardan 53 üyenin üyelik başvuru beyannamelerinin özetleri yer al-

maktadır. Bu 53 üyeden 7 üyenin Ocak idaresinde başkanlık murakıplık, 

muhasiplik, kâtiplik, kurs öğretmenliği, idare müdürlüğü gibi zaman zaman 

değişik görevler üslenenlerin ve Bursa Valisi Fatin Bey’in üye giriş beyan-

namelerinin fotokopileri ilk defa bu yazımızda yer almaktadır. 

Anahtar kelimeler: Bursa Türk Ocağı, Türk Ocakları Genel Merkez, 

Bursa Türk Ocağı Nizamname, Bursa Türk Ocağı Spor Töresi, Üç Hilalli 

Mühür, Üye Giriş Beyannameleri, Zeybek Grubu, Atatürk, Hamdullah 

Suphi Tanrıöver, Bursa Valisi, Ocak Başkanı, Ocakta Görev Alanlar. 

Abstract 

For The 100 Th Establishment Aniversary of  

Bursa Türk Ocağı 

Nine photos from the sportive activities, the “Three crescented signet” 

which came to hand in the second Nizamname in 1915 and the summary 

of membership declarations 53 people who had consulted in between the 

years of 1913 and 1927 are preconizing in the article, what has not invol-

ved in the book of “The Establishment and Activities of Bursa Türk Ocak-
                                                           
* Araştırmacı Yazar, baboglu@gmail.com 
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lari”. This materials -includes the membership declarations of Fatin Bey 

The governor of Bursa- are presenting in this article for the firs time.  

Key words: Bursa Türk Ocağı, Head Office of Türk Ocakları, Dec-

laration of Bursa Türk Ocağı, Bursa Türk Ocağı Sports Tradition, 

Three Crescents Signet, Membership Declarations, Zeybek Group, 

Atatürk, Hamdullah Suphi Tanrıöver, Governor of Bursa, General 

Secretar of Türk Ocağı, Duty List of Türk Ocağı. 

Bilindiği üzere Bursa Türk Ocağı ilk defa 12 Kasım 1913’te yani Türk 
Ocakları’nın ilk kuruluşundan 20 ay sonra kurulan ocaklarımız arasın-
dadır. 

“Bursa Türk Ocağı’nın Kuruluşu ve Faaliyetleri (12 Kasım 1913-25 
Mart 2011)” adlı kitabımızda Bursa Ocağı ile ilgili tespit edebildiğimiz 
belge ve bilgileri yayınladık. 

Bursa Türk Ocağı faaliyetleri yönünden ayrıcalığı olan ocaklarımızın 
ön sıralarındadır. 

Bursa Ocağı Atatürk’ün takdirini kazanmış, Atatürk takdirlerini, Türk 
Ocakları Genel Başkanı Hamdullah Suphi aracılığı ile Bursa Ocağı’na bir 
mektupla bildirmiştir.1 

Bursa Türk Ocağı etkili ve yararlı faaliyetlerinden dolayı Türk Ocakla-
rı Genel Merkezi’nin de takdirini kazanmıştır. Ocağın 1927 çalışma rapo-
ru Türk Yurdu Mecmuası’nda yayınlanırken Türk Ocakları Genel Merke-
zi Ocak faaliyetlerinden övgü ile bahsedilmiştir: 

“Muntazam ve şuurlu çalışmaları ile ocaklarımızın ön safında bulunan 
Bursa Ocağı’nın 1927 senesi mesaisine dair Merkez Heyetine gönderdiği 
raporun mühim kısımlarını iftiharla yayınlıyor ve bu çalışmaların Ocakları-
mıza örnek olmasını temenni ediyoruz.”2 denilmiştir. 

Bursa Türk Ocağı faaliyetlerini raporunda aşağıdaki başlıklar altında 
vermiştir. 

Sağlık hizmetleri, Ticaret ve Lisan Mektebi, Spor Derneği, Kütüphane, 
Konferanslar, Harsî Koleksiyonlar, Muavenet-i İçtimaiye gibi başlıklar al-
tında Bursa Ocağı’nın faaliyetlerini Bursa kitabında yazılı olduğundan 
burada tekrar edilmiyor.3 

Bursa Ocağı yukarıda sayılan başlıkları en iyi şekilde yerine getirebilmesi 
için güçlü kadroya ve etkin üyeleri olmalı idi. 

Arşivimize eklediğimiz Bursa Türk Ocağı’nın 1913-1927 yıllarına ait 53 
üye giriş beyannamelerin Ocağın idari yönden maddi, manevi ne kadar güç-
lü olduğunu göstermektedir. 
                                                           
1 Mehmet Uzun Baboğlu, Bursa Türk Ocağı’nın Kuruluşu ve Faaliyetler (12 Kasım 1913-25 
Mart 2011), Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayını, s. 43-44, İstanbul 2012. 
2 “Bir Aylık Ocak Haberleri-Bursa Ocağı’nın 1927 Senesi Mesaisi”, Türk Yurdu, III. Tertip, 
Cilt: XXI, Sayı: 196-2, s. 52, Şubat 1928. 
3 Mehmet Uzun Baboğlu, a.g.e., s. 22-28. 
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Bursa Ocağı’nın 53 üyesinin beyannamelerinde yazılı ad ve soyadla-
rıyla giriş tarihlerini ve ocakta görev alanlardan tespit edilenlerden bazı-
larının fotoğraflı üye giriş belgelerini ilâveten yayınlıyoruz.  

Bunlar: Muallim Hüseyin Oğullarından Halil İbrahim Bey Ocak İdare 
Müdürü, Karahasan Oğullarından Ali Talip Bey Ocakta Kâtiplik, Muha-
siplik, Veznedarlık görevleri yapmıştır. Emir Oğlu Doktor Mustafa Talat 
Bey Ocak Başkanlığı, Cemil Bey Ocak Başkanlığı, Murakıplık görevlerin 
yapmışlardır. Bursa Ocağı üyesi ve Bursa Valisi Fatin Bey Bursa’nın en 
büyük mülki amiri olması, halk ve devlet tarafından sevilen, sayılan bir 
zat olduğundan Fatin Bey’in de üyelik giriş beyannamesini yayınlıyoruz.  

Bizde mevcut üye beyannameleri Bursa Ocağı’nca Genel Merkeze 
gönderilen üye giriş belgeleri Arap harfleri ile olduğu için üyenin sadece 
kimliğini belirleyen kısım özetlenerek ve yeni harflere çevrilerek “Türk 
Ocakları Merkez Hey’eti” başlıklı kâğıda aktarılmış, verilen sıra numara-
sına göre Türk Ocakları Genel Merkezi Ocaklıların Kütük Defterine veri-
len sıra numarası ile kayıt edilmiş şeklidir. Üyenin Ocağa giriş tarihinin 
yanına yazılan numara ise tahmin ediyoruz ki, şubenin üye kayıt defteri-
ne verdiği üye sıra numarasıdır. 

 

Resim 1: Bursa Türk Ocağı Nizamnamesi 1915 
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Bursa Türk Ocağı Nizamnamesi, Bursa Mu’in-i Hilâl Matbaası’nda 
1331 (1915)’de ikinci defa basılan Nizamnamede dikkati çeken husus Ni-
zamname kapağına üç hilalli Ocak mührünün resmi konulmuş olması-
dır. Daha önce basılan nizamname aynı matbaada 1329-1332 (1913)’de 
basılmıştır. Nizamnamenin kapak resmi Bursa kitabına konmuştur.4 

Ocağın üç hilalli mührü ise basılan bir bilet üzerinden alınarak kita-
ba konmuş ve mühür hakkında kısa bilgi verilmiştir.5 

Spor Derneği çeşitli kollarda faaliyet göstermiştir. Bunlar: 

a) İzcilik, 
b) Fotoğraf, 
c) Sahne, 
d) Voleybol, 
e) Futbol, 
f) Millî Raks, 
g) Musiki şubeleri. 

 

Resim 2: Bursa Türk Ocağı Spor Töresi (Spor Tüzüğü)’nün Kapağı, 1926 

Spor çalışmalarını düzenleyen Bursa Türk Ocağı Spor Derneği Töresi 
(Tüzüğü). Böyle bir tüzük yalnız Bursa Türk Ocağı tarafından hazırlana-
rak bastırılmıştır. Yine Bursa Türk Ocağı Gençlik Kolu çalışma usul ve 
esaslarını belirleyen, istisna ocaklarımızdandır. “Türk Ocakları Derneği 
                                                           
4 Mehmet Uzun Baboğlu, a.g.e., s. 3. 
5 Mehmet Uzun Baboğlu, a.g.e., s. 39-40. 
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Bursa Şubesi Gençlik Kolu Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi” Prof. Dr. Ali 
Bahadır tarafından hazırlanan bu yönerge, 8 maddeden oluşmaktadır.6 

Yalnız şu hususu hatırlatmamız gerekir. 1927’de “İstanbul Türk Ocağı 
Gençlik Yurdu Nizamnamesi” adlı, II madde, 4 sayfalık bir tüzük yayınla-
mıştır.7 

Bursa Ocağı’nın yukarıda sayılan faaliyetleri arasında Spor Deneği 
faaliyetleri kapsamında bazı yeni belgelerden seçtiklerimizi okuyucuları-
mıza sunuyoruz. 

 

Resim 3: Bursa Türk Ocağı Spor Derneği Hatıralarından Derneğin Zeybek Grubu,    

Müsamereden Önce, 12 Temmuz 1926 

 

Resim 4: Ocak İzcileri Filadar’dan Mudanya’ya Giderken Altıntaş Köyü İstikametinde 

İstirahat Halinde, 26 Temmuz 1929 
                                                           
6 Mehmet Uzun Baboğlu, a.g.e., s. 96-98. 
7 İstanbul Türk Ocağı, İstanbul Türk Ocağı Gençlik Yurdu Nizamnamesi, Ahmed İhsan Mat-
baası, İstanbul, 1927. 
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Resim 5: Bursa Türk Ocağı Spor Derneği İzcileri Mudanya İskelesinde,  

27 Temmuz 1929 

 
Resim 6: Türk Ocakları Bursa Ocağı Spor Derneği İzcileri Beden Eğitimi Çalışmaları,  

28 Mayıs 1926 

 

Resim 7: Bursa Türk Ocağı Spor Derneği İzcileri Değirmenli Kızık Köyünde Köylülerle 

Beraber, 9 Ağustos 1926 
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Resim 8: Bursa Türk Ocağı Talebe Yurdu Hatıralarından, 27 Mayıs 1929 

 

Resim 9: Çağlayan Gezintisi Esnasında, Yemekten Evvel, 27 Mayıs 1929 
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Resim 10: Bursa Türk Ocağı Derneği Voleybol Takımı İle Ziraat Okulu Öğrencileri  

Arasında Yapılacak Voleybol Müsabakasından Önce, 17 Mayıs 1926 

 

Resim 11: Bursa Türk Ocağı Spor Derneği, İzcilik Hatıralarından, 24 Temmuz 1926 

1913-1927 Tarihleri Arasında Bursa Türk Ocağı’nın 53 Kişiye Ait Üye 
Beyannamelerinden Özetler 

Nu: Adı Soyadı İşi Gücü Ocağa Giriş Tarihi 

  1 Karahasan Oğullarından 
Ali Talip Bey 

Erkek Lisesi  
Muhasibi 

16.11.1913 - Nu: 4 

  2 Cemil Bey Avukat 1913 - Nu: 9 

  3 Efe Oğullarından  
Sadık Tahsin Bey 

Manifaturacı 01.01.1922 - Nu: 7 

  4 Molla Hüseyin Oğullarından  
İbrahim Bey 

Hapishane  
Müdürü 

1924 - Nu: 57 
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  5 Mehmet Selâttin Bey Bursa Elektrik  
İşleri 

1925 - Nu: 251 

  6 Kara Molla Oğullarından  
İsmail Hakkı Bey 

İstanbul İcra  
Riyaseti 
Baş Muavini 

25.12.1922 - Nu: 208 

  7 Köfteci Hakkı Efendi Köfteci 1922 - Nu: 93 

  8 Bayraktar Oğullarından  
Kâmil Behçet Bey 

Orhaniye  
Matbaası  
Müdürü 

1922 - Nu: 100 

  9 Mehmet Hulusi Bey Ziraat Bankası  
Müfettişi 

01.11.1922 - Nu: 207 

10 Ocak Oğullarından  
Mümtaz Bey 

Muallim 02.12.1922 - Nu: 189 

11 İplikçi Zade Mehmet  
Reşat Bey 

Otomobil  
Levazımı Ticareti 

22.12.1922 - Nu: 140 

12 Tahsin Bey Maliye Memuru 24.12.1922 - Nu: 84 

13 İsmail Hakkı Efendi Kunduracı 23.12.1922 - Nu: 285 

14 Mehmet Faik Gökaydın Bey Tuhafiyeci 1922 - Nu: 73 

15 Mehmet Ali Bey Dişçi 10.12.1922 - Nu: 72 

16 Ali Efendi Pantofçı 12.11.1922 - Nu: 46 

17 Karakaş Zade Rifat Nuri Bey Manifaturacı 25.12.1922 - Nu: 27 

18 Yılmaz Saffet Bey Sigortacı 05.11.1922 - Nu: 14 
19 Çenkiç Oğullarından  

Süleyman Bey 
Deri Ticareti 1923 - Nu: 40 

20 Salih Efendi Zahireci 9.11.1923 - Nu: 137 
21 Hasan Hüseyin Bey Asliye Mahkemesi 

Birinci Hukuk  
Başkâtip Muavin 

07.11.1923 - Nu: 115 

22 Ahmet Fuat Bey Kunduracı 31.01.1923 - Nu: 99 
23 Hasan Tahsin Bey Kazanî Mektebi  

Müdürü 
05.01.1923 - Nu: 91 

24 Hacı Emin Zade  
Hasan Rifat Efendi 

Kereste Ticareti 01.02.1924 - Nu: 34 

25 Rasih Bey İçil İstikşaf Heyeti 
Başmühendis 
Vekili 

1924 - Nu: 30 

26 Fakihe Hanım Kız Muallim  
Mektebi  
Müdür Muavini 

06.11.1924 - Nu: 123 

27 Mehmet Ekrem Bey Manifaturacı 15.11.1924 - Nu: 126 

28 Edip Bey Muallim 04.06.1924 - Nu: 265 

29 Paşacık Zade  
Mehmet Şevket Bey 

Eskişehir  
Mahkeme-i  
Temyiz Azası 

01.03.1925 - Nu: 44 

30 Mazlum Agâh Bey Kunduracı 1925 - Nu: 160 
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31 Koşumcu Saraç Hüseyin  
Efendi 

Saraç Koşumcu 26.02.1925 - Nu: 172 

32 Mehmet Hayali Bey Muallim 01.03.1925 - Nu: 184 

33 Remzi Bey Singer Bursa  
Şubesi Müdürü 

24.04.1925 - Nu: 203 

34 Turgut Alp Bey Nafıa Fen Memuru 19.01.1925 - Nu: 153 

35 Molla Oğlu Mehmet Rıza Bey Başvekâlet  
Muamelât Müdür 
Muavini 

17.04.1925 - Nu: 200 

36 Ali Rasim Bey Bursa Sanayi  
Mektebi Müdür  
Muavini 

1925 - Nu: 231 

37 Mir Zade Salih Esat Bey Trabsun Müddei  
Umumî Mv. 

07.03.1926 - Nu: 224 

38 Mehmet Tevfik Bey Muhasebe-i  
Hususiye Müdürü 

05.03.1926 - Nu: 232 

39 Ahmet Hüsnü Bey Gemlik Mal  
Müdürü 

06.03.1926 - Nu: 267 

40 Osman Hüdai Oğlu Fazıl Bey Bursa Sanayi  
Mektebi Müdürü 

05.03.1926 - Nu: 228 

41 Fatin Bey Bursa Valisi 01.06.1927 - Nu: 279 

42 Dr. Rıza Tahir Bey Kız Muallim  
Mektebi ve  
Ocak Doktoru 

19.03.1927 - Nu: 296 

43 İhsan Vecdi Bey İş Bankası Bursa 
Şube Memuru 

19.03.1927 - Nu: 308 

44 Ata Bey Zade Ziya Bey Orman Müdürü 19.03.1927 - Nu: 310 

45 Mehmet Gülbahar Bey İngilizce Muallimi 19.03.1927 - Nu: 311 

46 Müderis Oğlu Rifat Bey Köy Muallimi 18.03.1927 - Nu: 318 

47 Mehmet Asım Bey Böcek ve İpekçilik 
Mektebi Müdürü 

1927 - Nu: 182 

48 Necdet Yılmaz Bey Hukuk Fakültesi 
Talebesi 

19.03.1927 - Nu: 316 

49 Halit Bey Manifaturacı 18.03.1927 - Nu: 325 

50 Mustafa Sırrı Bey Manifaturacı 10.03.1927 - Nu: 326 

51 Tespihli Zade Ali Sıtkı Efendi Bakkal 19.03.1927 - Nu: 342 

52 Mehmet Mümin Bey Kâtip 1927 - Nu: 328 

53 Emir Oğlu Doktor  
Mustafa Talat Bey 

Bursa Balıkesir  
Sıtma Mücadele  
Riyasetinde 

1923 - Nu: 23 
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Resim 12: Bursa Valisi Fatin Bey Bursa Türk Ocağı’na Üye Giriş Beyannamesinin 
Genel Merkez Kopyası 

Ocakta Fiili Görev Alanlar 

Yukarıda isimleri, işi, Ocağa kayıt olduğu tarih ve numarası verilen 
53 üyeden ocakta görev alan 7 üyenin ve önemine binaen, Bursa valisi-
nin resimli giriş beyannamelerinin fotokopileri yazımıza eklenmiştir. 

Resim 13: 1913’de 9. Sıra Numarası İle Ocak Üyesi Olan Cemil Bey Ocak Başkanlığı 

ve Denetleme Kurulu Üyeliği Yapmıştır.
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Resim 14: 1924’de 57 Numara İle Kayıtlı Ocak Üyesi Olan 

Molla Hüseyinoğulları’ndan Halil İbrahim Ocak’ta İdare Müdürlüğü Yapmıştır. 

Resim 15: Karahasanoğulları’ndan Ali Talip Bey, 16 Kasım 1913’de Ocağa 4. Sıra 

Numara İle Üye Kaydı Yapılmıştır, Ocakta Kâtiplik, Muhasiplik, Veznedarlık Görevleri 

Yapmıştır.
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Resim 16: Emiroğlu Doktor Mustafa Talat Bey, 30 Mayıs 1926’da 23 Sıra  

Numarasıyla Ocağa Üye Kaydı Yapılmıştır, Bursa Türk Ocağı’nda Başkanlık Görevi 

Yapmıştır. 

Resim 17: Mehmet Selahittin Bey, 1925 Yılında 251 Sıra Numarasıyla Ocağa Üye 

Kaydı Yapılmış, Ocakta Ticari Muhaberat Dersleri Vermiştir.
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Resim 18: Efeoğulları’ndan Sadık Tahsin Bey, 01 Ocak 1922’de Ocağa Üye Olmuş ve 

Ocakta Kâtiplik Görevi Yapmıştır. 

Resim 19: Doktor Rıza Tahsin Bey 10 Mart 1927 Yılında 296 Sıra Numara İle Ocağa 

Kayıt Olmuştur, Kız Muallim Mektebi ve Ocak Tabibi Olarak Görev Yapmıştır. 
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Sonuç 

Bursa Türk Ocağı’nın kuruluşundan 25 Mart 2011 tarihine kadar 
tespit edebildiğimiz bilgi ve belgeleri “Bursa Türk Ocağı’nın Kuruluşu ve 
Faaliyetleri (12 Kasım 1913 -25 Mart 2011)” adlı kitabımızda yazmıştık. 
Daha sonra ulaşabildiğim yeni bilgi ve belgelerden seçtiklerimiz bu ma-
kalemde yayınlamış bulunuyorum. Ancak yayınlanan bu bilgi ve belgeler 
Bursa Türk Ocağı’nın kuruluş ve faaliyetlerini anlatmak için yeterli de-
ğildir. Şöyle ki, Bursa Türk Ocağı’nın ilk açılış tarihi olan 12 Kasım 1913 
ile ikinci defa açılış tarihi 22 Ekim 1922 tarihleri arası faaliyetleri hak-
kında yeterli bilgilere sahip değiliz. 

Türk Ocakları’nın Nisan 1931’de kapanışı ve 10 Mayıs 1949 tarihinde 
yeniden açılışı, bu çerçevede Bursa Türk Ocağı’nın dördüncü defa açılış 
tarihine kadar (10 Ekim 2003) geçen zaman içinde Bursa Türk Ocağı’nın 
ne zaman açıldığı, faaliyetleri karşılaşılan zorlukların neler olduğuna da-
ir bilgilere ulaşılamamıştır. 

Yukarıda belirtilen iki zaman dilimi için de çalışılması gerektiği kanı-
sındayım. Bundan böyle Bursa Türk Ocağı ile ilgili bilgi ve belge araştır-
maya devam edeceğim. Ulaşılabileceğim bilgi ve belgeleri yayınlayacağım. 

Bursa Türk Ocağı’nın ikinci açılışı olan 22 Ekim 1922 ile 10 Nisan 
1931 tarihleri arasındaki faaliyetleri her zaman övgüye değer faaliyetler-
dir. 

Sivil toplum kuruluşlarının faaliyetleri arasında Bursa Türk Ocağı’nın 
bu dönem yaptıklarının hem kendisine ve hem de kamu yararına çalışan 
sivil toplum kuruluşlarına rehber olması dileğiyle. 
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