


2014 / 208
OCAK - ŞUBAT

JANUARY - FEBRUARY 

Prof. Dr. Turan Yazgan’a 
Armağan Üçlemesi - 3

İstanbul - 2014

ARAŞTIRMALARI 
TÜRK DÜNYASI

Researches About The Turks All Around The World

 
DÜNK YAR SÜ IT

 

A IR FA KŞT A

I VR IM RALA ISSN: 0255-0644



Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi 
Researches About The Turks All Around The World - ISSN: 0255 - 0644 

 

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı 
The Foundation of Researches About Turks All Around The World 

 

Kurucusu / Founder 
Prof. Dr. Turan YAZGAN 

Sahibi / Owner 
Közhan YAZGAN 

 

Yazı İşleri Müdürü / Managing Editor 
Saadet Pınar YILDIRIM 

 

Yayın Kurulu / Editorial Board 
• Prof. Dr. Salih AYNURAL (Ahmet Yesevi Üniversitesi) - • Prof. Dr. Sedat MURAT (İstanbul Üniversitesi) 

• Prof. Dr. Necdet ÖZTÜRK (Marmara Üniversitesi) - • Prof. Dr. Hayati TÜFEKÇİOĞLU (İstanbul Üniversitesi) 
 

Editör / Editor 
Yrd. Doç. Dr. İbrahim AKIŞ 

 

Dizgi / Typesetting 
Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yuluğ Tekin Dizgi Merkezi 

 

İç Tasarım / Design 
Gökhan KAYA - Mihrican FENERCİ 

 

Kapak Tasarım / Cover Design 
Mustafa AYDEMİR 

 

Kapak Fotoğrafı / Cover Photo 
M. Kemal SALLI 

 

İletişim Adresi / Management Center 
Kemalpaşa Mah. Bukalıdede Sok. No: 4 Saraçhane İstanbul / TÜRKİYE 

Tel: (0212) 511 10 06 / Belgegeçer: (0212) 520 53 63 
İnternet adresi: www.turan.org.tr / e-posta: tdav@turan.org - dizgi@turan.org 

Vakıfbank İstanbul Fatih Şubesi: TR76 0001 5001 5800 7287 8397 25 
 

Baskı / Printed By 
Aktif Matbaa ve Reklam Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.: Halkalı Cad. No: 245 Sefaköy / İSTANBUL 

Tel: (0212) 698 93 54 
 

Yayın Türü 
2 Aylık, Süreli, Uluslararası, Hakemli 

 

EBSCO PUBLİSHİNG - TUBİTAK / ULAKBİM - ASOS Sosyal Bilimler İndeksi 
Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Ebsco Publishing tarafından taranmakta ve makalelerin İngilizce özetleri indeksin servisinde yer 

almaktadır.      Ebsco Publishing: www.ebscohost.com/titleLists/poh-coverage.pdf 
Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, TUBİTAK / ULAKBİM tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir. 
Tubitak / Ulakbim için ise, www.ulakbim.gov.tr/cabim/vt/uvt/sbvt/uvt_journal_index.php?the_db=4&the_year=2010 adresinden ta-

kip edebilirsiniz. 
Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, ASOS Sosyal Bilimler İndeksi tarafından taranmakta ve makalelerin Türkçe ve İngilizce özetleri 

indeksin servisinde yer almaktadır. http://asosindex.com/journal-view?id=188 adresinden takip edebilirsiniz. 
 

Adedi 1 Yıllık Yurt Dışı Abonelik / Subscription 1 Yıllık Yurt İçi Abonelik 
20 TL 100 $ veya 75 Euro karşılığı Türk Lirası  120 TL 

2



 
 

Yayın Hakem Kurulu 
 

Prof. Dr. Sacid ADALI  Turgut Özal Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü / Türkiye 

Prof. Dr. Eyyup AKTEPE  Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi, Türk Dünyası İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü / Azerbaycan 

Prof. Dr. İsmail AKTÜRK  9 Eylül Üniversitesi, Bütçe ve Mali Planlama Anabilim Dalı, Maliye Bölümü - Emekli / Türkiye 

Prof. Dr. Kılıçbay BİSENOV  Kızılorda Korkut Ata Devlet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi - Milletvekili / Kazakistan 

Prof. Dr. Veysel BOZKURT  İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü / Türkiye 

Prof. Dr. Viktor BUTANAYEV  Hakas Devlet Üniversitesi, Arkeoloji Etnografya ve Bölgesel Tarih Bölümü / Hakasya - Rusya 

Prof. Dr. A. Vecdi CAN  Sakarya Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü / Türkiye 

Prof. Dr. Lütfü ÇAKMAKÇI  Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü - Emekli / Türkiye 

Prof. Dr. Svetlana ÇERVONOJE  Nicolaus Copernius Üniversitesi, Tarih Bölümü / Polonya 

Prof. Dr. Recai COŞKUN  Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Yönetim ve Organizasyon Bölümü / Türkiye 

Prof. Dr. Mustafa DELİCAN  İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü / Türkiye 

Prof. Dr. Ayşegül DEMİRHAN  Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı - Emekli / Türkiye 

Prof. Dr. Mehmet DURMAN  Sakarya Üniversitesi Eski Rektörü - Emekli / Türkiye 

Prof. Dr. İsmail Hakkı DÜĞER  Dumlupınar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü - Emekli / Türkiye 

Prof. Dr. Ercan DÜLGEROĞLU  Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü / Türkiye 

Prof. Dr. Süleyman ELİYARLI  Bakü Devlet Üniversitesi, Tarih Bölümü - Emekli / Azerbaycan 

Prof. Dr. Feridun EMECEN  İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü / Türkiye 

Prof. Dr. Birol EMİL  Yakın Doğu Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü / KKTC 

Prof. Dr. Hüseyin FİLİZ  Gaziantep Üniversitesi Eski Rektörü - Emekli / Türkiye 

Prof. Dr. İnci ENGİNÜN  İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü - Emekli / Türkiye 

Prof. Dr. Ahmet Bican ERCİLASUN  Gazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü - Emekli / Türkiye 

Prof. Dr. Mümin ERTÜRK  İstanbul Esenyurt Üniversitesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı / Türkiye 

Prof. Dr. Vasili GAYFULİN  Tatar Milli Üniversitesi / Tataristan 

Prof. Dr. Reşat GENÇ  Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Tarih Bölümü / Türkiye 

Prof. Dr. Abdülcebbar GÖKLENOV  Türkmenistan Azadi Üniversitesi, Tarih Bölümü - Emekli / Türkmenistan 

Prof. Dr. Abdurrahman GÜZEL  Çanakkale Üniversitesi Eski Rektörü - Emekli / Türkiye 

Prof. Dr. Necdet HACIOĞLU  Balıkesir Üniversitesi Eski Rektörü - Emekli / Türkiye 

Prof. Dr. Eyüp İSPİR  Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü / Türkiye 

Prof. Dr. Günay KARAAĞAÇ  Aydın Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü / Türkiye 

Prof. Dr. Metin KARAÖRS  Erciyes Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi (Yeni Türk Dili Anabilim Dalı) / Türkiye 

Prof. Dr. Zekeriya KİTAPÇI  Selçuk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü - Emekli / Türkiye 

Prof. Dr. Yıldız KOCASAVAŞ  İstanbul Üniversitesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü / Türkiye 

Prof. Dr. Bayram KODAMAN  Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü / Türkiye 

Prof. Dr. Lev P. KURAKOV  Çubuksarı Devlet Üniversitesi, İktisat Fakültesi / Çuvaşistan 

Prof. Dr. Berrak KURTULUŞ  İstanbul Gedik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı / Türkiye 

Prof. Dr. Zeki KUŞOĞLU  Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü / Türkiye 

Prof. Dr. Abdurrahman KÜÇÜK  Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü / Türkiye 

3



Prof. Dr. Emine Gürsoy NASKALİ  Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü / Türkiye 

Prof. Dr. Roza NESEPOVA  Türkmenistan Azadi Üniversitesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü - Emekli / Türkmenistan 

Prof. Dr. Mustafa ÖNER  Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü / Türkiye 

Prof. Dr. Emin ÖZBAŞ  İstanbul Arel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bilgisayar Bölümü / Türkiye 

Prof. Dr. Türker ÖZDOĞAN  George Washington Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik Bölümü / ABD 

Prof. Dr. Metin ÖZKUL  Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü / Türkiye 

Prof. Dr. Gültekin RODOPLU  İstanbul Gelişim Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi - Emekli / Türkiye 

Prof. Dr. Recep SEYMEN  İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Çalışma Ekonomisi Bölümü / Türkiye 

Prof. Dr. Yümni SEZEN  Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Din Sosyolojisi Bölümü - Emekli / Türkiye 

Prof. Dr. Sabri SÜMER  Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü / Türkiye 

Prof. Dr. Muratgeldi SÖVEGOV  Aşkabat Uluslararası Türkmen-Türk Üniversitesi, Türk Dili Bölümü / Türkmenistan 

Prof. Dr. İlhan ŞAHİN  Manas Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü / Kırgızistan 

Prof. Dr. Mehmet ŞAHİN  Kayseri Üniversitesi Eski Rektörü - Emekli / Türkiye 

Prof. Dr. Almas ŞAYHULOV  Başkurt Devlet Üniversitesi, Filoloji Fakültesi, Türk Dili Bölümü / Başkurdistan 

Prof. Dr. Ahmet TAŞAĞIL  Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü / Türkiye 

Prof. Dr. Musa TAŞDELEN  Sakarya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü / Türkiye 

Prof. Dr. Ramazan TAŞDURMAZ  Çukurova Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü - Emekli / Türkiye 

Prof. Dr. İbrahim TATARLI  Sofya Devlet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü - Emekli / Bulgaristan 

Prof. Dr. İsmail TATLIOĞLU  Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü / Türkiye 

Prof. Dr. Kantörö Şaripoviç TOKTOMAMATOV  İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü / Kırgızistan 

Prof. Dr. Vahit TÜRK  İstanbul Kültür Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü / Türkiye 

Prof. Dr. Valentina TUGUJEKOVA  Hakas Devlet Üniversitesi, Dil Edebiyat ve Tarih Enstitüsü / Hakasya - Rusya 

Prof. Dr. Selçuk ÜNLÜ  Selçuk Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü - Emekli / Türkiye 

Prof. Dr. Stefan VARBAN  Komrat Devlet Üniversitesi / Gagauzeli 

Prof. Dr. İsmail YAKIT  Akdeniz Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü / Türkiye 

Prof. Dr. Durali YILMAZ  İstanbul Kültür Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü / Türkiye 

Prof. Dr. Mehmet YÜCE  Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü / Türkiye 

Doç. Dr. Mustafa AYDIN  İstanbul Üniversitesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, Tarih Bölümü / Türkiye 

Doç. Dr. Mehmet ÇERİBAŞ  Nevşehir Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Ede. Bölümü / Türkiye 

Doç. Dr. İlyas TOPSAKAL  İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi Anabilim Dalı / Türkiye 

Doç. Dr. Osman YORULMAZ  Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü / Türkiye 

Yrd. Doç. Dr. Ergünöz AKÇORA  Bingöl Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü / Türkiye 

Yrd. Doç. Dr. İbrahim AKIŞ  İstanbul Üniversitesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü / Türkiye 

Dr. Muhsin KADIOĞLU  İstanbul Teknik Üniversitesi, Denizcilik Fakültesi, Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Bölümü / Türkiye 
 

Yayın / Danışma Kurulu 
 

Prof. Dr. Nevzat ATLIĞ  İstanbul Teknik Üniversitesi, Türk Müziği Konservatuarı - Emekli / Türkiye 

Prof. Dr. Gülçin ÇANDARLIĞOĞLU  Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü - Emekli / Türkiye 

Prof. Dr. Bayhan ÇUBUKÇU  İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi - Farmakognozi Ana Bilim Dalı - Emekli / Türkiye 

Prof. Dr. Mustafa ERKAL  İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü - Emekli / Türkiye 

Prof. Dr. Orhan TÜRKDOĞAN  Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü - Emekli / Türkiye 

4



 
 
 

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 defada çıkarmaya 

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

mıza bölüp “Turan Yazgan’a Armağan Üçlemesi” şeklinde yayınlayarak Tür-

kiye’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 üçüncü 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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PROF. DR. TURAN YAZGAN HOCAMIZIN  
ARDINDAN 

Prof. Dr. Atilla ÇETİN* 

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Genel Başkanı Prof. Dr. Turan Yaz-
gan’ın vefatı ile Türk Dünyası idealist ve çok değerli bir evladını kaybet-
miş oldu. Türk Dünyası’nın başı sağ olsun. 

İdealleri, gerçekleştirdikleri ve ileri görüşü ile Hocamız, gerçek bir 
Türk’tü ve bu ideallerle yaşadı. Gerçekleştirdiği eserler ve Türk Dünyası’-
na kazandırdıkları ile daima hayır, hasenat ve gururla anılacaktır. Öm-
rünü Türk Dünyası ideali için harcayan, birçok olumlu atılımlar yapan 
ve birçok ilki gerçekleştiren, yüksek idealler sahibi, Türk uluslarının bir-
leşmesi, kalkınması, ilerlemesi ve kültürlerinin, tarihlerinin ortaya kon-
ması yolunda devamlı ve ısrarlı çabalar sarf eden, projeler üreten ve ya-
pan bir Alperen’di. 

Tıpkı İsmail Gaspıralı gibi, yüksek, asil duygular ve idealler içinde ya-
şadı. Türk Dünyası’nda eğitim ve kültür birliğine çok mesai sarf etti. 
Gerçek vatansever, milli ideallerine bağlı hakiki bir Türk evladı idi. 

1979’da Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı’nın kuruluşunu, gelişmesi-
ni, yüksek ideallerinin sırasıyla gerçekleştirilmesini yakinen gördüm ve 
takip ettim. Ruhu şad olsun Hocamız, hastalığı döneminde bile, Vakfının 
ve ideallerinin daima peşindeydi ve takipçisiydi. 

Vakıf Fındıkzade Kızılelma Caddesi üzerinde köşede sağdan birinci 
apartmanın galiba üçüncü katında kuruldu. Oraya giderdim. Şimdi Vak-
fın müessese müdürü olan Saadet Pınar Yıldırım Hanım kardeşim daima 
kibar, hatırnaz, işine çok dikkatli, titiz, çok çalışkan, Vakfın her işiyle 
candan ilgilenen, çözüm üreten idealist bir insandı. Vakıfla bütünleşmiş 
olarak 34 yıldır o ağır yükü ve sorumluluğu severek, içten üstlenmiş bir 
sabır ve ideal insanıdır. 

Vakfın ilk kuruluş yıllarında hizmetli olarak çalışan Kasım Amcamız 
sempatik, çalışkan, dürüst bir insandı. Mekânı cennet olsun. 
                                                           
* Tarihçi-Arşivci. 
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TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 2

1979 yılından itibaren önce Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi’nde, 
1987’den sonra Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi’nde çeşitli makalele-
rim yayınlandı. Her iki yayın da birçok orijinal yazılar ihtiva ediyordu. 

“Prof. Dr. Atilla Çetin, Üstadımız, Hayatı, Anıları, Eserleri - İzmit 2005” 
adlı kitabımı göndermiş ve “Tanıdığım Erdemli İnsanlar” bölümünde Ho-
camızdan sitayişle ve gururla bahsetmiştim. Hocamız telefon ederek ki-
taba ve yazdıklarıma teşekkür etmişti. Şöyle yazmıştım: 

“…Prof. Dr. Turan Yazgan’ı 1979’da tanıdım. Milli duyguları çok yük-

sek, vatanına ve milletine son derecede bağlı, erdemli bir insan olarak 

azmiyle, gayretiyle, çalışkanlığıyla kurduğu vakıfla, Türk Dünyası’nı 

ve Orta Asya’yı kucakladı, yeniden ilmen fethetti. Kurduğu okullar, dü-

zenlediği toplantılar, yayınladığı dergiler ve kitaplarla bir nesil yetiştir-

di. Hocamız modern çağın bir Alperen’i. Elinde ilim ve fen mızrağı ile 

Orta Asya’yı, Türk illerini, diyarlarını, Türk yurtlarını tek başına fethet-

meye ve kucaklamaya çıkmış bir ilim süvarisi gibi görürüm. Onun ba-

şardıklarını bir devlet gerçekleştirebilirdi ancak Türk kültürünü her yö-

nüyle kucakladı, araştırdı, nice yeni araştırmacıları yetiştirdi.”1 

Mayıs 2012’nin başında kız kardeşim Aylin ile Vakfa gitmiştim. Oda-
sında kendisini ziyaret ettik. Epeydir görüşmemiştik. Sevindi. O gün sa-
londa Saadet Hanım ve birkaç zevat daha vardı. Bu ziyaretimde bana 
“Sen anne duası aldın, ben de anne duası aldım, annem benden memnun-
du.” demişti. “Annem Ferhunde ve Kandıra Folkloru” adlı yazımı Türk 
Dünyası Tarih Kültür Dergisi’nde yayınlanmak üzere kendisine sundum. 
Yayına, dizilmesi için havale yazısı yazarken kardeşim, hocamın ve be-
nim fotoğrafımı çekti. Nereden bilirdim ki, bu son hatıra fotoğrafı olacak-
mış. 

“II. Meşrutiyet Döneminde Arşivlerimize Ait Belgeler” adlı kitabım 
1985’te Vakıf yayınları arasında basıldı. 

2012’de Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi’nin 300. Sayısı ve 25. yılı 
50. cildi muhteşem bir şekilde kutlandı. 

Ankaravî Mehmet Efendi Medresesi’ne yerleşmiş olan Vakıf, bu tari-
hi yapı ile bütünleşti. Vakfın orta bahçesindeki cins cins çiçekler, re-
vaklar altında içilen bir taze çay, dost sohbetleri ve üstte gökyüzü insa-
na her zaman huzur ve mutluluk verirdi. Çalışanlar daima güler yüzlü, 
kibar ve naziktirler. Başta Turan Yazgan Hocamız olmak üzere hepsin-
de, Türk’ün asil misafirperverliğini görür ve yaşardık. Vakfın kapısı bü-
tün dünya insanlarına açıktı. Yapılan kaliteli sohbetler, ilmi tartışma-
lar daima yüksek seviyede idi. Orada nice ünlü insanı ve büyük âlimle-
ri, idealist Türkleri tanıdım. Sohbet ve düşüncelerinden görüşlerinden 
istifade ettim. 
                                                           
1 A.g.e., s. 45. 
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Kuvvetli kalem sahibi, korkusuz idealist insan Necdet Sevinç’in yiğit 
ve cesur yüreğine hayran kalmıştım. 

Romanyalı ünlü Türklolog ve Gagavuz asıllı alim Prof. Dr. Mihail Gub-
oğlu İstanbul’da vefat etmişti. Komünist rejim, Guboğlu’nu Bükreş’e 
nakletmek istemiyordu. Hocamızın gayret ve girişimi ile Guboğlu’nun 
cenazesi Bükreş’e gönderildi. Eşi mektup yazarak memnuniyet ve min-
nettarlığını bildiriyordu. 

Genç yaşta, en verimli çağında vefat eden ünlü iktisatçı ve Türk Dün-
yası’nın sevdalısı Prof. Dr. Mehmet Eröz Hocamız ağır başlı, olgun, muh-
terem bir bilim insanıydı. Kırım’ın mert, yiğit ve idealist evladı, Türk 
Dünyası’nın yıldızı, ufak tefek fakat, vatan sevgisinin mükemmel örneği 
Mustafa Cemiloğlu’nu orada hayranlıkla tanıdım ve sohbetinde bulun-
dum. İstanbul Üniversitesi’nin muhtelif fakültelerinden değerli hocalar 
Vakfa gelirlerdi. 

Vakıfta çalışanlardan değerli edebiyatçı, birçok araştırmaları olan Ha-
lil Açıkgöz sabırla ve gayretle çalışanlardandı. Kitapçılıkta yapmış, çok 
kitapları olan Muhittin Nalbantoğlu’nu da burada tanıdım. Fahrettin 
Öztoprak birçok tarihi makaleler ve seri halinde Osmanlı Paşalarını yaz-
dı. 

Tirebolu’lu Ayhan Yüksel gayretli, çalışkan, hırslı, azimli bir arkadaşı-
mızdı. Osmanlıca öğretirdi. Osmanlı Arşivi’ni baştan sona taramıştı. Ti-
rebolu, Giresun ve çevresine ait orijinal araştırmalar yaptı. Tebriklere la-
yıktır. 

Vakfa Azerbaycan’dan, Kazakistan’dan, Kırgızistan’dan, Özbekistan’-
dan, Türkmenistan’dan gelmiş nice değerli ilim insanları, devlet adamla-
rı ve yüce sanatkârlar vardı. Turan Hocamız, tüm Türk illerinde büyük 
saygısı ve itibarı olan ve çok sevilen bir insandı. Bu muhterem insana ne 
kadar hürmet ve muhabbet duyduklarına, Vakfa gittikçe şahit olur ve 
görürdüm. Bu kendisinin haklı gururu idi. Ne ekersen onu biçersin de-
mişler. 

Turan Yazgan Hocamız Türk gelenek ve göreneklerini, dini önemli 
günlere son derecede bağlı ve saygılı idi. Ramazan aylarında Vakfın bah-
çesinde revaklar altına kurulan masalarda iftarlar verirdi. Bir iftar ak-
şamında yediğim patlıcanlı kebabın lezzetini hâlâ hatırlarım. Yemekler 
pek lezzetli olurdu. Rahmetli Adem Erim ve Prof. Dr. Zekeriya Beyaz iftar 
duası yaparlardı. Bayram günlerinde ve kandil akşamlarında gereken 
saygı, özen ve itina yerine getirilirdi. Bir bayram günü annem ve kız kar-
deşim ile Vakfa bayramlaşmaya gitmiştim. Annem bana ve kız kardeşi-
me, her zaman söylediği gibi “Doğru olun, dürüst olun, Allah doğruların 
yardımcısıdır. Doğru olan eğilebilir, fakat asla kırılmaz.” diyordu. 

Turan Hocamız annemizin bize öğüdünü duydu. Birçok üniversite ho-
casının da hazır bulunduğu bir ortamda, “Bir Türk annesinin güzel ve 
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değerli öğüdünü dinleyin” diyerek annemi takdir ve tahsin etmiş, bay-
ramlaşmaya gelenlere annemin öğüdünü hatırlatmıştı. 

Ankara Dil-Tarih ve Coğrafya Fakültesi’nden emekli olduktan sonra 
İstanbul’a yerleşen, büyük tarih üstadı Prof. Dr. Faruk Sümer ile Vakıfta 
bol bol sohbetlerimiz oldu ve kendisinden yararlandım. Arapça, Farsçayı 
ayrı birer yabancı dil gibi görmez, Türkçe, Osmanlıca içinde sayardı. 
Arapça, Farsça temeli olmadan Osmanlıcayı anlamak, bilmek zordur. 
Hoca üç önemli Batı diline de hâkimdi. Vakıfta önemli kitapları yayınlan-
dı ve kıymetli makaleler yazdı. Turan Hoca, Faruk Sümer üstada gere-
ken değeri veriyordu. 

İktisat Fakültesi’nden Prof. Dr. Enis Öksüz, Prof. Dr. Ahmet Gökçen, 
Prof. Dr. Ahmet Yörük Beyler ve diğer hocalar burada daima rastladığım 
ve konuştuğum kıymetli insanlardı. Prof. Dr. Necmeddin Hacıeminoğlu 
kuvvetli ve sert kalem sahibi, davasını iyi savunan idealist bir insandı. 
Cesur, mert, atak bir Türk milliyetçisiydi.  

Kırım’ın bilgili, vatansever çocuğu mühendis Eşref Bengi Özbilen, ya-
bancı dilleri kuvvetli okuyan, tercümeler yapan, düşünen bir zattı. Kırım 
aşığı, eser sahibi Müstecip Ülküsal Bey’i ve kızını da burada (ABD.de 
sanat tarihi profesörü) tanımıştım. 

Turan Hocanın önem verdiği konulardan biri de Türk Musiki ve folk-
loruydu. Türk musikisine hizmet eden birçok kıymetli sanatkâr, Vakfa 
gelirlerdi. Koro şefi, mütevazı ve olgun insan Prof. Dr. Nevzat Atlığ, İs-
tanbul Radyosu’ndan Fatih Salgar ve kardeşi Faruk Salgar, Bünyamin 
Aksungur, Rahmi Oruç Güvenç ve TÜMATA topluluğu (Orta Asya, Türk 
illeri musikisi, musikle tedavi, şaman gelenekleri vs.) çok mükemmel 
konserler verirlerdi. Serap Mutlu Akbulut ve diğer başka sanatçılar da 
Vakfa gelirdi. Vakıf çok değerli nota koleksiyonları da yayınladı. 

Türk illerinden Kazakistan’dan hediye olarak gelmiş taze kımızı ilk 
kez bu Vakıfta içtim. Atalarımızın yüzyıllarca içtiği bu lezzetli ve şifalı 
içeceği görmek ve içmek, Hocamız sayesinde bana da nasip oldu. Min-
nettarım. 

Bir iftar yemeğinde Hocamız közde pişmiş patates hazırlatmış ve 
Anadolu’nun bu hoş geleneğini iftar sofrasına kadar taşıyarak, konukları 
mutlu etmişti. 

1989’da Azerbaycan’dan küçük sanatçılar ve bilim insanları Türki-
ye’ye geldiler. Günler düzenlendi. 1991’de Azerbaycan’ın bağımsızlığını 
kazanmasından sonra Azerbaycan müziğinin en seçkin sanatçıları Hoca-
mızın girişimi ile Türkiye’ye geldiler. Zeytinburnu Abdi İpekçi Kültür 
Merkezi’nde, o kadar güzel, o kadar haşmetli bir Azerbaycan Müziği şöle-
ni yapıldı ki, o türkülere, o mahıllara, o oyunlara, o çalgılara mest, hay-
ran ve şaduman olduk. Azerbaycan’ın büyük ses sanatçılarını ve muhte-
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şem müziğini dinledik. Türk Dünyası’nın kültür şöleni ne kadar hoştu. 
22 yıl oldu, hiç unutamam. Başarı Turan Hocamızındı. 

Turan Yazgan Hocamız insanî birçok meziyetleri ile temayüz etmişti. 
Mükemmel bir aile babası idi. Evlatlarını çok iyi yetiştirmişti. Muhterem 
eşi modern bir hanımefendiydi. Hocamız halûk bir insandı. Büyüklerine 
ve ilim erbabına, Türk Milleti’ne hizmet edenlere karşı daima saygılı ve 
minnettardı. Küçüklere karşı ise daima sevgi ve koruma, yardım etme 
duyguları içindeydi. Çok yardım seven bir zattı. Mükrim bir insandı. Sof-
rası daima her gelene açıktı. Vakıfta cumartesi günleri kuru fasulye, pi-
lav çıkardı. Vakfa gelenlere de bizzat Hocamız teklif ederdi. Kaç defa o 
lezzetli Cumartesi yemeğini yedim. Hâlâ lezzeti damağımdadır. Cömert ve 
misafir sever bir yapısı vardı. Sevdikleri ile paylaşmayı, bölüşmeyi sever-
di. Türklük ve İslamiyet’in birçok güzel, ahlaki ve insanî vasıflarını ben-
liğinde toplamıştı. Kendisinden yardım isteyen kişinin derdini, davasını 
dikkatle dinler ve çözümü için hemen girişimlerde bulunurdu. Bir gönül 
ve hatır insanı idi. Vakıfta çalışanların sosyal haklarını daima korur, her 
çalışanı hemen sigorta ettirirdi. Kul hakkına son derecede riayet ederdi. 

Hocamız ilim insanlarını, Türk Dünyası’na hizmet etmiş, büyükleri, 
sanatkârları daima hürmetle anar, yüce hatıralarına saygı gösterir, de-
ğerlerini dile getirir ve hayırla yad ederdi. İnsanlara karşı müşfik ve en-
gin hoşgörülü idi. Allah’ın yarattığı bütün varlıklara karşı şefkat ve mu-
habbet beslerdi. Annenin, gençlerin yetişmesinde bir temel direk oldu-
ğunu çok iyi biliyordu ve onun şuurundaydı. Vakfa annemi de götürür-
düm. Annem Hocamızın verdiği değer ve hatırnaz tavırlardan çok mutlu 
ve mesut olurdu.  

Hocamızın insanî özelliklerini ve sağlam karakter yapısını tam anla-
mıyla yazmaya kalemim yetersiz kalır. Özü, sözü, kalbi doğru, dürüst, 
mert, karakterli Türk ulusuna ve değerlerine tam kalp ile bağlı bir yiğit 
ve gönlü güzelliklerle dolu mert insandı. 

Turan Hocamız doğru bildiğini cesaretle ve güçle yapan bir kültür in-
sanıydı. Yapıları kuvvetli, canlı, oturaklı, bilgili ve güçlüydü. Davasında 
dolgun, sert, diri yazıları çoktu. Vakfın bu kadar güçlü ve etkili olmasın-
da, Hocamızın karakter yapısı ile kültürel sağlam alt yapısının da rolü 
büyüktür. 

Anadolu insanının ve Türklüğün tevazu, alçak gönüllülük ve ağırbaş-
lılığı hakim ve seçkin karakteriydi. Türk ulusunun bu büyük evladını, 
Türklüğün bu mümtaz şahsiyetini bizzat tanımış, dergilerinde yazı yaz-
mış olmaktan, meclisinde, sohbetlerinden hazır bulunmaktan, sonsuz 
bir şeref, gurur ve mutluluk duyuyorum. Ne mutlu bizlere.  

Vakıf, Türklüğe gönül vermiş olanlara kucak açan ocak oldu. Bizler 
de bir vesile ile yerli-yabancı birçok kıymetli zatları tanıdık, bilgilerinden 
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yararlandık. Ufkumuz açıldı. Allah’a şükürler olsun, herkes gibi bizde bu 
güzel ocaktan çok istifade ettik. 

Göz nuruna, emeğe, araştırmaya büyük değer veren Turan Hocam, 
Vakfın imkanları ölçüsünde daima yayınlanan makalelerime, yazılarıma 
telif vererek, hem ödüllendirmiş ve hem de zahmetli, meşakkatli araş-
tırmalar yolunda koruyucu ve teşvik edici büyüklüğünü hakkıyla ifa et-
miştir. Bu bakımdan da minnettarlığımı ve takdirkârlığımı arz ediyorum 
ve hayırla anıyorum.  

Turan Yazgan Hocamızın gençlerin iyi yetişmesi, akademik kariyer 
yapan insanların sağlam bir formasyon alması yolunda teşvik edici ve 
destekleyici rolünü, başarılı olanları takdir duygularını daima hayır ve 
hürmetle anarım. Marifet iltifatta tabidir demişler. Yurt dışında eğitim 
konusunda, özellikle Türk cumhuriyetlerindeki okullarda çalışan öğret-
menlere Vakfın çok kıymetli destek ve katkıları olmuştu. Bunu da hay-
ranlıkla anıyorum. 

34 yıldan beri, severek, azimle, hırsla mesaisini ve bütün dikkatini, 
enerjisini Vakfın iyi işlemesine ve başarısına adayan değerli Saadet Pınar 
Yıldırım Hanım kardeşimi içtenlikle kutlarken, başarılarının devamını 
temenni ederim. Yüksek ideal sahibi insanlar sayesinde kurumlar yük-
seliyor ve başarılı oluyorlar. 

Turan Yazgan Hocamızın ruhu şad ve mekânı cennet olsun. Türk 
Dünyası’nın ve Türk Milleti’nin ve sevenlerinin başı sağolsun. Tanrı Tür-
kü Korusun. 
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TOGAN’DAN GÜNÜMÜZE TARİHÇİLERİN  

DEĞİŞİK YORUMLARI 

Prof. Dr. Timur KOCAOĞLU* 

Öz 

Özellikle Kazan’daki Tatar aydın ve tarihçileri, Altın Orda Devleti’nin 

yıkılışındaki en büyük payı Emir Timur’a yükledikleri için onu kendi eser-

lerinde olumsuz bir kişilik olarak sunmaktan ve Emir Timur konusundaki 

kızgınlıklarını açıkça ortaya koymaktan çekinmemişlerdir. 

Sovyetler Birliği döneminde, özellikle 1924-1990 arasında Emir Timur ko-

nusunda yayımlanan eser ve ansiklopedilerde onun portresi etrafı yakıp yı-

kan ve halkları sömüren bir “feodal baskıncı” olarak çizilmiştir. Ancak, 

SSCB’de Mikhail Gorbachov’un başlattığı “Açıklık” (Glasnost) ve “Yeniden Ya-

pılanma” (Perestroika) reformları Orta Asya Cumhuriyetleri’ne 1989’dan son-

ra ulaşınca, Emir Timur konusu da artık “yasak” olmaktan çıkarak, onun 

hakkında olumlu düşünce ve değerlendirmeler bildirebilmek mümkün oldu. 

Sovyetler Birliği içindeki Türk Cumhuriyetleri ve başka Türk özerk böl-

gelerinde Emir Timur konusunda olumsuz bir tutum varken, Mustafa Ke-

mal Atatürk dönemi Türkiye’sindeki popüler ve bilimsel eserlerde, Emir 

Timur büyük Türk hakanı olarak yüceltiliyor, onun Türk tarihindeki bü-

yük katkıları vurgulanıyordu. 

1924-1990 yılları arasındaki Sovyetler Birliği ile Türkiye’de Atatürk 

dönemi sonrası bazı yıllarda Timur konusunda oldukça olumsuz görüş ve 

yorumlar dışında, Batı Avrupa, ABD ve Japonya’daki çalışmalarda ise, 

Emir Timur’un portresi (yine bazı istisnalar ile) olumlu çizilmiştir. 

Dünya tarih biliminde Emir Timur konusunun tarafsızlıkla ele alınma-

sı ve yorumlanmasında üç büyük tarihçinin katkısı çok önemli olmuştur. 

Onlardan biri Türk tarihçisi Ahmet Zeki Velidi Togan, öbürleri Rus tarihçi-

si Vasiliy Vladimiroviç Bartold ve Alman tarihçisi Bertold Spuler’dir. To-
                                                           
* Michigan State University, Avrupa, Rusya ve Avrasya Araştırmaları Merkezi Müdür Yardımcısı. 
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gan’a göre Emir Timur, Bayezid’e birçok konuda işbirliği ve ortaklık öner-

diği halde, Bayezid’in bu önerileri iyi değerlendirmemiştir. 

Anahtar kelimeler: Emir Timur, Bayezid, Tatar, Türk, Tarih, Türk 

Cumhuriyetleri. 

Abstract 
The Portrait Of Emir Timur: 

Different Commentaries of Historians From Togan To Present 
Especially Tatar intellectuals and historians present Emir Temur as a ne-

gative personality and show their anger against him because of the thought 

that he has the lion’s share of wiped Golden Horde Empire off the map. 

Emir Temur was portraiture as a “feudal raider” who sets the world on fire 

and exploits the people on the books and encyclopedias in the period of Soviet 

Union, especially between 1924 and 1990. Scarcely after reforms of “opening 

out” (glasnost) and “reconstruction” (perestroika), the issue of Emir Temur 

and the positive thoughts and reviews are strike off the list of prohibitions. 

In the Turkic republics and Turkic autonomous regions of Soviet Uni-

on, a negative manner was dominant about Emir Temur. On the other 

hand, in Turkey in the period of Mustafa Kemal Atatürk, Emir Temur was 

mentioned as a great Khan of Turks and emphasized his great contribu-

tions to the Turkic history in the popular and scientific products. 

In between 1925 and 1990, in West Europe, USA and Japan Emir Te-

mur had positively portraiture with some exceptions. 

Three historians are very important for handling and interpreting the is-

sue of Emir Temur objectively: Turkish historian Ahmet Zeki Velidi Togan, 

Russian historian Vasiliy Vladimirovic Bartold and German historian Ber-

told Spuler. Togan narrates that Emir Temur had offered some cooperation 

and partnership to Bayezid, however Beyezid had muffed the opportunity. 

Key words: Emir Temur, Bayezid, Tatar, Turk, History, Turkic Republics. 

– Prof. Turan Yazgan’ın Anısına – 

“Tarih Yapan” olarak geçmişte önemli yer tutan büyük devlet adamla-
rının portreleri (ya’ni onların kişilikleri, devlet yönetimi, ordu düzeni, sa-
vaş stratejilerini topluca değerlendiren yorumlar) değişik dönemlerde ve 
özellikle de çeşitli siyasi sebepler veya bakış açılarından dolayı tarihçiler 
tarafından birbirinden oldukça değişik olarak çizilebilir. Böyle tarih ya-
pan kişilerden biri de Emir Timur (1336-1405)’dur. Gerçekten de, yalnız 
Türkiye’deki değil, çeşitli ülkelerdeki okullarda okutulan tarih ders ki-
taplarından ansiklopedilere ve bilimsel araştırmalara kadar, Timur ko-
nusunda bazen olumlu, bazen olumsuz yorum ve değerlendirmeler yapıl-
mıştır. Bu yazının amacı 1910 ile 2006 yılları arasında hem Türkiye’deki 
hem de Türkiye dışındaki tarihçiler ve yazarların Emir Timur konusunda 
birbirinden ayrılan yorumlarını, kısa süreli bir araştırma çerçevesinde 
ulaşılabildiği ölçüde, özetleyerek sunmak ve çeşitli görüşlerin karşılaştır-
malı incelenmesi sonucunda, bir Türk tarihçisinin bundan 94 yıl önce 
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Emir Timur konusunda bildirmiş olduğu ilk görüşlerinin bugün için de 
ne kadar yerinde ve uygun olduğunu vurgulamaktır. 

Rahmetli tarihçi Ahmed Zeki Velidi Togan (1890-1970)’ın henüz 22 
yaşındayken yayımlamış olduğu Türk ve Tatar Tarihi adlı kitabı gerek o 
güne kadar, gerekse ondan sonra 1920’ye kadar Kazan ve Ufa’da yayım-
lanmış olan diğer tarih kitaplarından Emir Timur (1336-1405)’un askerî 
faaliyeti, özellikle Altın Orda Hanı Toktamış ile Timur arasındaki çekiş-
meler ve Timur’un nihai zaferi konusunun yorumlanışı bakımından bü-
yük farklılıklar gösterir. Hem Tatar hem de son devir Osmanlı ve daha 
sonraki bazı Türkiye Türk tarihçilerinin Emir Timur’u oldukça olumsuz 
yorumlarının aksine, Togan modern tarih yazımında Emir Timur konu-
sunda olumlu görüş ve yorumlar getiren 20. yüzyılın başındaki ilk mo-
dern tarihçi sayılır. Togan’ın Emir Timur hakkındaki olumlu yorumları 
onun daha sonraki çalışmalarında (Bugünkü Türkili - Türkistan ve Yakın 
Tarihi, 1934 Kahire ve 1942-47 İstanbul baskıları; Umumî Türk Tarihine 
Giriş, Cilt: 1, İstanbul 1946) olgunlaşır ve “Timurs Osteuropapolitik” 
(ZDMG, 108/2, 1958) adlı incelemesinde doruğa çıkar. 1924-1990 yılları 
arasındaki Sovyetler Birliği ile Türkiye’de Atatürk dönemi sonrası bazı 
yıllarda Timur konusunda oldukça olumsuz görüş ve yorumlar dışında, 
Batı Avrupa, ABD ve Japonya’daki çalışmalarda ise, Emir Timur’un port-
resi (yine bazı istisnalar ile) olumlu çizilmiştir. 

Zeki Velidi Togan’dan önce özellikle Kazan’daki Tatar aydın ve tarihçile-
ri, Altın Orda Devleti’nin yıkılışındaki en büyük payı Emir Timur’a yükle-
dikleri için onu kendi eserlerinde olumsuz bir kişilik olarak sunmaktan ve 
Emir Timur konusundaki kızgınlıklarını açıkça ortaya koymaktan çekin-
memişlerdir. Böyle Tatar aydınların başında, Rızaeddin Fahreddin gelir. 
Rızaeddin “Şura” Dergisi’nin 1908-1917 yılları arasındaki sayılarında 
“Meşhur Adamlar ve Büyük Hadiseler” yazı dizisi altında yayımladığı Altın 
Orda ve Kazan Hanları hakkındaki makalelerinde, yalnız Altın Orda Devle-
ti’nin çöküşüne değil, daha yüzyıllar sonrasında Rusya Müslümanlarının 
ezilmişliğine de yol açmış başlıca neden olarak Emir Timur’u gösterir: 

“Aksak Timur’un ordusu Deşt-i Kıpçak’ı geçerek yollarına çıkan her 

şeyi yakıp yıktılar ve sayılmayacak kadar çok insan öldürdüler. Ayrı-

ca bir o kadarını da esir aldılar. Bu öyle büyük bir olaydı ki, o büyük 

kültür devleti kısa sürede harabeye dönüştürüldü. Bugünkü Rusya 

Müslümanlarının ataları Aksak Timur’un yapmış olduğu eziyetler ka-

dar büyük bir zulmü hiçbir zaman çekmemiştir. Büyük devletin yıkıl-

ması ve Rusya’nın tarih sahnesine çıkması Aksak Timur’un yapmış 

olduğu bu seferle doğrudan bağlantılıdır.”1 
                                                           
1 Rızaeddin Fahreddin, Altın Ordu ve Kazan Hanları (Çeviren: İlyas Kamalov). Kaknüs Yayın-
ları, s. 71, İstanbul 2003; Bu eserin Tatarca aslı ve Rusça çevirisi: Rızaetdin Fahretdin, Altın 
Orda Xannarı / Xanı Zolotoy Ordy (Ravil Emirhan, Sultan Şemsi), Kitap Neşriyatı, s. 48, Ka-
zan-Tatarstan 1996. 
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Rızaeddin Fahreddin bu olumsuz görüşlerini Toktamış Han ile ilgili 
makalesinde bildirir. O daha sonra Edigey Mirza ile ilgili makalesinde 
ise, Edigey Mirza’nin Tatar tarihindeki olumsuz rolünü belirlerken bile, 
onun suçunu Emir Timur’dan sonraki ikinci sıraya koyar: 

“Eğer bugün Rusya Müslümanlarının ezilmiş ve sömürülmüş olmaları-
nın birinci sebebi olarak Aksak Timur ve seferlerini gösteriyorsak, ikinci 
sebebi olarak Aksak Timur’un başlatmış olduğu trajedinin Edigey Mirza 
tarafından sonuca ulaştırılmış olmasını gösterebiliriz.”2 

Rızaeddin Fahreddin kendi yazılarında Emir Timur’a beslediği nefreti 
açıkça belirtmekten çekinmez. Emir Timur hakkında makale yazamaya-
cağını bir yazısında şöyle açıklıyor: “Emir Timur tercümesini soğukkanlı-
lıkla yazacağıma inanmadığım için bugüne kadar Şura’da basmadık. Bi-
zim ona olan öfkemizin bitmesi ve acımızın azalması ihtimali yok.”3 

Emir Timur hakkında makale yazamayacağını belirten Rızaeddin 
Fahreddin “Cengiz Han” hakkındaki makalesinde ise, Cengiz Han’a öv-
güler yağdırırken, onu Türk Milletini birleştiren ve yücelten bir kişi olarak 
tanımlar: “Türkleri birleştirmek yolunda gayret ettiği ve Türk kavminin 
şan ve şöhretini göklere çıkardığı için Cengiz Han, en büyük adamlarımız-
dan, vücudu ile iftihar edecek büyüklerimizden ise de, bu babda olan his-
siyât-i diniyemiz, hissiyât-i kavmiyemize göre galipdir.”4 

Başka Tatar aydın ve tarihçileri ise, Rızaeddin Fahreddin kadar Emir 
Timur’a nefret beslememişlerdir. Hatta, Altın Orda Devleti’nin yıkılışın-
daki birincil rolün Emir Timur’da değil, Altın Orda şehzadeleri arasında-
ki taht kavgalarında olduğunu 1910’larda belirten bazı Tatar tarihçileri 
de vardır: 

“Altın Orda evvelde çok kuvvetli olup, sonradan şehzadelerin kendi 
aralarındaki rekabet ve çekişmeleriyle birbirilerini öldürmeleri nedeniyle 
tamamen zayıflayarak bir kaç devlete bölündü.”5 

İşte, Emir Timur konusuna daha tarafsız bakabilen bazı İdil-Ural böl-
gesindeki tarihçiler arasında 1912’de henüz 22 yaşında olan Ahmed Zeki 
Velidi (sonradan Türkiye’de “Togan” soyadını alır)’yi de sayabiliriz. Ah-
med Zeki Velidi tarih alanındaki ilk eserinde Timur’un tarihteki yerini ve 
portresini çok olumlu olarak çizmiştir: 

“Aksak Timur, Türkler arasında çok sık, bütün dünyada çok seyrek 

rastlanan büyük fatihlerdendir... Kendisinin hadden fazla kabiliyeti, 

aklı, iktidarı, kahramanlığı ile bütün Maveraü’n-nehir hanlığını Çağa-
                                                           
2 Rızaeddin Fahreddin, Altın Ordu ve Kazan Hanları, a.g.e., s. 77. 
3 Rızaeddin Fahreddin, “Cengiz Han” Şura, Sayı: 4, s. 97-100, 1909; bu kaynağa bakmamızı 
sağlayan eser: İsmail Türkoğlu, Rusya Türkleri Arasındaki Yenileşme Hareketinin Öncülerin-
den Rızaeddin Fahreddin, Ötüken, s. 234-235, İstanbul 2000. 
4 Rızaeddin Fahreddin, “Cengiz Han” Şura, Sayı: 4, s. 99-100, 1909; İsmail Türkoğlu, a.g.e., 
s. 234. 
5 Ayneddin Ahmarov, Qazan Tarixi, Bayanu’l-Xalk Matbaası, s. 22, Kazan 1910. 
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tayoğulları elinden aldı. Semerkand şehrini başkent yaparak bilginle-

ri kendi etrafına topladı... Timur’a göre, o Kıpçağı kendi askeri gücüy-

le alarak Toktamış’a verdiği için, Toktamış onun önünde minnettar 

idi. O kendisini Toktamış’ın ve Kıpçağın sahibi olarak biliyordu; ama 

Toktamış ise kendini ikinci bir Timur olarak tanıyordu.”6 

Daha sonraki yıllarda da, bazı Tatar aydınları ve tarihçileri ya Rızaed-
din Fajreddin’in etkisinde kalarak Emir Timur’u tarihteki olumsuz bir ki-
şilik olarak, ya da Ahmed Zeki Velidi’nin etkisinde onu daha olumlu ola-
rak eserlerinde anmışlardır. Önceleri Uzak Doğu’da, daha sonraları ise 
Türkiye’de çok sayıda eser vermiş olan Tatar tarihçilerinden Abdullah 
Battal Taymas Çin’in Mugden şehrindeki “Uzak Doğu’da Yaşayan İdil-
Ural Tatar Türk Müslümanlarının Dinî-Millî Merkezi Eğitim Şubesi” tarafın-
dan 1938 yılında yayımlanan “Türk-Tatar Tarihi” adlı eserinde Emir Ti-
mur’un Altın Orda ile ilişkileri, Toktamış Han ile macerası üzerinde ay-
rıntılı olarak bilgi verdikten sonra “Aksak Timur Hakkında Bir İki Söz” 
adlı kısa bölümde Emir Timur’un portresini hem olumlu, hem de olum-
suz yönleriyle birlikte oldukça tarafsız olarak ilkokul son sınıf Tatar öğ-
rencilerine şöyle tanıtıyor (Aşağıdaki alıntıda yazarın üslubunu değiştir-
meden Tatar Türkçesi’nden Türkiye Türkçesi’ne aktarılmıştır). 

(Abdullah Battal önce Emir Timur’un askeri seferlerinden söz ediyor): 

“Aksak Timur dünyanın büyük fatihlerinden sayılır. Gerçekten de, o 

nereye gitse, orada yenmiş, işlerinde başarı kazanmıştır. Timur baş-

kalarından üstün olmayı, ülkeler fethetmeyi çok severmiş. O “Dünya-

nın insanoğulları yaşayan yerlerinin iki padişahın eli altında olması-

nın önemi yok” dermiş. Timur ülkeleri fethetmekle yetinip, o ülkelerin 

kendi eli altında uzun süre kalmasına önem vermemiş ve onun çare-

lerinin onu ilgilendirmediği anlaşılıyor. Timur Kıpçak bozkırlarından 

dönerek bir yıl kaldıktan sonra, yani 1397 yılında Hindistan’a sefer 

yaptı, yolda Kâfiristan halkını yendi, Delhi duvarları yanında Hint 

padişahının askerlerini darmadağın etti. O Delhi şehrine girdiğinde 

ona karşı duran olmadı. 1399 yılında Ganj ırmağına kadar gitti ve 

Hint’ten çok fazla ganimetler alarak döndü. Ancak, bu zengin ülkeyi 

kendi ülkesine gerçekten katmaya önem vermedi. 1400’de bir ara 

Osmanlı padişahı Yıldırım Bayezid’e hem de Mısır padişahı Ferec 

Berkukoğlu’na karşı savaş başladı; o yılda Anadolu’daki Sivas’ı, 

Şam’daki Halep’i, 1401’de Şam’ı aldı; 1402’de Ankara yanındaki çe-

tin savaşta Sultan Bayezid’ı yenerek onu esir aldı; bütün Anadolu 

şehirlerine girip çıkarak Akdeniz boyuna İzmir’e gitti; 1404’te Semer-

kand’a döndü ve aynı yılda Çin üstüne yürüdü; 1405’te Otrar deni-

len şehre vararak o yerde 15 Şubatta vefat etti.” 
                                                           
6 Ahmed Zeki Velidi, Türk ve Tatar Tarihi (Birinci Cüz), Millet Matba’ası, s. 167, 170, Kazan 1912. 
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(Daha sonra Emir Timur konusundaki değerlendirmesine geçiyor): 

“Timur çok yönden Cengiz’e benzer. O kendisi de çok işlerinde Cen-

giz’i örnek tutardı; ancak Cengiz ona göre daha akıllı, Timur ise Cen-

giz’e göre daha bilgindi. Timur okulda okumamış, okuma-yazma bil-

meyen biri olsa da, kendi ana dili Türkçeden başka Farsça konuşur, 

bilginlerle tartışmayı ve tarihçileri şaşırtmayı severdi. Kendisinin ta-

rih konusundaki bilgisi dolayısıyla tarihçi İbn Haldun’u şaşırtmıştı. 

Tarihteki ve destanlardaki kahramanları anlatarak o kendi askerleri-

ni canlandırır ve yüreklendirirdi. Timur yalnızca kendi vatanı olan 

Maverau’n-nehir’i ve başkenti Semerkand’ı imar etmeye özellikle önem 

verdi, başka vilayetlere fazla ilgi göstermedi. Semerkand’da yaptırdı-

ğı binaları onun nasıl zevk sahibi olduğunu gösterirler. Timur’un 

oğulları içinde yalnızca Şahruh akıllı bir kişiydi, diğerleri ise sıradan 

kişilerdi. Onun çocukları ve torunları içinden Timur’un işini sürdüre-

cek bir kişi çıkmadı; bunun için onun kurduğu devlet kısa sürede da-

ğıldı. Ondan sonra, artık Türk-Tatar dünyasını bir lider etrafında top-

layacak bir kişi Türklerin kendilerinden çıkmadı. Türk yurdu parça-

parça oldu, sonra başkalarının boyunduruğu altına girdi.”7 

Sovyetler Birliği döneminde, özellikle 1924-1990 arasında Emir Timur 
konusunda yayımlanan eser ve ansiklopedilerde onun portresi etrafı ya-
kıp yıkan ve halkları sömüren bir “feodal baskıncı” olarak çizilmiştir. 
Başka Sovyet ansiklopedileri yerine, belki de Emir Timur’un nispeten da-
ha olumlu yorumlanabileceği (?) yer olarak Özbekistan’da yayımlanmış 
ansiklopediye bakmamız bile yeterli olabilir: 

“Timur devleti askeri-feodal zulüm, halkları şefkatsiz sömürme ve ez-

me üzerine temellenmişti. Sınıf açısından Timur feodal asilzâdeler ve 

tüccarları korudu. Timur döneminde genel halkın sömürülmesi yine 

arttı... Bu sosyal zıtlıklar taa o devirde de keskin sınıf çatışmasına 

neden olmadan duramazdı. Bu yüzden de devlet Timur’un ölümün-

den fazla geçmeden 15. yüzyılda parçalandı.”8 

Ancak, SSCB’de Mikhail Gorbachov’un başlattığı “Açıklık” (Glasnost) 
ve “Yeniden Yapılanma” (Perestroika) reformları Orta Asya Cumhuriyetle-
ri’ne 1989’dan sonra ulaşınca, Emir Timur konusu da artık “yasak” ol-
maktan çıkarak, onun hakkında olumlu düşünce ve değerlendirmeler 
bildirebilmek mümkün oldu. Özbek tarihçi ve yazarlarından Borıbay Ah-
medov 1995 yılında yayımlanan “Emir Timur” adlı tarihi romanında Emir 
Timur’u çok olumlu bir kahraman olarak ele alır. Borıbay Ahmedov kita-
                                                           
7 A. Battal (Taymas), Türk-Tatar Tarixi (İbtidaî mekteplerin soñı sınıfları üçün). Muqden: Yı-
rak Şarkda Yaşavçı İdil-Ural Türk-Tatar Müsülmanlarınıñ Dinî-Millî Merkez Ma’arif Şubesi, 
s. 80-81, 1938. 
8 “Temur: Emir Temur, Temurleng”, Özbek Sovet Entsiklopediyası, Cilt: 11, s. 39, Taşkent 1978. 
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bının önsöz ve sonsözünde, Emir Timur hakkında şunları söyler (Ön-
söz’de): 

“Emir Timur dünya tarihindeki büyük şahsiyetlerden biri, Orta Asya 
halklarının iktisadi, siyasi ve kültürel gelişmesine büyük katkıda bulun-
muş büyük devlet adamı ve usta asker, fen ve kültür hamisiydi.”9 

(Sonsöz’de): “Hazret sahipkıran ulus ve halkın başını bir araya getire-
rek, güçlü bir devletin temelini attı, bilim-fen ve kültürün gelişmesi için ça-
ba gösteren ulu bir şahsiyetti.”10 

Hâlbuki Boribay Ahmedov’dan önce Taşkent’te çıkan Şark Yulduzı 
(Doğu Yıldızı) adlı aylık edebiyat dergisinde Memedali Mahmudov (dog. 
1945) adlı genç bir Özbek yazarın “Ölmez Kayalar” adlı romanı 1981’de 
yayımlandığında Moskova ile Özbekistan arasında “Emir Timur” konu-
sunda büyük bir iç kriz yaşandı. Üç ay gibi kısa bir süre içinde o edebi-
yat dergisinin Özbek asıllı başyazarı ve bütün yazarlar kadrosu değiştiri-
lerek, dergiye Rus asıllı bir eleştirmen başyazar olarak atandı. Yine, Mos-
kova’nın emriyle Özbekistan Yazarlar Birliği o yıl içinde olağanüstü bir 
toplantı yaparak yazar Memedali Mahmudov, onun eserini yayınlayan 
dergi yazı kurulu ve dergideki yazı ve şiirlerin üzerinde basılmadan önce-
ki son kontrolü yapan ve onay veren Sovyet sansürcüsünü sorguya çek-
ti. Sorgulama sonucunda, romandaki “yanlışlıklar”ı düzelterek yeniden 
yazması koşuluyla yazar Memedali Mahmudov’a yalnızca sözlü ihtar ce-
zası verildi. Genç yazar Memedali Mahmudov’un Moskova tarafından be-
lirlenmiş “yanlışlıkları” başında romanında Emir Timur’u çok olumlu biri 
olarak tasvir etmesi geliyormuş. Emir Timur romandaki kahramanların-
dan biri olmasa da, başka roman kişileri tarafından hayranlıkla anılıyor 
ve roman kahramanı Boranbek’in rüyasında Emir Timur görünerek ona 
millî konularda yol gösteriyor.11 Tabii, 1980’lerde böyle konuları ele al-
mak ve Emir Timur’u olumlu bir kişi olarak yüceltmek Sovyet idarecileri 
ve Komünist Partisi’nin asla onaylayamayacağı bir durumdu.12 

Modern Orta Asya Türk edebiyatının başlangıç dönemi sayılan Sovyet 
öncesi “Türkistan Cedit Edebiyatı” sırasında Emir Timur konusunda iki 
önemli edebi eser vardır. Biri Özbek yazarı Abdurrauf Fıtrat (1886-1938)’ın 
“Temur Sağanası” (Timur’un Makberi) adlı piyes ile Kazak şairi Mağcan 
Cumabayoğlu (1893-1938)’nun “Aksak Temir” (Aksak Timur) adlı şiiridir. 
                                                           
9 Borıbay Ahmedov, Emir Temur (Tarihi Roman). Abdulla Qadiriy Xalq Mirası Neşriyatı, s. 3, 
Taşkent 1995. 
10 Borıbay Ahmedov, a.g.e., s. 587. 
11 Memedali Mahmudov, “Ölmes Qayalar” (roman), Şark Yulduzı, Sayı: 11-12, (1981); roman 
daha sonra değişik bir adla, hem de yazarın yeni takma adıyla yayınlandı, ama roman met-
ninde fazla bir değişiklik yapılmadı: Evril Turan, Bu Tağlar, Uluğ Tağlar (Roman), Yazuvçı 
Neşriyatı, Taşkent 1991. 
12 Bu yazının çerçevesi 1910 ile 2006 yılları ile sınırlandığı için Dündar Alp tarafından 1909 
(1328) tarihinde yazılmış olan Şarkın Büyük Hakanı Timurlenk adlı roman ele alınmadı (bu 
eserin yeni baskısı: Evreca, İstanbul 2005). 
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Bir perdelik drama/opera şeklinde yazılan Fıtrat’ın Timur’un Makberi adlı 
piyesi 1918-1919 yıllarında sahnelendiği halde basılmamış ve sonradan 
metni kaybolmuştur.13 Çeşitli eserlerde Fıtrat’ın bu kaybolmuş piyesinden 
bazı sahne parçaları verilmektedir. Büyük bir ormanın baltalarla kesilmesi 
sahnesinde Emir Timur’un ruhu ortaya çıkarak oradakilere “Ben size çok 
miras bırakmıştım. Bu ormanları kimler kesiyor? Kimler bahçelerden kuşları 
kovuyor? Atalarımızın mirası bu duruma mı düştü?” der.14 Kazak şairi Mağ-
can Cumabayoğlu (bugünkü Kazakça yazım ile: Mağjan Jumabay-ulı) 
1923 yılında basılmış “Aksak Temir” şiirinde Emir Timur’un dünya hâki-
miyeti ve Türklük bilincini çok güzel betimler: 

Kazak Türkçesiyle:  Türkiye Türkçesiyle: 

Aqsaq Temir Sözi15 Aksak Timur Sözü 

“Cihan dégen né něrse? - “Dünya denen nasıl bir şey? - 
Alaqanıñ awdanı! Avuçiçi kadar bir yer! 
Bir awdanda köp těñiri Bir alanda çok Tanrı 
Boluwdıñ tipti joq sěni. Olmasının yoktur hiç gereği. 

Těñiri - köktiñ těñirisi, Tanrı - göğün tanrısı, 
Küñirensin, kögin biylesin! Gürüldesin, göğünü yönetsin! 
Jér těñirisi Témirmin, Yer Tanrısı Timur’um, 
Jérime těñiri tiymesin!” Yerime Tanrı değmesin!” 

Kök těñirisi - těñiriniñ Gök Tanrısı - Tanrının 
Tuqımı joq, zatı joq. Dölü yok, özü yok. 
Jér těñirisi Témirdiñ Yer Tanrısı Timur’un 
Tuqımı - Türik, zatı - ot! Dölü - Türk, özü - ateş! 

Bu olağanüstü güçlü şiirin Kazaklar ve başka Türk boyları arasında 
Türklük bilincini yükselteceğinden kuşkulanan Sovyet yönetimi tarafın-
dan Mağcan’ın öldürülmesinden sonra ta 1989’a kadar ne bu şiir, ne de 
şairin başka şiirleri SSCB içinde yayınlanabildi. 
                                                           
13 Bu konudaki ilk bilgi şu gazetede verilmiştir: Yaş Leninçi (Taşkent), 10 Mart 1935 günkü 
sayı; Edward Allwort, The Preoccupation of Abdurrauf Fitrat. Bukharan Noncomformist: An 
Analysis and List of His Writings (ANOR, 7). s. 64, Berlin: Das Arabische Buch, 2000. 
14 Baymirza Hayıt, “Die jungste Özbekische Literatur” Central Asiatic Journal, vol. VII, Nr. 2, 
s. 48, 1962; Baymirza Hayıt, Millî Türkistan Hürriyet Dâvası (Editör: Timur Kocaoğlu). Ata-
türk Kültür Merkezi Başkanlığı, s. 606, Ankara 2004. 
15 Bu şiirin Kazakça aslını yukarda verirken 34 harfli Ortak Türk Alfabesi kullanıldı. Bu şii-
rin çok sayıdaki yayımları: Mağjan Mağjan Jumabaynıñ Öleñderi, Türkistan Devlet Neşriyatı, 
s. 191-192, Taşkent 1923; Zeki Velidi Togan, Bugünkü Türkili (Türkistan) ve Yakın Tarihi, 
s. 565-566, İstanbul 1942-1947, (2. basımı: Enderun Kitabevi, İstanbul 1981); Hasan Oral-
tay, Büyük Türkçü Şair Mağcan Cumabayoğlu’nun Şiirleri, s. 35-36, İzmir 1965; Ferhat Ta-
mir, Mağcan Cumabayoğlu’nun Şiirleri, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, s. 272-273, 
Ankara 1993; Mağjan Jumabay-ulı, Şığarmaları, Bilim, Cilt: 1, s. 74, Almatı 1995; Timur 
Kocaoğlu, “Mağcan’ın Şiirlerinde Güneş, Ateş ve Alev” Türk Edebiyatı, No: 243 s. 34-37, İs-
tanbul 1994; Timur Kocaoğlu, “The Great Kazakh Poet Maghjan Jumabayuli’s Poems”, Ka-
zakhstan No: 22, s. 7, Almatı, 02.06.1993. 
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Sovyetler Birliği içindeki Türk Cumhuriyetleri ve başka Türk özerk 
bölgelerinde Emir Timur konusunda böyle olumsuz bir tutum varken, 
Mustafa Kemal Atatürk dönemi Türkiye’sindeki popüler ve bilimsel eser-
lerde ise, Emir Timur büyük Türk hakanı olarak yüceltiliyor, onun Türk 
tarihindeki büyük katkıları vurgulanıyordu. Aslında, Emir Timur ile Yıl-
dırım Bayezid arasındaki Ankara Savaşı, onun acı sonucu ve Yıldırım’ın 
ölümü ve daha sonra Fetret devrine girilmesi dolayısıyla Emir Timur’a 
nispeten olumsuz yaklaşım zaman zaman bazı Osmanlı tarihlerinde yan-
sımış olsa da, Atatürk’ün Emir Timur’a karşı olan hayranlığı ve saygısı o 
dönem Türkiye Türk tarihçiliğinde yansımıştır. 

Atatürk’e göre, Emir Timur’un en önemli özellikleri şunlardı: 

“Timur’un asıl dikkati celp eden hâli bir tehlike zamanında sakin ve 

mülahazalı kalışıydı. Bu, büyük iş yapabilmek kabiliyetinde olan 

adamlarda görülebilir. Timur’un cismanî enerjisi de çok fazla idi; bu 

sayede gecelerce uykusuzluğa ve at sırtında kalmaya dayanabiliyor-

du. Timur’da bir şef vasıfları vardı ve o, kumanda etmesini seviyor-

du. Kendine çok emniyeti vardı.”16 

Atatürk 23 Ocak 1923’te Bursa Sultani Mektebi’nde kadın ve erkek 
öğretmenlere güzel bir kadın-erkek dayanışması olarak Emir Timur ve 
karısını örnek göstermişti: 

“Timur’a geçecek olursanız, Timur’un doğrudan doğruya karısı, ken-

disinden daha muktedir bir kadındı. Emir Timur saltanat kurmak için 

başladığı ilk inkılapta, en yakın ve kuvvetli yardımcısı karısı idi.  Ay-

nı ata beraber binerler ve her türlü cevvaliyet ve faaliyette bulunur-

lardı. Bilhassa bütün bu faaliyetin ilim kısmını takip eden karısı idi. 

Karısı ulema ile beraber daima kocasına yardım ederdi.”17 

Atatürk döneminin ünlü yazar, hukukçu ve tarihçilerinden Mahmut 
Esat Bozkurt, Emir Timur’un devlet politikası konusundaki eserinde 
Atatürk’ün Emir Timur sevgisi konusunda şunları yazıyor (Bozkurt ese-
rinde Emir Timur’dan hep “Demir” diye söz ediyor): 

“Atatürk, Demir’i çok severdi. Onun kumandanlığına, devlet adamlı-

ğına hayrandı denebilir. Bir gün Yıldırım’la Demir arasındaki Ankara 

Meydan Muharebesi’ni harita üzerinde değerlendiriyordu. “Bakınız” 

dedi, “Yıldırım, Demir’i öyle bir kıskaç içine almış ki, bu kıskaçtan 

Demir’den başka bir kumandan sıyrılıp çıkamazdı. O çıktı ve hasmını 

yendi.” İlave etti: “Ben, Demir zamanında gelseydim, onun yaptığı iş-

leri başaramazdım. O benim zamanımda gelseydi, yaptıklarımdan 
                                                           
16 Mustafa Kemal Atatürk, Tarih, (Liseler için), (elyazısı evraklar), Türk Tarih Kurumu, Cilt: 2, 
Ankara. 
17 Atatürk’ün Bütün Eserleri, Kaynak Yayınları, Cilt: 14, s. 376-377, İstanbul 2004. 
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daha çok büyüklerini yapardı.” Yıldırım’ı da bir kahraman, bir cihan 

kahramanı olarak severdi. “Büyük manevracıdır. Fakat Demir’in ya-

nında çocuktur. Korkusuz bir deli oğlandır” derdi.”18 

Mahmut Esat Bozkurt eserinde Emir Timur ile Atatürk’ü karşılaştırır-
ken, “Demir de, Atatürk de yoktan devlet kuran Türk çocuklarıdır. Tabiat-
larında ne kadar benzerlik var...” demekten kendini alıkoyamaz.19 

Atatürk’ün sağlığında halka ve özellikle gençlere Emir Timur’u daha iyi 
tanıtmak için çok sayıda popüler tarih kitabı yayımlanmıştır. Bunlardan 
biri de Türkiye’nin gerçekten en popüler tarihçisi Reşat Ekrem (Koçu)’nun 
1933’teki “Timur ve Oğulları” adlı eseridir. Reşat Ekrem çeşitli fotoğraflarla 
bezenmiş 64 sayfalık eserinde Emir Timur’un hayatı ve faaliyetlerini ayrın-
tılı anlattıktan sonra, onu gençlere şu özellikleriyle örnek gösterir: 

“Timur büyük bir kumandan, muzaffer bir imparator olduğu kadar bü-
yük bir edebiyat ve ilim hamisi, bir Mesen20 olmuştu. Timur’un Türk harp 
ve siyaset tarihinde ne kadar yüksek bir mevkii var ise, Türk fikir ve san’at 
âleminde de o kadar kıymetli bir yeri bulunmaktadır.”21 

Ancak Atatürk döneminden sonra, Türkiye’de yazılan tarih kitapları-
nın bazılarında Emir Timur konusunda oldukça olumsuz ifade ve görüş-
ler bildirilmiştir. Bunların başında da, Tatar asıllı tarihçi Akdes Nimet 
Kurat gelir: 

“Hindistan, İran, Irak, Anadolu’dan başka Altın Ordu’ya seferleri ve 

tahribatı ile şöhret bulan Aksak Timur, netice itibariyle Türk tarihin-

de çok meş’um bir rol oynamıştır. 1402’de Ankara Savaşı’nda Yıldı-

rım Bayezid’i esir almakla, Anadolu’daki Türk Birliğini elli yıl (Fatih’e 

kadar) geciktirdiği gibi, 1391 ve 1395 yıllarında bir Türk İslâm Devle-

ti olan Altın Ordu’ya karşı tahripkâr sefer yapmak suretiyle bu Dev-

leti temelinden yıkmış ve Moskova Rusya’sının süratle yükselmesini 

sağlamıştır.”22 

Daha sonraki yeni kuşak Türk tarihçileri her ne kadar Akdes Nimat 
Kurat’ın “Türk tarihinde çok meş’um bir rol oynamıştır” gibi sertçe üslu-
bunu kullanmasalar da, hem Altın Orda seferi hem de Ankara Savaşı 
                                                           
18 Mahmut Esat Bozkurt, Aksak Demir’in Devlet Politikası: Timurlenk Üzerine İnceleme, Yeni 
Sabah Neşriyatı, İstanbul 1943; yeni baskı Kaynak Yayınları, s. 84, İstanbul 2005. 
19 Mahmut Esat Bozkurt, a.g.e., s. 83. 
20 Reşat Ekrem “Mesen”i eserinin dipnotunda şöyle açıklıyor: “Mesen, Roma imparatoru 
Oktav’ın dostlarından olup Horas ve Virjil gibi Latin şairlerini himaye eden zengin bir Roma-
lıdır. Avrupa’da, Rönesans devrinde, şair ve san’atkârları himaye eden büyük devlet adamla-
rına ve hükümdarlarına da, bu zengin Romalının hatırası yâd olunarak, Mesen denilmiş ve 
bundan sonra bu kelime, bu gibi büyük hamilere bir âlem olmuştur. Bkz: Reşat Ekrem, Ti-
mur ve Oğulları, Muallim Ahmet Halit Kitaphanesi, s. 60, İstanbul 1933. 
21 Reşat Ekrem, a.g.e., s. 60; Yine bu dönemde basılmış bir başka eser: Ömer Halis, Yediyıl 
Harbi İçinde Timur’un Anadolu Seferi ve Ankara Savaşı, Askerî Matbaa, İstanbul 1934. 
22 Akdes Nimet Kurat, IV-XVIII. Yüzyıllarda Karadeniz Kuzeyindeki Türk Kavimleri ve Devlet-
leri, s. 138, Ankara 1972. 

28



TİMUR KOCAOĞLU / EMİR TİMUR’UN PORTRESİ 11

dolayısıyla Emir Timur’u olumsuz olarak yargılama ve onu bir türlü ba-
ğışlamama eğiliminin zaman zaman sürdüğü görülmektedir. Yılmaz Öz-
tuna Türkiye’de çok satan ve yeni baskıları da yapılan Türk Tarihi adlı 12 
ciltlik popüler eserinin Ankara Savaşı’nı da içeren 3. cildindeki “Türkiye-
Türkistan Savaşı’nın Jeopolitik Sebepleri” adlı bölümde, bu savaşın tek 
sorumlusu olarak Emir Timur’u göstererek: 

“Bu yıllarda bütün meseleler Timur üzerinde toplanmıştır. Timur’un 

nerede duracağı tamamen meçhuldür. Timur, Cengiz’in mirasını top-

lamak ve bütün Türklerin hakanı tanınmak iddiasındadır. Osma-

noğullarının gaza meydanlarından ihraz ettikleri şân-u şeref, ona hiç-

bir çekinme hissi vermemektedir.”23 

diye kendi kişisel görüşünü genel bir tarih yorumu biçiminde okuyucu-
lara sunar. 

Ankara Savaşı’nın Türk tarihindeki yerini de Öztuna şöyle özetler: 
“Ankara meydan muharebesi, bütün Türk tarihi çapında bir felakettir. Do-
ğu Türklerine ne kazandırdığı tamamen meçhul olduğu gibi, Batı Türkleri-
nin terakkisine gem vurmuştur.”24 Öztuna daha sonraki sayfalarda da 
Emir Timur’un Anadolu’daki birçok şehir ve yöreyi ilk kez Türklerin ege-
menliğine katmasını bile olumsuz yorumlayarak şu duygusal görüşünü 
bildirir: “Timur isteseydi şüphesiz Bizan’ı birkaç hafta içinde düşürür ve 
Doğu Roma Fatihi olmak şerefini ihraz ederdi. Fakat ihtiyar cihangirin bü-
tün ufku, Çin ihtirası ile kararmış bulunuyordu. Bu uğurda gaziler sultanı 
olan Batı Türk Hakanını bile ezmişti.”25 Türkiye’de geniş kitleler, özellikle 
de gençler için yazılmış böyle bir popüler eserde, bir tarihçinin tarihi 
olayları tamamen kişisel kızgınlık veya nefret duygularıyla yoğurarak 
okuyuculara sunması ve özellikle de “Doğu Türkleri” ve “Batı Türkleri” di-
ye Türkleri iki kampa ayırıcı bir vurgu yapmasının sonraki genç kuşak-
larda Emir Timur konusundaki “olumsuz düşünce”nin daha da uzun yıl-
lar sürmesine katkıda bulunmuştur. Atatürk döneminde Emir Timur ko-
nusundaki o olumlu görüş ve yorumlar 1938’den sonra zaman zaman 
böyle olumsuz yönde sapmalar göstermiştir. 

Altın Orda26 konusunda önemli araştırmalar da yapmış olan tarihçi 
Mustafa Kafalı İslâm Ansiklopedisi’ndeki “Timur” maddesi sonunda onu 
şöyle yargılar: 
                                                           
23 Yılmaz Öztuna, Başlangıcından Zamanımıza Kadar Türkiye Tarihi, Hayat Kitapları, Cilt: 3, 
s. 98, İstanbul. 
24 Yılmaz Öztuna, a.g.e., s. 109. 
25 Yılmaz Öztuna, a.g.e., s. 115. 
26 Türkiye’de eskiden beri kullanılan “Altın Ordu” terimi yerine, bu makalede doğru olan 
“Altın Orda” terimi kullanılmıştır. Türk tarihçiliğindeki bu yanlış terim son zamanlarda bazı 
yeni kuşak tarihçileri tarafından bırakılarak artık doğru olan “Altın Orda” terimi kullanılı-
yor. Ancak, bu yazıda Türkçe kitaplardan verilen alıntılarda yazarların kullandığı “Altınor-
du” terimi değiştirilmeden olduğu gibi aktarıldı. 
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“Altın-Ordu hanlığına vurduğu darbe ile müstakbel Rus Devleti’nin 

gelişmesine kolaylık sağlamıştır. Filhakika, Altın-Ordu Hanlığı, bu 

darbeden sonra bir daha kendine gelememiştir. Bayezid’in Timur 

karşısındaki mağlubiyeti, İstanbul’un fethini geciktirdiği gibi, Delhi 

Sultanlığı’na vurulan darbe de Hind Müslümanlığının gelişmesini kı-

sa bir müddet için geciktirmiştir. Ancak torunu Babur Şah, yıllar son-

ra bu vazifeyi devralarak dedesinin hatasını tamir etmiştir.”27 

Türk tarihçilerinden Yaşar Yücel ve İsmail Aka’nın çalışmalarında Emir 
Timur konusuna daha tarafsız bir yaklaşım görülür. Yaşar Yücel 1973’teki 
bir çalışmasında Yıldırım Bayezid ile Timur arasındaki siyasi çekişmenin 
asıl sorumluluğunu Emir Timur’a değil, Yıldırım Bayezid’e yükler: 

“Şimdi verdiğimiz bu izahattan çıkan hakikaten garip sonuç üzerinde 

durmak istiyoruz. Eldeki kaynakların yeterince dikkatle gözden geçiril-

mesi suretiyle vermeğe çalıştığımız 1394-1400 yılları arsındaki Timur’un 

Türkiye ve Yakın-doğu ilişkileri içinde Osmanlı hükümdarı çok silik bir 

yer almaktadır. Türkiye’nin siyasî bütünleşmesini temin iddiasında bu-

lunan I. Bayezid, tıpkı 1393/94 harekâtı sırasındaki takındığı, pasif ve 

çekingen tutumunu devam ettirdiği görülmektedir. Timur’un Türkiye’yi 

istila hevesini engelleyecek hiç bir teşebbüste bulunmadığı gibi, bu hu-

susta kendisine yardımcı olabilecek dostlarını da uyguladığı aceleci poli-

tika ile kırmıştır. Nihayet Timur’un 1400 yılında Avnik’ten hareketle Si-

vas’a kadar ilerlemesi, siyasî hayatının sonu olan Ankara yenilgisi ve 

gerisinde siyasî bakımdan parçalanmış bir Türkiye bırakması devrinin 

meselelerine gösterdiği umursamazlığın acı bir tezahürüdür.”28 

Yaşar Yücel’in yukardaki yorumu son dönem Türkiye tarihçiliğinde 
Emir Timur’a bakış açısından gerçekten oldukça yeni bir anlayış sayılır. 
Ancak, Yaşar Yücel bu makalesinden 16 yıl sonra basılan kitabında ise, 
Ankara Savaşı dolayısıyla yalnızca Emir Timur’u suçlayan bir yorum ge-
tirir ve 1973’teki makalesinde Yıldırım Bayezid hakkında söylediklerini 
nedense bu yeni çalışmasında tekrarlamaz.29 

İsmail Aka araştırmalarında Emir Timur ve Timurlular dönemi üze-
rinde en çok eser vermiş bir Türk tarihçisidir. İsmail Aka eserlerinde bir 
yandan Emir Timur’u oldukça tarafsız olarak ele alırken, öbür yandan 
da özellikle onun bayındırlık, bilim-sanat alanında yaptıklarını ortaya 
                                                           
27 Mustafa Kafalı, “Timur”, İslâm Ansiklopedisi, Cilt: 12/I., Milli Eğitim Bakanlığı Devlet Ki-
tapları, s. 346, İstanbul 1974, (maddenin bütünü: s. 336-346); Türkistanlı tarihçi Baymirza 
Hayıt da Türkiye’deki bu tarihi yorumu eserinde sürdürür: Baymirza Hayit, Türkistan Rusya 
ile Çin Arasında, Otağ Yayınları, s. 3, İstanbul 1975. 
28 Yaşar Yücel, “Timur Tarihi Hakkında Araştırmalar I. Timur’un Türkiye ve Yakın-Doğu ile 
İlişkilerine Dair Gözlemler (1394-1400)” TTK Belleten 1973, XL/158, Türk Tarih Kurumu, 
s. 285, Ankara 1973. 
29 Yaşar Yücel, Timur’un Ortadoğu-Anadolu Seferleri ve Sonuçları (1393-1402), Türk Tarih 
Kurumu, s. 138, Ankara 1989. 
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koymuştur.30 Artık daha genç kuşak Türk tarihçileri Emir Timur konu-
suna eski önyargılardan arınmış olarak bakıyorlar: Gürsoy Solmaz, Hay-
rünnisa Alan ve başkaları.31 

Avrupa’da da 1930 ile 1960 yılları arasında Emir Timur konusunda 
olumsuz görüşlere sahip bazı tarihçiler vardı. Onların başında İngiliz ta-
rihçisi Arnold J. Toynbee gelir. Toynbee “Tarih Üzerine İnceleme” adlı ün-
lü eserinde Emir Timur’u bir tarihçiye asla yakışmayan argo söz ve ifade-
lerle yerer: 

“Eğer onun adı geniş kitlelere herhangi bir şey ifade ediyorsa, bu beş 

ayrı Asur kralının ancak 120 yıl içinde yapabildiği kadar dehşet ve 

korku salmış bir savaşçıyı hatırlamadır... Bu çatlak kafalı megalo-

man caninin bir düşüncesi kendisinin kötüye kullandığı korkunç as-

kerî gücü ile insanlığın hayalini etkilemekti...”32 

Tarihçi Adam Knobler 2001 yılında yayımlanan “Popüler Edebiyat ve 
Tarihte Timur (Korkunç/Tatar) Mecazını Yerine Oturtma Denemesi” adlı çok 
önemli incelemesinde, İngiliz tarihçisi Arnold Toynbee’nin Emir Timur 
hakkındaki bu “olumsuz tasviri”ni iki dünya savaşı arasındaki Avrupa’da 
artan “askerileşme”nin proto-tipini Emir Timur’da arama uğraşısı diye yo-
rumluyor.33 Tabii, burada hemen eklememiz lazım, Toynbee kendi İngiliz 
tarihindeki çok gaddar krallara karşı bile Emir Timur’a sarf ettiği ağır söz-
leri kullanmaz ve dünyadaki İngiliz sömürgeciliğini ise, İngiliz halkının o 
yörelere medeniyet götürme hamlesi olarak olumlu yorumlar. 

Dünya tarih biliminde Emir Timur konusunun tarafsızlıkla ele alınma-
sı ve yorumlanmasında üç büyük tarihçinin katkısı çok önemli olmuştur. 
Onlardan biri Türk tarihçisi Ahmet Zeki Velidi Togan, öbürleri Rus tarihçi-
si Vasiliy Vladimiroviç Bartold ve Alman tarihçisi Bertold Spuler’dir. V. 
Bartold çok sayıdaki incelemesinde özellikle Emir Timur’un devlet teşkilatı 
ve Türkistan’daki bayındırlık faaliyetleri hakkında ayrıntılı bilgi verir34 B. 
Spuler de Altın Orda konusunda 1943 yılında basılan önemli çalışmasın-
da Altın Orda’nın yıkılışını Emir Timur’un sırtına yüklemeden Altın Or-
da’nın kendi sorunlarına bağlar.35 
                                                           
30 İsmail Aka, Timur ve Devleti, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1991; aynı eserin değişik adla 
yeni yayımı: İsmail Aka, Timurlular, Türkiye Diyanet Vakfı, Ankara 1995; İsmail Aka, Mirza 
Şahruh ve Zamanı, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1994; İsmail Aka, “Timur Sadece Asker mi 
idi?” TTK Belleten 2001, Türk Tarih Kurumu, s. 453-466, Ankara 2001; İsmail Aka, “Timur-
lular”, Türkler, Yeni Türkiye Yayınları, Cilt: 8, s. 517- 533, Ankara 2002. 
31 Gürsoy Solmaz, “Timur ve Seferleri”, Türkler, Yeni Türkiye Yayınları, Cilt: 8, s. 540-553, 
Ankara 2002; Hayrünnisa Alan, Sultan Ebu Said Devri Timurlu Tarihi: 1451-1469, (Mimar Si-
nan Üniversitesi Basılmamış Doktora Tezi, İstanbul 1996). 
32 Arnold J. Toynbee, A Study of History, Cilt 4, s. 500, Oxford 1930-1961. 
33 Adam Knobler “Timur the (Terrible/ Tartar) Trope: A Case of Repositioning in Popular Li-
terature and History” Medieval Encounters, No: 7, s. 101, Mart 2001. 
34 Akademik V. V. Bartold, Soçineniya, Izdatels’stvo Nauka, Cilt: I-X, Moskova 1963-1977. 
35 Bertold Spuler, Die Goldene Horde: Die Mongolen in Russland, 1223-1502, Otto Harrasso-
witz, Leipzig 1943, (Yeni basım: 1976). 
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Togan’ın birçok eserinde Emir Timur’un devlet idaresi ile birlikte bi-
lim-sanat ve bayındırlık faaliyetleri konusundaki görüşleri gerek Türkiye, 
gerekse yabancı tarihçilerin dikkatini çekmiştir.36 Özellikle, Togan’ın “Ti-
mur’un Doğu Avrupa Politikası” adlı Almanca makalesine Avrupa ve Ame-
rika’da son 50 yılda yazılan tarih araştırmalarında sürekli gönderme ya-
pıla gelmektedir. Ahmed Zeki Velidi bu makalesinde o güne kadar bilin-
meyen Süleymaniye Kütüphanesi’ndeki Sarı Abdullah Efendi’nin Mün-
şa’ât (Süleymaniye 3333, yaprak 6a-10a)’ında bulunan Emir Timur’un 
Yıldırım Bayezid’e yazdığı mektubun içeriği ile bu konudaki yorumunu 
bilim dünyasına sunar: 

“Timur mektubuna Beyazid’i kendisiyle eşdeğerde bir hükümdar sa-

yan bir övgü ile şöyle başlıyor: “Düşmanlarına karşı Allah’ın kılıcı, 

Müslümanların çıkarlarını kollamak ve İslâm’ın sınırlarını korumak için 

Allah tarafından yollanmış olan Büyük Emir!” Bayezid’e henüz o güne 

kadar verilmemiş olan şu yüksek şeref rütbesini onaylar: “Celâl al-

hakk vad-dunyâ vad-dîn Gâzî Bâyazîd Hân.” Ayrıca, Sultan (Baye-

zid)’ın Batıda kâfirlere karşı yapmakta olduğu kutsal savaştan haberi 

de olduğunu belirterek, onun bu uğraşısını takdirle karşıladığını, ken-

disine başarılar dilediğini ve ona yardım etmeye hazır olduğunu da ek-

ler. Sonra, Doğu’da da kâfirlere karşı savaşın sürdüğünü ve her ikisi-

nin de aynı düşünceyle birlikte hareket edebileceklerini söyler.”37 

Ahmed Zeki Velidi Togan bu önemli makalesi devamında Emir Ti-
mur’un Bayezid’e birçok konuda işbirliği ve ortaklık önerdiği halde, Baye-
zid’in bu önerileri iyi değerlendiremediğini belirtir. Emir Timur konusunda 
çok önemli bir çalışma olan Togan Hocamızın bu Almanca makalesinin 
bugüne kadar Türkçeye çevrilmemiş oluşu Türk tarihçiliği bakımından 
büyük bir eksikliktir. Özellikle de, Emir Timur hakkında Türkiye’de ya-
yımlanmış çok sayıda eser ve makalede, Togan Hocamızın bu çalışmasın-
dan dipnotları ve kaynakçalarda söz edilmeyişi oldukça üzücüdür. 

Türkiye dışında Emir Timur konusunda yazılmış çok sayıda eserde 
onun tarihsel portresi oldukça olumlu çizilmiştir. Bu yazının sınırları 
içerisinde bunlardan ancak başlıcalarından bazı alıntılar verebiliriz. Son 
yıllarda Emir Timur konusunda önemli çalışmalar yapmış Amerikalı ta-
rihçi Beatrice Forbes Manz “Timur’un Yükselişi ve Yönetimi” adlı kitabın-
da Emir Timur’un başlıca merak ve yeteneklerinden söz eder: 

“Az tahmin edilen, ancak çok etkileyici olan Timur’un fikrî merakı ve 

kabiliyetidir. O okur-yazar olmasa da, bu işi yapacak kimselerden 

yararlanıyordu ve bu yüzden de o, Türkçe ve Farsçada gerçekte bir 
                                                           
36 A. Zeki Velidi Togan, Bugünkü Türkili (Türkistan) ve Yakın Tarihi, İstanbul 1942-1947; A. 
Zeki Velidi Togan, Umumî Türk Tarihine Giriş, Tarih Araştırmaları, İstanbul 1946. 
37 Ahmed Zeki Velidi Togan, “Timurs Osteuropapolitik” Zeitschrift der Deutschen Morgenlän-
dischen Gesellschaft, Band 108, Heft 2. Franz Steiner GMBH, s. 280-281, Wiesbaden 1958. 
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okur-yazar sayılırdı. Onun saltanatı sırasında yazılan tarih eserleri 

onun tıp, astronomi ve özellikle Araplar, İranlılar ve Türklerin tarihleri 

konusundaki bilgisini yüceltirler. Onun çeşitli bilginlerle tartışmalar 

yapmaktan sonsuz zevk aldığı biliniyor. Timur dönemini konu alan 

tarih eserleri onun aklî kabiliyetlerini abartıyor olabilirler, ama onlar 

gerçekte bağımsız bir kaynağa dayanıyorlar: o kaynak da, Timur’un 

Şam’ı 1400-1401’de kuşatmasından sonra onunla karşılaşan İbn 

Haldun’un biyografisidir. İki adam çok sayıda konuda konuşurlar. 

İbn Haldun özellikle Timur’un büyüleyici zekâsı ve tartışmalardan 

nasıl hoşlandığından söz eder.”38 

Emir Timur’un başarılı bir yaşamöyküsünü yazmış olan Roy Stier 
onu kendi çağından çok daha ileri görüşlü bir kişi olarak tanıtır:  

“Timur öngörülerine dayanarak kararlar verdi. Onun öngörüleri çağı-

nın anlayışına uygundu. Bu öngörüler onun kararlarını etkiledi ve 

onun hayatının büyük bir kısmını yönetti. Fatih olarak sınır tanımı-

yordu. Kendi imparatorluğunun zirvesinde Cengiz Han ve Kubilay 

Han’dan daha çok yere egemendi. Bilim Adamı Clements Mark-

ham’ın deyişiyle, “Timur kaba bir fatih veya basit bir insan değildi, 

gerek kendi hatıratlarında ve gerekse başkalarının biyografilerinde 

de ortaya çıktığı gibi, onun tarihi şunu açıkça kanıtlıyor ki, belki ken-

di hareketlerinde olmasa bile, düşünce ve görüşlerinde o kendi çağın-

dan ve ülkesinden çok ileride idi.”39 

Japonya’da da Emir Timur konusunda önemli çalışmalar yapılmıştır. 
Japon tarihçileri arasında bu konuda Haneda Toru, Kuzuhida Kato, Shi-
ro Ando, Eiji Mano, Takushi, Kawaghuchi, A. Sato, Kazuyuki Kubo’nun 
çalışmaları öne çıkar. Japon tarihçilerin Emir Timur ve Timurlulular dö-
nemi ile ilgili çalışmalarının büyük çoğunluğu Japonca olduğu için on-
lardan yararlanamadık. Ancak, Almanca ve İngilizce yazılmış olan çok az 
sayıdaki makaleye ulaşabildik.40 Eiji Mano “Baburnâme” üzerinde yaptığı 
çalışmada Cengiz Han ile Emir Timur’u karşılaştırdığında, ikisinin ara-
sında yerleşik hayat’ı kavrama ve ona davranma biçimi bakımından çok 
açık ayrılık olduğunu söyler. Eiji Mano’ya göre, Emir Timur “şehirlerin 
                                                           
38 Beatrice Forbes Manz, The Rise and Rule of Tamerlane, Cambridge University, s. 16-17, 1989. 
39 Roy Stier, Tamerlane: The Ultimate Warrior, s. XVI-XVII, Oregon, 1998; Emir Timur hak-
kında yazılmış yeni bir biyografik eser: Justin Marozzi, Tamerlane: Sword of Islam, Conque-
ror of the World, Harper Collins Publishers, London 2004. 
40 Kazayuki Kubo, “Japanese Historiography of Islamic Central Asia” Orient, Vol. XXXVIII, 
s. 135-152, 2003; Shiro Ando, “Die timuridische Historiography” I-II, Studia Iranica, No: 18, 
s. 13-50, 1992, No: 24, s. 219-246, 1995; Shiro Ando, “Das Corps der timuridischen Emire un-
ter Sahruh”, ZDMG, No: 139, s. 368-396, 1989; T. Kawaghuchi, “Timur and the Chagatay 
Amirs” The Toyo Gaguho: The Journal of the Research Department of the Toyo Bunko, Vol: 69, 
No: 3-4, s. III-IV, March 1988, (yalnızca özeti İngilizce olan bu makale Japonca basılmıştır). 
Emir Timur konusunda Japonya’daki çalışmalar hakkında beni bilgilendiren ve bazı makaleleri 
bana ulaştıran Sayın Prof. Hisao Komatsu ve Dr. Tsuneaki Akasaka’ya burada teşekkür ederim. 
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ekonomik ve kültürel değerlerini ve buna yönelik kendi tutumunu çok iyi 
kavramış” bir İslâm hakanı idi.41 

İsrailli tarihçi Michael Shterenshis “Timurleng ve Yahudiler” adlı kita-
bının “Timur (Timurleng) Öndördüncü Yüzyılın En Parlak Şahsiyeti” adlı 3. 
bölümünde onun bir dahi olduğu görüşünü ileri sürer: 

“Francis Galton Hereditary Genius (Kalıtsal Deha) adlı eserinde Ti-

mur’dan dahi olarak söz eder. Onun Timur’un dehasından kuşkusu 

yoktu, ama o bu dehanın kalıtımsal olduğundan kuşkuluydu. Gal-

ton’un çağdaşı olan John Pool aynı görüşü paylaşıyordu: “Yalnızca 

küçük bir bey olarak doğan Timur dikkat çekici savaş dehası ile kısa 

sürede Doğu fatihlerinin ön sırasında yer aldı.” Ancak, Timur yalnız-

ca savaştaki dehasıyla ünlü olmadı. Öyle olsaydı, biz onu yalnızca 

“parlak general” veya “seçkin devlet adamı” diye tanımlar, ama ona 

“dahi” demezdik. Bence, Timur’un dehası onun devlet yönetimi, as-

kerî işler, siyaset ve genel yönetme yeteneğinin bir toplamıdır. Timur 

bir düşünür değildi, o planlamada ve planlarını hayata geçirmede 

olağanüstü güce (enerjiye) sahip bir uygulayıcıydı.”42 

ABD’de ortaokul ve lise öğrencileri için hazırlanmış “Genç Okuyucular 
İçin Biyografik Portreler” adlı kitap dizisi dünya tarihindeki 100 ünlü ki-
şiden oluşuyor ve bu dizide Türk tarihinden Attila, Emir Timur ve Ata-
türk olmak üzere üç kişi hakkında çok sayıda fotoğraflarla bezenmiş 
110’ar sayfalık güzel kitaplar yayımlanmıştır. Emir Timur hakkındaki 
“Tamerlane” adlı kitapta, Emir Timur’un tarihte genellikle yaptığı savaş-
lar ve yıkıcılığıyla çokça anılsa da, gerçekte onun bayındırlık alanındaki 
önemi genç ortaokul ve lise öğrencilerine şöyle açıklanıyor: 

“Daha da önemlisi, Marlowe’un Allah’ın kırbacı olarak adlandırdığı bu 

kişi anarşinin kol gezdiği bir çağda düzeni sağlamıştı. O kendisinden 

önce gelen Cengiz Han’ın yalnızca kısa bir süre sağladığı Moğul Barı-

şı’nı yeniden getirdi. Timurleng için onun refahlı saltanatı altında bir ço-

cuk bir kese altını doğudan batıya korkusuzca taşıyabilir denmiştir.”43 

Fransız düşünürü, politikacı ve tarihçisi Emmanuel Berl 1946’da ya-
yımlanmış “Avrupa Tarihi: Attila’dan Timur’a” adlı eserinde, Napolyon, 
Roma fatihleri, İskender ve Cengiz Han’ın başarı ve zaferlerini şu veya bu 
özelliklerle açıklamak mümkün olduğu halde, Emir Timur’un başarıları-
nı açıklamanın güç olduğunu belirtir: 
                                                           
41 Mano Eiji, Bâbur-nâma no Kenkyuu, IV, Bâbur to sono jidai, Syokado, Kyoto 2001, (“Ba-
burnâme Üzerine İnceleme, Babur ve Zamanı”, Cilt: 4, adlı bu Japonca eserden çeşitli alıntı-
ları Sayın Dr. Akasaka bana aktardı). 
42 Michael Shterenshis, Tamerlane and the Jews, Routledge Curzon, s. 27, London 2002. 
43 Dennis Wepman, Tamerlane, Chelsea House Publishers, s. 106, New York 1987; Emir Ti-
mur’u da içine alan başka bir popüler yayım: David Nicolle, The Mongol Warlords: Genghis 
Khan, Kubilai Khan, Hülagü, Tamerlane, Brockhamton Press, London 1990. 
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“Timur’un başarısının kaynağıysa epey karanlıktır. Askerî üstünlüğü-

nü yaratan teknik nedenleri bilmiyoruz; belki kişisel dehasından baş-

ka neden yoktu. Öyle ki, Cengiz’in zaferlerinde kesin, hiç kuşku götür-

meyen, adeta mekanik bir yan vardı. Kimse, asla ona karşı koyamadı. 

Zaferlerinden herhangi birinin sonucundan asla kuşku duyulmadı... 

Oysa, Timur’un zaferlerinde daima kesin olmayan, belirsiz bir nitelik 

vardı. Bu zaferler, kazanılacağı son ana dek sallantılıdır.”44 

Emmanuel Berl bu belirsizliği “Timur’un zaferlerini Timur’la izah etme-
yi gerektiriyor. Timur olgusu, Berlioz’un önerisine uyarak, deha’yı araya-
cağımız tarihi olaylardan biridir” sözleriyle gidermeye çalışır. Berl kitabı-
nın sondan bir önceki paragrafında, Emir Timur’dan sonra “artık bu ölü 
evrende hiç kimse kalmamıştı. Avrupa’ya gelince... Tarihin tüm karanlık 
dönemlerinde olduğu gibi, bir kez daha sadece Asya’nın küçük bir uzantı-
sı gibiydi.” der.45 

Bu yazımızı aziz ruhuna bağışladığımız hocamız Ahmet Zeki Velidi To-
gan ise, Emir Timur’un başarıları konusunda daha belirgin bir görüş ta-
şıyordu: “Türkün diğer bir millî vasfı da dünyada olup bitenler karşısında 
göz açıklığı olmuştur. Eski Türklerin, Tung Yabgunun, Çingiz’in, Temür’ün 
muvaffakiyetlerinin en büyük sırrı, cihan vaziyetini etraflıca görebilmeleri, 
ondan tam olarak haberdar olmaları ve her fırsattan istifade edebilmeleri 
olmuştur.”46 Emir Timur üzerine daha 22 yaşındayken 1912’deki ilk ese-
rinde olumlu düşüncelerini açıklamış olan tarihçi Togan, acaba yukarıda 
1947 yılındaki yorumuyla Emir Timur konusundaki son noktayı da koy-
muş muydu? Bunu Emir Timur konusunda gelecekte yapılacak yeni 
araştırma ve incelemeler gösterecektir.47 
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XVI. YÜZYILDA 
PINARHİSAR KAZASI VE VAKIFLARI 

Prof. Dr. Mehtap ÖZDEĞER 

Öz 

Günümüzde Kırklareli ilinin bir ilçesi olan Pınarhisar, XVI. yüzyılda Vize 

sancağına bağlı bir kaza olup merkez kaza, Cami-i şerif, Silahdar Ali ve 

Bahşi Bey olmak üzere üç mahalleden meydana gelmektedir. 1530 tarihin-

de Pınarhisar’ın 36 köyü, 4 müstakil çiftliği, 9 mezrası bulunmaktadır. 17 

köy ve bir çiftlik vakıf kuruluşlarına bağlı iken geriye kalan yerleşim birim-

leri tımar teşkilatına dâhil edilmiştir. 1568 tarihinde ise kazanın 3 mahalle, 

35 köy, 11 mezra ve 3 çiftliği bulunmaktadır. 1530’da kazanın toplam tah-

mini nüfusu 9.293 olup, bu nüfus 1568’de 19.526’ya yükselmiştir. Kazanın 

toplam vergi hasılatı ise 1530’da 165.431 akçe iken 1568’de 316.898 ak-

çeye çıkmıştır. 1568 yılı vergi hasılatının % 15’i tımar, zeamet ve has gelirle-

rinden teşekkül eder iken % 85’i vakıf gelirlerinden meydana gelmektedir. 

Anahtar kelimeler: Pınarhisar, Kırklareli, Osmanlı İmparatorluğu’nda 

Vakıflar. 

Abstract 
The Province Pinarhisar in 16th Century and Foundations 

Pinarhisar, a small city belongs the city Kirklareli, was also a small 

administrative district under the Sanjak of Vize. The city consisted of 

three different quarters named Cami-i Sherif, Silahdar Ali and Bahsi Bey. 

In the year 1530, there were 36 villages, 4 farms owned privately, and 9 

fields of hamlets in the Province of Pinarhisar. Among these numbers, 17 

villages and a farm was owned by the foundations while the rest was 

under the special administration called “Timar” which can be defined as 

feudal tenure. In the year 1568, the city owned 3 settlement, 35 villages, 

11 hamlets and 3 farms. In 1530, the estimated population of the city 
                                                           
 İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. 
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was 9.293 and it reached to 19.526 in the year 1568. The total tax reve-

nue of the provience was 165.431 akçe in 1530 and it increased to 316.898 

akçe in the year 1568. In 1568, the tax revenues consisted of two different 

items, which are 15 % timar, zeamet and has, and 85 % foundations. 

Key words: Pinarhisar, Kırklareli, Foundations in the Ottoman Empire. 

Giriş 

Günümüzde Kırklareli’nin bir ilçesi olan Pınarhisar doğusunda Vize, 
batısında Kırklareli, güneyinde Lüleburgaz ve kuzeyinde Demirköy ilçele-
riyle çevrelenmiştir. 581 kilometrekare yüzölçümüne sahip ilçenin deniz 
seviyesinden yüksekliği 192 metredir. İkisi hasar görmüş üç adet burcu 
ve duvar kalıntıları günümüze kadar intikal etmiş bulunan ve Bizans dö-
neminde inşa edildiği tahmin edilen bir kalesi bulunmaktadır. 

Pınarhisar, 1368’de Sultan I. Murad’ın (1362 - 1389) hükümdarlığı 
zamanında Gazi Mihal Bey (ölümü 1435) tarafından fethedilmiştir. On 
altıncı yüzyılda Vize sancağına bağlı bir kaza olan Pınarhisar, etrafı selâ-
tin evkafı, sipahi ve tımar arazileri ile çevrili küçük bir kasabadır.1 Hem 
yol üstü bir yerde kurulmuş olması hem de ormanlarla müzeyyen olması 
bu kasabaya ayrı bir güzellik ve ehemmiyet kazandırmıştır. 

1662 tarihinde Sofya’dan İstanbul’a gelirken Pınarhisar’a uğrayan Ev-
liya Çelebi kale ve kasaba hakkında şunları yazmaktadır.2 

“Bu dahi İslâmbol tekfûru binasıdır. Bu kal’a dahi sene 769 târîhin-

de Gâzî Hudâvendigâr be-dest-i Gâzî Mihal Beğ feth etmişdir. Ba’de-

hu Murâd Hân Edirne’yi feth etmişdir. Ba’de’l-feth bu kal’a-i Pınarhi-

sâr câ-be-câ münhedim olmuşdur. 

İçinde imaretten bir şey yokdur, ammâ kal’ası bir kayalı püşte üzre 

bir azîm Şeddâdî binâ-yı kadîm seng-tırâş bir kal’a-i savaşdır, lâkin 

içi el olmak ile gözden bırağılmış bir kal’a-i garîbdir. İçinde şiddet-i şi-

tâ eyyâmında koyun ve keçiler kışlar, ammâ bunun da aşağıda varo-

şu Yenehisâr varoşundan ma’mûrdur. Bu dahi (…) sancağıbeğinin 

hâssı voyvadası zabt eder, yüz elli akçe kazâdır. Ve bu mahalde ve-

zîria’zam hâssı da vardır. Ol dahi başka hükûmettir. Ve sipâh ket-

hudâ yeri ve yeniçeri serdârı vardır. 

Cümle dörd yüz aded kiremit örtülü hadîka-i bağ-ı cinânlı evlerdir. 

Ve cümle iki cami’i var, çârşû içre küçük cami’dir, lâkin cemâ’ati çokdur. 

Cümle üç aded hâncuğazları vardır. Ancak yüzer yüz ellişer at ve ka-

tır alır hân-ı sağîrelerdir. Ve ancak bir küçük kesîfçe hammâmcığı 

var, halkı hammâma ihtiyaç değillerdir, zîrâ herkesin ev hammâmları 
                                                           
1 Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Mühimme Defterleri, No: 47, Sıra No: 157, s. 62. 21, Rebiülev-
vel 990, (15.04.1582). 
2 Evliya Çelebi Seyahatnâmesi, haz: Seyit Ali Kahraman - Yücel Dağlı, 6. Kitap, Yapı Kredi 
Yayınları, s. 71, İstanbul 2001. 
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vardır. Ve kefereleri gâyet çok olduğundan hammâmı ol kadar işle-

mez. Ve cümle yigirmi aded hurde dükkâncıkları var, gayri kurşunlu 

imaretten bir âsâr-ı binâ yokdur. Olduğu kadarca kasabacıkdır.” 

Evliya Çelebi, kasabanın tam ortasında bulunan bir kayadan çıkan 
su hakkında da şu izahatta bulunmuştur.3 

“Sitâyiş-i âb-ı hayât-ı Bunarhisâr: Bu kasabanın tâ vasatında çârşû 

başında bir ibret-nümâ ayn-ı azîmi kayadan çıkup bir havz-ı azîme 

perrân olup sâ’ikasından âdeme dehşet hâsıl olur. Sâf ve beyâz bil-

lûr - misâl bir âb-ı sâfîdir mâh-ı Temmûz’da gûyâ buz pâresidir. Un 

değirmeni yürüdür bir gür sudur. Havz-ı kebîrden taşup şehirden 

aşağı bağ u besâtînleri reviş edüp bir konak aşağı cereyân ederek 

nehr-i Yene ile bir olup Ergene köprüsünden geçüp nehr-i Tunca’ya 

ve Arda ve Meriç ile cümle bir olup Akdeniz sahilinde Enez kal’ası di-

binden Bahr-i sefîd’e munsabb olur.” 

Sokulu Mehmed Paşa’nın Bergoz’da (Lüleburgaz) inşa ettirdiği külliye 
için gerekli olan kerestenin bir kısmı Pınarhisar ormanlarından temin 
edilmiştir.4 Mimar Sinan tarafından inşa edilen bu külliye cami, medre-
se, çarşı, imaret, kervansaray, hamam, sıbyan mektebi, köprü ve diğer 
yapılardan teşekkül etmektedir. İmareti “şenlendirip” mamur hale getir-
mek gayesiyle Pınarhisar halkından gönüllü olanlar bazı vergi muafiyet-
leri tanınmak suretiyle Lüleburgaz’a iskân edildiler.5 

İçinde bulunduğu bölgenin coğrafi konumu ve stratejik önemi itibarıyla 
sürekli işgallere uğrayan ilçe ve bölgesi 1877-78 Osmanlı - Rus Har-
bi’nden ve Balkan savaşlarından doğrudan etkilenmiştir. 1920’de Yunan 
işgaline uğrayan bu güzide ilçemiz, 8 Kasım 1922’de geri alınmıştır. 

1. Pınarhisar’da Nüfus ve Yerleşim Yapısı6 

1530 tarihinde Pınarhisar, Vize sancağına bağlı hem kaza hem de na-
hiye olarak geçmektedir.7 Kaza merkezi Cami-i Şerîf, Silâhdâr Alî (nâm-ı 
diğer Aşağı-Mahalle) ve Bahşî Bey olmak üzere üç mahalleden meydana 
                                                           
3 Evliya Çelebi Seyahatnâmesi, s. 72. 
4 Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Mühimme Defterleri, No: 5, Sıra No: 527, s. 210, 21 Rebiülâ-
hir 973, (15. 11. 1565). 
5 Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Mühimme Defterleri, No: 7, Sıra No: 2336, s. 853, 29 Rebiülâ-
hir 979, (21.10.1568). 
6 Bu kısım; Kanunî Sultan Süleyman (1520-1566) dönemine tekabül eden 1530 tarihli 
“Rûm-ili Vilâyeti Muhâsebe Defteri”, II. Selim (1566-1574) dönemine isabet eden 1568 tarihli 
“Vize Sancağı Mufassal Tahrir Defteri”, aynı tarihli “Vize Evkafı Defteri” ve “Mühimme Def-
terlerden” faydalanılarak yapılan analizleri ihtiva etmektedir. Bkz: 370 Numaralı Muhâsebe-i 
Vilâyet-i Rûm-ili Defteri (937/1530), Dizin-Tıpkıbasım, T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Ge-
nel Müdürlüğü, Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın Nu: 55, Ankara 2001; Tapu Kadastro 
Kuyûd-ı Kadîme Arşivi (bundan sonra: TK KKA), Defter No: 165; TK KKA, Defter No: 548. 
7 370 Numaralı Muhâsebe-i Vilâyet-i Rûm-ili Defteri, Kaza için bkz: vrk. 259, nahiye için bkz: 
vrk. 262. 
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gelmiştir. Bu mahallelerin senelik vergi gelirleri ise Gazi Mihal Bey Vak-
fı’na bağlanmıştır.8 

Aynı tarihte, Pınarhisar’da otuz altı köy, dört müstakil çiftlik ve dokuz 
mezra bulunmaktadır. On yedi köy ve bir çiftlik vakıflara bağlı iken bir 
köy Sadrazam İbrahim Paşa hasına, bir köy ve bir mezra arpalık; tımara, 
on bir köy, yedi mezra ve iki çiftlik; tımarlı sipahilere, bir köy, bir mezra 
ve bir çiftlik Dergâh-ı Alî doğancılarına ve beş köy Boğazkesen (Rumelihi-
sarı) kalesindeki nöbetçilere dirlik olarak tahsis edilmiştir.9 

1530’da kaza merkezinde yetmiş yedi hane sahibi ile on iki mücerred 
meskûn bulunmaktadır. Kaza merkezinin toplam tahmini nüfusu ise 
397’dir. Elde edilen senelik vergi hasılatı 11.710 akçedir. Kişi başına dü-
şen vergi yükü ise 29,5 akçedir.10 

Aynı tarihte Pınarhisar’ın zirai yerleşim bölgelerinde 1.822 hane sahi-
bi ile 109 mücerred, altmış üç bîve (dul kadın), yedi (altı)11 imam, iki si-
pahi-zâde ve iki (bir) çeltikçi meskûn bulunmaktadır.12 Toplam tahmini 
nüfus 9.293’dür. Kazanın toplam vergi hasılatı 165.431 akçe olup kişi 
başına düşen vergi yükü 17,8 akçe seviyesindedir.13 

1568 tarihinde Pınarhisar kazasında vakıflara bağlı yerleşim birimi sa-
yısı: üç mahalle, yirmi dört köy, iki mezra ve bir çiftliktir. (Bkz: Tablo 1) 

Tablo 1: Pınarhisar’da Vakıflara Bağlı Yerleşim Birimleri, 1568 

Mahalle Köy Mezra Çiftlik 
Cami-i Şerîf Öyüceklü Hacı Yakuplu Hüsameddin 
Silâhdâr Alî, n.d.* Aşa-
ğı-Mahalle Küçük Malkoçlu  
Bahşî Bey Manastırcık   
 Ali Bey   
 Yenice   
 Poryalu   
 Rum Beylü   
 Edüğe   
 Sazara   
 Küçük Gerede   
 Safa Şeyh   
 Büyük Gerede   
 Paspala   
 Yane   
 Hisarcık   
 Kurd   
 Üsküp   

                                                           
8 370 Numaralı Muhâsebe-i Vilâyet-i Rûm-ili Defteri, vrk. 262. 
9 370 Numaralı Muhâsebe-i Vilâyet-i Rûm-ili Defteri, vrk. 259-263. 
10 370 Numaralı Muhâsebe-i Vilâyet-i Rûm-ili Defteri, vrk. 262. 
11 Parantez içinde gösterilen rakamlar arşiv defterinde verilen rakamlardır. 
12 1.822 hanenin 393 (383)’ü Müslim nüfus iken 1.429’u gayrimüslimdir; mücerretlerin 
104’ü (102) müslim iken 5’i gayrimüslimdir. 
13 370 Numaralı Muhâsebe-i Vilâyet-i Rûm-ili Defteri, vrk. 263. 
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 Bedirci   
 Sarmaşık   
 Kayacık   
 Kışlak   
 Yaylak   
 Hamza Bey   
 İl-dutan   

Kaynak: TK KKA, Defter No: 548. 

*n.d. nâm-ı diğer’in kısaltılmış şeklidir. 

Bu köylerden Gazi Mihal Bey Vakfı’na bağlı olan Paspala köyü “haric-
ez defter” (defter harici yani daha önceki tahrir defterinde kayıtlı olmayıp 
sonradan ihdas olmuş) dir.14 Aynı vakfa ait Büyük Gerede15 köyü ile 
Şehzâde Sultan Mehmed Han Vakfı’na bağlı Bedirci16 köyü ve Rüstem 
Paşa Vakfı’na bağlı Kışlak17 köyleri 1569 tarihinde Bergoz’a bağlanmıştır. 

Gazi Mihal Bey Vakfı’na bağlı Küçük Gerede ve Safa Şeyh köylerinde 
ise veba salgını olmuş, köy nüfusunun tümü ölmüştür.18 Sultan Süley-
man Han Vakfı’na bağlı Hacı Yakublu köyü re’ayâsı ise başka yerlere göç 
ettiğinden bir başka köyün mezrası konumuna düşürülmüştür.19 

Tablo 2’de görüleceği gibi 1568’de tımar teşkilatına bağlı yerleşim bi-
rimi sayısı on bir köy, dokuz mezra ve iki çiftliktir. 

Tablo 2: Pınarhisar’da Tımar Teşkilatına Bağlı Yerleşim Birimleri, 1568 

Köy Mezra Çiftlik 
Senir-köy, n.d. Su-sığırlık Süleyman, n.d. Eyüceklü Tunca-Uruzlu 
Caneşlü, n.d. Üç-viran Bağ-döken ve Kulağuz  Ahmed Paşa 
 
Avcılar 

Balak Hasan ve Üveys ve İbra-
him Cabi ve karye-i Seyyidli ve 
Fahriddinlü ve Alaiddünlü  

Turaklu Akça-koyunlu, n.d. Akça-atlu  
Yağrenci, n.d. Reis Turali  
Kadı Yörük Kızıl Eri  
Hacı Fakihlu İvaz  
Ali Fakih İsa Fakih  
Reis Nasuh, n.d. Çeltükçi Toğancı İsa  
Çeltükçi   
Toğancı Davud, n.d. Çayır   

Kaynak: TK KKA, Defter No: 165. 
                                                           
14 TK KKA, Defter No: 548, vrk. 51-a. 
15 Lüleburgaz’a bağlanan Büyük Gerede köyü için şöyle bir kayıt düşülmüştür: “Kazâ-i Ber-
goz’a tâbi olunması buyuruldu, fi. 26 Şevvâl sene 976 (13.04. 1569)”, TK KKA, Defter No: 
548, vrk. 51-a. 
16 TK KKA, Defter No: 548, vrk. 57-b. 
17 TK KKA, Defter No: 548, vrk. 58-a. 
18 Safa Şeyh ve Küçük Gerede köyleri için şöyle bir kayıt mevcuttur: “Mezbûr karyenin ahâ-
lisi tâûn-ı ekberden bi’l-külliye fevt olub re’ayâdan kimesne kalmaduğı ecilden hâlî ani’r-
re’ayâ kayd olundu”. TK KKA, Defter No: 548, vrk. 51-a. 
19 Hacı Yakublu mezrası için şu kayıt vardır: “Mukaddemâ karye olub re’aysı perakende ol-
mağın hâliyâ mezre‘a kaydolundu”, TK KKA, Defter No: 548, vrk. 57-b. 
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1568’de kaza merkezinde seksen iki müslim hane ile yirmi üç mücer-
red ve on altı zemin sahibi şahıs kayıtlıdır. Hane sahiplerinin biri bir bu-
çuk çift, altısı bir (tam) çift, on dördü nîm (yarım) çift, beşi altı akçelik, 
kırk yedisi bennâk, biri imam, biri yağcı, ikisi atîk (köle asıllı - azatlı) ve 
biri bostancıdır. Dört kişinin ise vergi mükellefiyeti belli değildir. 

1568’de kaza merkezinin toplam tahmini nüfusu 433 olup, toplam 
vergi hasılatı 8.824 akçedir. 1530’da kişi başına düşen vergi yükü 29,5 
akçe iken 1568’de 20,4 akçeye düşmüştür. 

Aynı tarihte, hasılatı vakıflara ait zirai yerleşim birimlerinde 3.436 
hane ile elli beş mücerred, 275 haymana ve on yedi zemin sahibi şahıs 
bulunmaktadır. 

Müslim hane sahiplerinin beşi bir buçuk çift, otuz üçü bir çift, kırk 
yedisi nîm çift, biri on üç akçelik, biri on iki akçelik, beşi sekiz akçelik, 
on ikisi altı akçelik, biri dört akçelik vergi mükellefi, ellisi bennâk, ikisi 
imam, ikisi yağcı, ikisi celep, biri küreci (madencilikle vazifeli), üçü kü-
rekçi (genellikle çeltik ekimi ile vazifeli), biri müsellem, biri sipahi, ikisi 
sipahi-zâdedir. On iki kişinin ise vergi yükümlülüğü bilinmemektedir. 
Hane sahiplerinden bir kısmı, bu vergi mükellefiyeti ya da statüleri dı-
şında ayrıca başka bir meslek sahibidir. Bu durumda olanların üçü 
imam, ikisi eşkünci, on dördü yağcı, on yedisi kara ve biri kürecidir. 

Vakıf köylerinde 3.255 gayrimüslim hane sahibi, on iki mücerred ve 
275 haymana kayıtlıdır. Hane sahiplerinin 153’ü meslek sahibi iken hay-
manaların elli ikisi meslek sahibidir. Sekiz kişi ise hasta veya sakattır. 

Bu köylerde yaşayan toplam tahmini nüfus 18.610 olup, zirai yerle-
şim birimlerinin toplam hasılatı 261.231 akçe olduğuna göre kişi başına 
düşen vergi yükü 14 akçedir. 

1568’de tımar sistemine dâhil zirai yerleşim birimlerinde 174 hane ile 
kırk altı mücerred kayıtlıdır. Tahmini toplam nüfus ise 916’dır. Vakıflara 
ait zirai yerleşim birimleri ile beraber bu nüfus 19.526’ya çıkmaktadır. 
Öte yandan, tımar sistemine bağlı yerlerden 46.843 akçe hasılat elde 
edilmiştir.20 Vakıflara ait yerleşim birimleri ile beraber toplam vergi hası-
latı 316.898 akçeye yükselmiştir. 

2. Pınarhisar Vakıfları 

1530 tarihinde Pınarhisar kazasında Gazi Mihal Bey, Dârü’l-Hadîs, 
Hamza Bey ve Mîr-alem Mehmed Bey vakıfları olmak üzere dört vakfa 
bağlanmış zirai yerleşim yerleri bulunmaktadır. 

1568’de bu vakıflardan Mîr-alem Mehmed Bey Vakfı’nın adı geçme-
mekte, diğer vakıflara ilaveten Şehzâde Mehmed Han, Sultan Süleyman 
Han, Rüstem Paşa ve Valide Sultan vakıfları bulunmaktadır. 
                                                           
20 Mehtap Özdeğer, “Vize Sancağının Demografik ve Ekonomik Yapısı”, Vize II. Tarih ve Kül-
tür Sempozyumu (Vize 10 Haziran 2005), s. 143, İstanbul 2008. 
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Pınarhisar’daki ekonomik yönden zengin yerleşim birimleri, Edirne ve 
İstanbul’da kurulmuş olan büyük vakıflara gelir sağlamak üzere vakfedil-
miştir.21 Bu vakıflara bağlı olan mahalle ve köylerin nüfus ve üretim yapısı 
ile ödedikleri vergiler aşağıda mufassal bir şekilde izah edilmektedir. 

2.1. Gazi Mihal Bey Vakfı 

Gazi Mihal Bey, Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluş ve yükselme de-
virlerinde serhatlarda akıncı kumandanlıkları yapan Mihaloğulları ailesi-
ne mensuptur. Mihal Bey’in babası Aziz Paşa, dedesi ise Köse Mihal 
Bey’dir. Köse Mihal Bey, Gazi Osman Bey’in silah arkadaşı olup, daima 
sadık ve yakın bir dostu olmuştur. Köse Mihal Bey, Bizans Devleti’nin 
güney doğusunda bulunan İnhisar ile Mihalgazi nahiyelerinin yakınında 
bulunan Harmankaya ve yöresinin beyi idi. Osmanlı kaynaklarında yer 
aldığına göre Eskişehir’in hâkimi olan Türk Beyi ile Osman Gazi’nin ara-
sındaki bir savaşta, Osman Gazi’nin karşısında yer almış bulunan Mihal 
Bey esir düşmüştür. Osman Gazi, Mihal Bey’in savaştaki yiğitliğini tak-
dir ettiğinden onu serbest bırakmış ve sonradan yakın bir dostu ve ku-
mandanı olmuştur. Gerek kendisi gerekse oğulları ve torunları, Osmanlı 
fetih hareketlerinde büyük başarı göstermişlerdir.22 

Gazi Mihal Bey, Edirne şehrinde Tunca Nehri kenarında bir cami ve 
imaret ile bugün de kendi ismini taşıyan taş bir köprü yaptırmıştır. Ca-
minin yapım tarihi 1421 olup, yan mekânlı (zaviyeli) camiler planındadır. 
1435’de vefat eden Mihal Bey, caminin kıble yönünde defnedilmiştir.23 

Tayyib Gökbilgin’e göre; Fatih Sultan Mehmed bir mülknâme ile Edir-
ne’nin Üsküdar kazasına bağlı Cavaroz köyünü, Pınarhisar’da Öyüceklü, 
Küçük, Manastırcık, Ali Bey, Yenice, Poryalu, Rum-Beylü, Edüğe, Saza-
ra, Küçük Gerede, Büyük Gerede, Safa Şeyh ve Paspala köylerini, Cami-i 
Şerîf, Silâhdâr Alî ve Bahşî Bey mahallelerini Gazi Mihal Bey’e temlik 
edilmiştir. Gazi Mihal Bey de bu mülklerini Edirne’deki imaretine vakfet-
miştir.24 

Medreselerde okuyan talebeler ile yardıma muhtaç fakir ve kimsesiz-
lere yardım etmek amacıyla kurulan ve işletilen imaretler (hayır evleri ya 
da aşevleri), Osmanlı İmparatorluğu’nda oldukça yaygın olan bir nevi 
sosyal yardımlaşma müesseseleridir. Gazi Mihal Bey İmareti için Yavuz 
Sultan Selim tarafından verilen 1513 tarihli bir fermanda şöyle denil-
mektedir: “… ve buyurdum ki, zikrolan evkafın vakfiyeleri kemakân mu-
karrer olup mahsulleri şart-ı vakf üzere masariflerine harç ve sarf oluna 
                                                           
21 Güler Yarcı, “Arşiv Belgeleri Işığında Vize”, Vize II. Tarih ve Kültür Sempozyumu (Vize 10 
Haziran 2005), s. 188, İstanbul 2008. 
22 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, Cilt: 1, s. 570, Ankara 1982. 
23 Tayyib Gökbilgin, XV.-XVI. Asırlarda Edirne ve Paşa Livası, s. 246, İstanbul 1952; Yurt 
Ansiklopedisi, “Kırklareli”, Cilt: 4, s. 2447. 
24 Tayyib Gökbilgin, a.g.e., s. 244. 
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tebdil ve tağyir olunmaya ve bu bâbda hiçbir ahdin dahli ve taarruzu ol-
maya…”25 

2.1.1. Gazi Mihal Bey Vakfına Bağlı Mahalleler 

XVI. yüzyılda Pınarhisar merkez kazası Cami-i Şerîf, Silahdar Alî ve 
Bahşî Bey olmak üzere üç mahalleden teşekkül etmiştir.26 Bu mahallele-
rin gelir kaynakları daha önce de belirtildiği gibi Gazi Mihal Bey Vakfı’na 
bağlanmıştır. 

1568 yılında mahallelerde yaşayan nüfus ile vergi mükellefiyetleri ve 
zirai faaliyetleri aşağıda ayrıntılarıyla verilmektedir. 

2.1.1.1. Cami-i Şerîf Mahallesi27 

Mahallede otuz beş hane ile beş mücerred (biri aynı zamanda yağcı) 
bulunmakta olup, hane sahiplerinin ikisi bir çift sahibi (biri aynı zaman-
da hatip), beşi nîm çift sahibi (biri müezzin, biri silahdar), ikisi altı akçe 
vergi verir (biri yağcı, biri kara) ve yirmi dördü bennâk (dördü atîk)dir. 
İki hane sahibinin ise vergi mükellefiyeti belirtilmemiştir. Bu nüfusun 
dışında dört zemin sahibi mevcut olup, bunların isimleri ve tasarruf etti-
ği çiftlikler şöyledir: Bahşî Bey oğlu Hüseyin Bey iki çift; Kurd oğlu Meh-
med Bey bir buçuk çift; Voyvoda Hüseyin oğlu Osman Çelebi bir çift; Ka-
ra oğlu Mustafa bir çift. 

Bu mahalle günümüzde de aynı adı taşımaktadır. 

2.1.1.2. Silahdar Alî Mahallesi28 

Diğer adı Aşağı Mahalle olup, burada yirmi bir hane sahibi ile iki mü-
cerred meskûndur. Hanelerin ikisi bir çift, beşi nîm çift, biri altı akçelik 
(yağcıdır), on ikisi bennâk olup birinin ise vergi durumu belli değildir. 29 
Silahdar Alî mahallesinde dört zemin sahibi bulunmaktadır. Bunlardan 
Ramazan Kethüda iki çiftlik; Hasan oğlu Sefer Çelebi bir çiftlik; Mer-
dûm-ı Hüseyin Bey oğlu Hüseyin bir çiftlik ve Cafer Bey oğlu Hasan bir 
çiftlik yer tasarruf etmektedir. 

2.1.1.3. Bahşî Bey Mahallesi30 

Yirmi altı hane, on altı mücerred (üçü atîk) bulunmakta olup bir bu-
çuk çift sahibi bir, bir çift sahibi iki, nîm çift sahibi dört (biri atîk), altı 
akçelik iki (ikisi de kara), on bir bennâk (ikisi atîk), bir imam, bir yağcı, 
                                                           
25 Tayyib Gökbilgin, a.g.e., s. 245. 
26 Günümüzde ilçe merkezi Beylik, Dere, Orta ve Camikebir mahallelerinden terekküp et-
mektedir. Camikebir mahallesinin eski adı Cami-i Şerîf’dir. Beylik mahallesinin Bahşi Bey, 
Dere mahallesinin ise Silahdar Alî olduğunu tahmin etmekteyiz. 
27 TK KKA, Defter No: 548, vrk. 43-b. 
28 TK KKA, Defter No: 548, vrk. 43-b. 
29 Bundan sonra bunlar için bilinmeyen tabiri kullanılacaktır. 
30 TK KKA, Defter No: 548, vrk. 43-b. 
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iki atîk, bir bostancı ve bir bilinmeyenden terekküp etmektedir. Sekiz ze-
min ve bir çiftlik sahibinin isimleri ise şöyledir: Abdullah bin Süleyman 
bir çift; Voyvoda Hüseyin biraderi Ali nîm çift; Voyvoda Hüseyin oğlu 
Mehmed nîm çift; Mehmed Kethüda bir çift; Hızır Bey zevcesi bir çift; Ah-
med Bey oğlu Bahşî Bey bir çift; Voyvoda Hüseyin oğlu Osman Çelebi 
nîm çift, Ali oğlu Timur bir çift; Hazinedar Süleyman’ın çiftliği nîm çifttir. 

Üç mahallenin hasılatı birlikte verilmiş olup, toplam vergi hasılatı 
8.824 akçedir. Hububat ürünlerinden buğday, arpa, yulaf, darı, kapluca 
ve çavdar ziraatı yapılmaktadır. Bağ ve bostanları bulunan mahallede 
koyun ve arıcılık olmak üzere hayvan yetiştiriciliği yapılmaktadır. Kurd 
köyünün yakınında bir de değirmen mevcuttur. 

Pınarhisar kaza merkezinde pirinç istihsali de yapılmaktadır. Arşiv 
kayıtlarına göre, Pınarhisar arkında yirmi altı kürekçi çalışmakta, her 
sene 26 mud (520 kile) çeltik tohumu ekilmekte ve elde edilen ak pirinç-
ten 6 mud (120 kile) öşür verilmektedir. Öte yandan, buğdayın birim fi-
yatı 12, darının 6, arpa, kapluca31 ve çavdarın 5, yulafın 4 akçe iken ak 
pirincin birim fiyatı 20 akçedir. 

2.1.2. Gazi Mihal Bey Vakfı’na Bağlı Köyler 

1530 yılında vakfa Poryalu, Öyüceklü, Küçük Gerede, Büyük Gerede, 
Safa Şeyh, Ali Bey, Rum-beyli, Manastır, Sazara, Edüğe, Yenice köy ve 
Galovri köyleri bağlıdır. Bu on iki yerleşim birimindeki Müslim hane 
123, mücerred kırk; gayrimüslim hane 679 ve bîve sayısı on yedidir. 
Köylerin tahmini toplam nüfusu ise 4.067’dir. Mihal Bey’in Vakfı’na bu 
köylerden 57.900 akçelik senelik vergi hasılatı sağlanmaktadır.32 

1568 yılında vakfa, on üç köy ile Pınarhisar kaza merkezinde bulunan 
bir zaviye bağlıdır. Bunlardan Küçük ve Paspala köyleri 1530 tahririnde 
bulunmazken Galovri köyü 1568 tahririnde kayıtlı bulunmamaktadır. 

Gazi Mihal Bey Vakfı’na bağlı köylerde ceman 105 müslim hane, otuz 
bir mücerred ile 1.656 gayrimüslim hane, bir mücerred ve 134 haymana 
kayıtlı bulunmaktadır. Müslim hane sahiplerinin biri bir buçuk çift, on 
dördü bir çift, otuz sekizi nîm çift, yedisi altı akçelik, yirmi üçü bennâk, 
ikisi yağcı, ikisi celeb, biri küreci, üçü kürekçi, biri müsellem, biri sipa-
hi, ikisi sipahi-zâde olup, on kişinin ise vergi durumları bilinmemektedir. 
Hane sahiplerinin bazısı hem belli bir vergi mükellefiyeti statüsünde ya-
zılmakta hem de meslekleri bulunmaktadır ya da tam tersi olmaktadır. 
Böyle olanlar şunlardır: İki imam, on iki yağcı, dört kara ve bir küreci. 
Gayrimüslim hane sahiplerinin doksan altısı meslek sahibi iken köy nü-
fusu içinde kayıt edilmiş olan haymanaların yirmi yedisi meslek sahibi-
dir. Yedi kişi ise hasta veya sakattır. 
                                                           
31 Kaplucanın birim fiyatı, müstakil olarak yazıldığında 4 akçedir. 
32 370 Numaralı Muhâsebe-i Vilâyet-i Rûm-ili Defteri, vrk. 262. 
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Bu köylerden vakfa sağlanan senelik vergi hasılatı miktarı 78.194 ak-
çe olup, köyler ile ilgili tafsilatlı bilgiler aşağıda verildiği gibidir. 

2.1.2.1. Öyüceklü Köyü33 

Köyde hane sahibi yirmi iki, mücerred ise dokuz kişi olup hane sa-
hiplerinin on ikisi nîm çift sahibi (biri yağcı), ikisi altı akçelik (ikisi de 
yağcı), yedisi bennâk ve biri imamdır. Öyüceklü köyünde ayrıca, Kara 
Hüseyin oğlu Hasan’ın nîm çift büyüklüğünde bir çiftliği bulunmakta olup 
bu çiftlik Murad oğlu Silahdar Mahmud’un uhdesindedir. 

Köyde buğday, arpa, yulaf ve çavdar yetiştirilmektedir. Üzüm bağı ve 
arı yetiştiriciliği yapılmaktadır. Ayrıca bir değirmen de bulunmaktadır. 
Köyün toplam vergi hasılatı ise 2.380 akçedir. 

2.1.2.2. Küçük Köyü34 

Hane 132, haymana dokuz kişi olup köyün tahmini toplam nüfusu 
669’dur. Küçük köyünde buğday, arpa, yulaf, darı ve çavdar yetiştiril-
mektedir. Köy değirmen açısından oldukça zengindir. Bu değirmenlerin 
biri un, dördü ise kebe değirmenidir. Kebe değirmenleri farklı kişilerin 
elindedir. Köy halkı aynı zamanda hayvancılıkla da uğraşmakta olup arı, 
koyun ve domuz yetiştiriciliği yapılmaktadır. Küçük Köyü’nün toplam 
vergi hasılatı ise 6.695 akçedir. 

2.1.2.3. Manastırcık Köyü35 

Kırk haneli köyde buğday, arpa, yulaf ve çavdar ziraatı yapıldığı gibi 
küçükbaş hayvancılık ve arıcılık ile de uğraşılmaktadır. Köyde bir değir-
men bulunmaktadır. Toplam vergi hasılatı ise 2.390 akçedir. 

2.1.2.4. Ali Bey Köyü36 

Köyde müslim ve gayrimüslimler birlikte yaşamaktadır. Müslimlerin 
dokuzu hane sahibi (bunların altısı bennâk, biri sipahi ve ikisi sipahi-zâ-
dedir), onu mücerredtir. Gayrimüslimler ise yirmi yedi hane olup, bir ha-
ne sahibinin mesleği hallaç, diğerinin ise demircidir. 

Köyün civarında Gazi Ali Bey korusu bulunmaktadır. Korunun hu-
dudu ise şöyledir: “Koru-i merhûm Gazi Ali Bey ki, bir tarafı Yunis Bey 
mezarına, bir tarafı Kuruca-Dere ve bir tarafı Öyücek ve bir tarafı Kurd kö-
yü bağlarına ve bir tarafı Geredeliye ve bir tarafı mezbur Ali Bey köyüne 
müntehidir. Külli hududu ile mahduttur”.37 

Ali Bey köyünde buğday, arpa, yulaf, darı ve kapluca üretimi yapıl-
maktadır. Ayrıca arıcılıkla uğraşılmakta olup üzüm bağları da bulun-
                                                           
33 TK KKA, Defter No: 548, vrk. 44-a. 
34 TK KKA, Defter No: 548, vrk. 44-a. 
35 TK KKA, Defter No: 548, vrk. 44-b. Yeni adı Çayırdere’dir. 
36 TK KKA, Defter No: 548, vrk. 45-a. 
37 TK KKA, Defter No: 548, vrk. 45-a. 
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maktadır. Köyde hayvanlar için ot kesilmekte olup bundan 15 akçe re-
sim alınmaktadır. Köyün senelik vergi hasılatı ise 2.340 akçedir. 

2.1.2.5. Yenice Köyü38 

622 haneli büyük bir yerleşim yeridir. Ayrıca altmış beş haymana ile 
bir mücerred bulunmaktadır. Haymanaların biri deveci, ikisi demirci, 
biri arabacı, biri yavacı, biri boyacı, biri bezirgân, biri somuncu, biri kü-
rekçi, biri kasap, biri sûrnâcı ve biri tavukçudur. Bunların dışında hane 
sahiplerinden biri kuyumcu, ikisi pabuççu, altısı demirci, on ikisi terzi, 
ikisi kasap, biri boyacı, üçü pedavracı, biri hallaç, üçü yavacı, biri sağrı-
cı ve ikisi balcıdır. Bir kişi sağır, dört kişi de divanedir. 

Yenice’de hububat ürünlerinden buğday, arpa ve yulaf yetiştirilmek-
tedir. Meyve bahçelerinden öşür alındığı gibi üzüm şırasından da öşür 
alınmaktadır. Şıra öşrünün olduğu köylerde, bağ öşrü kayıtlı bulunma-
maktadır. Silistre Sancağı Kanunu’nda “Kefere bağlarından ve sınurda 
olan kiras ve sayir meyve ağaçlarından öşür alınur. Zira resmî dönüm öşr-i 
şîreye bedel bağlanmıştır” kaydı bu hususu açıklamaktadır. Ayrıca aynı 
kanunda “Bedel-i öşr-i şîre diyü resmî dönüm bağlanan kefere bağların-
dan ve bağlar sınurlarında ve haricde olanlardan alınur. Ev yanında olan-
dan alınmaz” izahatı da bulunmaktadır.39 

Köyde bulunan iki âsiyâbdan biri harap vaziyettedir ve resim tahak-
kuk etmemiştir. Yenice köyünde hayvancılık faaliyetleri yapılmaktadır. 
Ayrıca çayır bedeli olarak 100 akçe tahsil edilmiştir. Köyün senelik vergi 
hasılatı ise 22.010 akçe tutmaktadır. 

2.1.2.6. Poryalu Köyü40 

Otuz dört haneli köy çeltikçi köyü olarak kayıt edilmiştir. Hane sahip-
lerinin yirmi altısı nîm çift sahibi (bunların biri imam, biri yağcı ve biri 
kara), biri altı akçelik (aynı zamanda kara), dördü bennâk, ikisi celeb ve 
biri yağcıdır. On üç mücerredten ikisi ise yağcıdır. 

Buğday, arpa, yulaf, çavdar ve darı üretiminin yanı sıra bağcılık, bos-
tancılık ve arıcılık da yapılmaktadır. Köyde, bir su değirmeni ile harap 
durumda bir dibek bulunmaktadır. Çayır ve ot resmî olarak da 20 akçe 
kayıt edilmiştir.  

Poryalu köyünden geçen nehir üzerinde kırk dört kürekçi tarafından 
ekilen 22 mud (440 kile) çeltik tohumu hasılatından, 8 mud öşür alınmış-
tır. Çeltiğin birim fiyatı (kile olarak) 20 akçe olup, akçe değeri 3.200’dür. 
Köyün toplam vergi hasılatı ise 5.321 akçedir. 
                                                           
38 TK KKA, Defter No: 548, vrk. 45-a. Günümüzde Pınarhisar ilçesinin beldesidir. 
39 Barkan, Kanunlar, s. 284. Tırhala Nefsi Kanununda ise “öşr-i bâgat kefereden on beşde 
iki medre şire alınur” kaydı bulunmaktadır. Bkz: Barkan, Kanunlar, s. 289. 
40 TK KKA, Defter No: 548, vrk. 47-b. Köyün günümüzdeki adı Poyralı’dır. 
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2.1.2.7. Rum-Beylü Köyü41 

Köyde, otuz iki hane sahibi ile yedi mücerred ve bir zemin sahibi ka-
yıtlıdır. Hane sahiplerinden biri bir buçuk çift, üçü bir çift (bunların biri 
imam, biri yağcı), dokuzu nîm çift (biri kara), altısı altı akçelik (biri kara, 
beşi yağcı), on ikisi bennâk ve biri yağcıdır. Mevcut bulunan bir zemin 
sahibinin adı Mahmud Bey’dir ve nîm çiftlik yer tasarruf etmektedir. 

Buğday, arpa, yulaf, kapluca, darı ve çavdar ile bakla üretimi yapılan 
köyde arıcılık, bağcılık ve meyvecilikle (özellikle erik) de uğraşılmaktadır. 
Biri köye, diğeri ise Hızır İlyas’a ait iki çayır bulunmakta olup, ikincisi 
Hızır Bâlî adlı bir şahsın uhdesindedir. 

Köyün bir değirmeni de bulunmaktadır. Rum-Beylü köyünün toplam 
vergi hasılatı ise 1.819 akçedir. 

2.1.2.8. Edüğe Köyü42 

Köyde, 326 hane sahibi ile yirmi sekiz haymana bulunmaktadır. Ha-
ne sahiplerinden ikisi fıçıcı, biri dolapçı, biri terzi, biri başmakçı ve biri 
bezircidir. Haymanaların ise beşi fıçıcı, ikisi demirci, biri dolapçı, biri be-
zirgân ve biri tavukçudur. 

Hububat ürünlerinden buğday, arpa ve yulafın yanı sıra şıra öşrü ile 
kovan öşrü de kayıtlı bulunmaktadır. Edüğe köyünde bulunan iki değir-
menden biri haraptır. Köyün toplam vergi hasılatı ise 13.880 akçedir. 

2.1.2.9. Sazara Köyü43 

Köyün iki mahallesi vardır. Papa Varni/Varki? Mahallesi’nde 317 ha-
ne ile yirmi haymana meskûndur. Hanelerin yedisi demirci, biri değir-
menci, üçü çarıkçı, ikisi balcı, biri kuyumcu ve ikisi doğancıdır. Bir kişi 
ise sağırdır. Haymanaların ise ikisi demirci ve biri sûrnâcıdır. 

Papa Yani Mahallesi’nde ise 192 hane sahibi ile on iki haymana bu-
lunmaktadır. Hanelerin dördü fıçıcı, biri demirci, biri çoban, biri ağılcı, 
biri balcı ve biri terzidir. Haymanaların ikisi ise fıçıcıdır. 

Sazara köyünde buğday, arpa, yulaf, darı ve çavdar üretimi yapılmak-
tadır. Şıracılık ve arıcılık faaliyetlerinden alınan öşrün yanı sıra küçük-
baş hayvancılıktan da resim alınmaktadır. Köyde bulunan iki âsiyabdan 
biri haraptır. Köyün toplam vergi hasılatı ise 18.025 akçedir. 

2.1.2.10. Küçük Gerede Köyü44 

Pınarhisar kazasının tahririnin yapıldığı 1568 yılında Küçük Gerede 
köyü re’ayasının tümünün veba hastalığından (tâûn-ı ekberden) öldüğü 
                                                           
41 TK KKA, Defter No: 548, vrk. 47-b. 
42 TK KKA, Defter No: 548, vrk. 48-a,49-a. 
43 TK KKA, Defter No: 548, vrk. 49-a. Bu köy günümüzde Kırklareli merkez ilçeye bağlı Çu-
kurpınar Köyü’dür. 
44 TK KKA, Defter No: 548, vrk. 51-a. 
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kayıtlıdır.45 Bu nedenle, köy re’ayasız kalmıştır, fakat vergi hasılatı yine 
de kayıtlı bulunmaktadır. 

Köy hasılatında buğday, arpa, yulaf ve darı öşrü ile çayır bedeli kayıtlı 
olup, bu çayır Rüstem Paşa Vakfı mütevellisinin uhdesindedir ve maktu 
olarak 100 akçe bedel alınmaktadır. Küçük Gerede köyünde bulunan üç 
değirmenin ilki Bahşi Bey oğlu Hüseyin Bey’in, ikincisi Yusuf Hacı’nın ve 
üçüncüsü Hacı Fakih Köyü’nden Musa oğlu Lütfi’nin uhdesindedir. Kö-
yün vergi hasılatı ise 725 akçedir. 

2.1.2.11. Safa Şeyh Köyü46 

Bu köyün halkı da vebadan ölmüştür. Ancak hububat ve diğer mah-
sullerden 317 akçe vergi hasılatı kayıtlı bulunmaktadır. 

2.1.2.12. Büyük Gerede Köyü47 

Köy, 13 Nisan 1569 yılında Bergoz kazasına bağlanmıştır.48 Büyük 
Gerede köyünde 18 hane sahibi ile bir mücerred meskûndur. Hane sa-
hiplerinin on biri bir çift, üçü nîm çift, biri bennâk (bu aynı zamanda kü-
recidir), biri müsellem, biri küreci ve biri bilinmeyendir. 

Büyük Gerede köyünde buğday, arpa, yulaf ve darı üretimi ile bağ, 
bostan ve arıcılık faaliyetleri de yapılmaktadır. Köyün toplam hasılatı ise 
1.642 akçedir. 

2.1.2.13. Paspala Köyü49 

On iki haneli köyde üç de kürekçi bulunmaktadır. Köy için ayrıca “ha-
ric-ez defter, der sınur-ı Mihal Bey” kaydı düşülmüştür.50 Paspala köyünün 
vergi hasılatı ispence resmî ile hububat öşrü olmak üzere 650 akçedir. 

2.1.2.14. Pınarhisar Zaviyesi51 

Gazi Mihal Bey oğlu Bahşî Bey imaretine bağlı bu zaviye Pınarhisar 
kaza merkezinde kurulmuştur. Bu zaviyenin masraflarına günlük 45 ak-
çe tahsis edilmiştir. 

Zaviyede sarf edilecek olan küşne (burçak) için günlük 10 akçe, ek-
mek ve buğday aşı için 10 akçe, yemek için ki, Cuma gecelerinde dâne 
ve zerde pişirilmektedir bir akçe ayrılmıştır. Bu yemeklerin yapımında 
                                                           
45 “Mezbûr karyenin ahâlisi tâûn-ı ekberden bi’l-külliye fevt olub re’ayâdan kimesne kalma-
duğı ecilden hâlî ‘ani’r-re’ayâ kayd olundu.” TK KKA, Defter No: 548, vrk. 51-a. 
46 TK KKA, Defter No: 548, vrk. 51-a. 
47 TK KKA, Defter No: 548, vrk. 51-a. 
48 “Kazâ-i Bergoz’a tâbi’ olunması buyruldu, fî 26 Şevval sene 976”, TK KKA, Defter No: 548, 
vrk. 51-a. 
49 TK KKA, Defter No: 548, vrk. 51-a. 
50 TK KKA, Defter No: 548, vrk. 51-a. 
51 TK KKA, Defter No: 548, vrk. 51-a. 
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kullanılan malzemeler ise 11 keyl pirinç, 2 kıyye revgan-ı sade (sade yağ) 
ve 2 kıyye asel (bal) ve bir kıyye zaferan (safran) dır. 

Zaviyede vazifeli bevvap (kapıcı) için 4 akçe, meşihat (şeyhlik) için 2 akçe, 
habbaz (ekmekçi) için 2 akçe, ferraş için bir akçe, nazır için bir akçe, camide 
hatiplik ve imamlık vazifesi icra edenler için 3 akçe ve müezzin için bir akçe 
yevmiye bağlanmıştır. Hamam için de senelik 1.500 akçe tahsisat ayrılmıştır. 

2.2. Dârü’l-Hadis Vakfı 

Ebü’l-hayrat olarak vasıflandırılan II. Murad tarafından Edirne’nin 
Kaleiçi semtinde 1435 yılında yaptırılan medrese ile ilgili vakıftır. Baş-
langıçta hadis eğitimi verilmek amacıyla kurulmuş olan medrese zaman-
la minare ilavesiyle camiye tebdil olunmuştur.52 II. Murad’ın medresede 
günlerce hadis okuduğu, hatta Fatih Sultan Mehmed’in burada hadis 
eğitimi aldığı rivayet edilmektedir. 1489-1491 yılları arasında burasının 
medrese olarak kullanıldığı bir muhasebe kaydından anlaşılmaktadır. 
Bu kayıtta, medresede vazifeli Cemaleddin oğlu Alaeddin adlı müderrise 
günlük 50 akçe ücret bağlanmıştır.53 

Dârü’l-Hadis Vakfına, Edirne’de II. Murad tarafından yaptırılan Tah-
takale hamamı ile 477 bâb dükkân, bahçe ve Pınarhisar’da Yane, Hisar-
cık, Kurd ve Üsküp köyleri vakfedilmiştir. Vakfın toplam geliri 310.206 
akçeyi bulmakta bu meblağın 217.621 akçesi medresede eğitim hizmet-
leri veren müderris ve dini vazifeliler ile tamirat masraflarına gitmekte-
dir. Vakıf bütçesi 92.685 akçe bakiye vermektedir.54 

1530 yılında Yane, Kurd-köy, Hisarcık ve Üsküp köylerinde toplam 
otuz yedi müslim hane ile 750 gayrimüslim hane, beş mücerred ve kırk 
altı bîve meskûn bulunmaktadır.55 1489’da bu köylerden vakfa sağlanan 
gelir 114.371 akçe56 iken 1530 yılında 57.093 akçeye düşmüştür. 1568’de 
ise yeniden yükselerek 151.972 akçeye57 çıkmıştır. 

1568 yılında Dârü’l-Hadis vakfına bağlı köylerin nüfus ve üretim ya-
pısı aşağıdaki gibidir. 

2.2.1. Yane Köyü58 

Köy, dört mahalleden meydana gelmektedir. Bunların biri Müslüman, 
üçü ise gayrimüslim mahallesidir. Müslüman mahallesinde otuz yedi ha-
                                                           
52 Hibrî; medresenin camiye tahvil olunmasını şu şekilde izah etmektedir: “bu dahi hadis-i 
şerif nakli için medrese olmak üzre bina olunub sonra cami olmuştur mervîdir ki, Peygamber 
Sultan Murad-ı sânînin rüyasında bu cminin yerini gösterüb ve hududunu tâyin idüb benim 
için bu mahalde bu mıkdar bir dârülhadîs binâ idesin dimeğin bu binanın mühimmatına şurû’ 
eylemişlerdir”, Tayyib Gökbilgin, a.g.e., s. 210’dan naklen. 
53 Tayyib Gökbilgin, a.g.e., s. 211-212. 
54 Tayyib Gökbilgin, a.g.e., s. 211-212. 
55 370 Numaralı Muhâsebe-i Vilâyet-i Rûm-ili Defteri, vrk. 263; Tayyib Gökbilgin, a.g.e., s. 212. 
56 Tayyib Gökbilgin, a.g.e., s. 211. 
57 TK KKA, Defter No: 548, vrk. 51-54. 
58 TK KKA, Defter No: 548, vrk. 51-a. Köyün günümüzdeki adı Kaynarca’dır. 

52



MEHTAP ÖZDEĞER / XVI. YÜZYILDA PINARHİSAR KAZASI VE VAKIFLARI 15

ne, sekiz mücerred bulunmaktadır. Hane sahiplerinden dördü bir çift sa-
hibi, on biri nîm çift sahibi, yirmi biri bennâk ve biri imamdır. Ayrıca, 
Kurd Çelebi oğlu Mehmed Çelebi bir çiftlik miktarı yer tasarruf etmekte 
olup, burası zemin olarak kayıt edilmiştir. Aynı şahıs, Cami-i Şerîf Ma-
hallesi’nde de zemin sahibi olarak kayıtlı olup buranın büyüklüğü bir 
buçuk çift miktarındadır. 

Gayrimüslim mahallelerinde ise toplam olarak 381 hane sahibi ile 
kırk üç haymana bulunmaktadır. Hane sahiplerinin biri kürekçi, biri 
bostancı, biri terzi ve ikisi çıkrıkçıdır. Haymanaların ise ikisi kuyumcu, 
ikisi gemici, biri terzi, biri fıçıcı, biri demirci ve ikisi çobandır. 

Yane köyünde buğday, arpa, yulaf, çavdar, darı ve kapluca üretimi 
yapılmakta olup, özellikle buğday ve yulaf üretimi diğer köylere göre ol-
dukça yüksektir. Örneğin, Gazi Mihal Bey Vakfı’na bağlı olan Yenice kö-
yünde 622 hane sahibi ve Sazara köyünde 509 hane sahibi bulunurken, 
Yane köyündeki hane sayısı 418’dir. Buna rağmen, Yane köyünde hubu-
bat üretim miktarı bahsedilen köylere göre daha yüksektir. 

Köyde yetiştirilen toplam buğday miktarı 8.000 kile olup, birim fiyatı 
12 akçeden 96.000 akçe etmektedir. Yulaf üretimi ise 4.800 kile, birim 
fiyatı 4 akçeden değeri 19.200 akçe tutmaktadır. Bu iki ürün vakıf köy-
leri içinde en yüksek miktarda bu köyde yetiştirilmektedir. Köy, çavdar 
üretiminde ise Üsküp köyünden sonra ikinci sıradadır. Yane köyünde 
çavdarın toplam üretim miktarı 1.600 kile olup, nakit değeri ise birim fi-
yatı 5 akçeden 8.000 akçedir. 

Yane köyü değirmen yönünden de oldukça zengindir. Köyde bulunan 
5 değirmen Gazi Mihal Bey Vakfı’na ait iken bir değirmen Pınarhisar Ka-
dısı Fazluhiddin’in hüccetiyle Turali Bey kızı Hanife Hatun’un mülkiye-
tindedir. Değirmenlerden senelik 3.600 akçe vergi alınmaktadır. 

Köyde bulunan beş mengeneden, mengene başına 20 akçe olmak 
üzere senelik 100 akçe resim alınmaktadır. Ayrıca, köyde üç bâblı kire-
mit fırını da bulunmak olup, bâb başına 30 akçeden senelik 90 akçe re-
sim alınmaktadır. 

Yane köyünde ayrıca, dükkânlar, ekmek fırını ve mezbaha da mev-
cuttur. Köyde haftalık bir pazarın kurulduğu, alınan bâc ve kapan res-
minden anlaşılmaktadır. 

Köyde önemli miktarda üzüm üreticiliği yapılmaktadır. 700 dönüm bağ-
dan, her bir dönümünden 12 akçe olmak üzere 8.400 akçe resim alınmıştır. 

Köyde küçükbaş hayvancılık ile arıcılık faaliyetleri de yapılmaktadır. 
Köyün toplam vergi hasılatı ise 42.795 akçedir. 

Evliya Çelebi 1662 yılında bu köye gelmiştir. Yenehisar kasabası ola-
rak belirttiği bu yerin adının Rum lisanında “yene” kelimesinden geldiği-
ni ve su kaynağı olan yerlere denildiğini söylemektedir. Kasaba içinde bir 
kayadan kaynayıp bağ ve bostanları sulayarak akıp giden bir su bulun-
maktadır. Oranın ileri gelenleri kendisine bu suyun Tuna nehrinden gel-
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diğini nakletmişlerdir. Yüksek bir tepe üzerinde taştan, dört köşe olarak 
bina edilmiş güzel bir kalesi vardır. Gazi Mihal, bu kaleyi fethetmekte zi-
yade zorluk çekmiş, kaleyi aldıktan sonra da burasını yer yer harap et-
miştir. İçinde imaret, dizdar ve cebehanesi yoktur. Kasabada bin yüz 
adet bağlı, bahçeli ve kiremitli ev ile iki han, bir küçük hamam ve sekiz 
dükkân vardır.59 

2.2.2. Hisarcık Köyü60 

Seksen sekiz haneli köyde sekiz mücerred (biri haymana) ile yedi hay-
mana bulunmaktadır. Hane sahiplerinden biri demirci, ikisi ise sağrıcıdır. 

Hisarcık köyünde buğday, arpa, yulaf ve çavdar üretiminin yanı sıra 
meyvecilik (özellikle de ceviz ve kiraz) de yapılmaktadır. Köyde, 302 dönüm 
bağ bulunup, dönüm başına 12 akçeden 3.624 akçe bağ resmi alınmakta-
dır. Üzümlerin sıkılmasında kullanılan bir mengeneden ise senelik 20 ak-
çe resim alınmıştır. 

Köyde küçükbaş hayvancılık ile arıcılık da yapılmaktadır. Hisarcık 
köyünün toplam vergi hasılatı ise 9.191 akçedir. 

2.2.3. Kurd Köyü61 

Köyde bir müslim hane (aynı zamanda bennâk) ile seksen gayrimüs-
lim hane, iki mücerred ve dört haymana kayıtlı bulunmaktadır. Hane sa-
hiplerinin biri sipahi, biri mütevelli, biri terzi ve biri pabuççudur. Hay-
manaların ise ikisi çobandır. 

Kurd köyünde hububat üretiminin (buğday, arpa, yulaf ve darı) yanı 
sıra 153 dönüm bağdan, dönüm başına 12 akçe olmak üzere 1.836 akçe 
resim alınmaktadır. Gazi Mihal Bey Vakfı’na bağlı Ali Bey köyünde bu-
lunan korunun sınırları belirtilmiş olup, bir tarafı Kurd köyü bağlarına 
uzanmıştır. 

Köyde, kiraz ve diğer meyve ağaçları ile üzümden şıra elde etmek için 
kullanılan 3 mengene vardır. 

Bu köyde, diğer köylerde rastlanmayan bir vergi nevi kayıtlıdır. Bu 
kayıt “resm-i duhan ve kantare, neferâ 270, fî. 6, 1.620” şeklindedir. Bu 
hususta, Vize Sancağı Kanunu’nda bizi aydınlatacak bir bilgi bulunmak-
tadır. “Ve şunlar ki, sahih Yörükler ve Yağcılar ve Kürecilerdir ve Tatarlar-
dır çiftleri olmasa gayrı kisble meşgul olsalar kışladukları yerlerde altışar 
akçe resm-i duhan vireler.”62 

Bu izahata nazaran, Kurd köyü hudutları içinde Yörük, Yağcı, Küreci 
ve Tatar toplulukları kışlamaktadır. Toprağın kullanım bedeli olarak da 
                                                           
59 Evliya Çelebi Seyahatnâmesi, s. 70. 
60 TK KKA, Defter No: 548, vrk. 53-a. 
61 TK KKA, Defter No: 548, vrk. 53-b. 
62 Mehtap Özdeğer, “a.g.m.”, s. 155. 
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kendilerinden duhan resmi alınmaktadır. Bunlar 270 nefer olup, her biri 
için 6 akçeden toplam 1.620 akçe resim alınmıştır. 

Kurd köyünde iki değirmen bulunmakta olup bunlardan biri Mehmed 
Paşa adına kayıtlıdır. Köyün toplam vergi hasılatı ise 13.608 akçedir. 

2.2.4. Üsküp Köyü63 

Köy iki mahalleden teşekkül etmiştir. Bu mahallelerde toplam olarak 
861 hane sahibi ile bir mücerred ve seksen yedi haymana mevcuttur. 
Hane sahiplerinin ikisi bezirgân, üçü demirci, biri kalburcu, ikisi kazgan-
cı, biri mizancı, biri baklacı, biri başmakçı, üçü kaymakçı ve üçü avcıdır. 
Ayrıca bir kişi divanedir. Haymanaların ise ikisi demirci, ikisi kasap, ikisi 
kırmacı, üçü terzi, ikisi boyacı, biri kuyumcu ve biri başmakçıdır. 

Buğday, arpa, yulaf, çavdar ve darı ziraatının yapıldığı köyde, en fazla 
yetiştirilen ürün 800 kile ile çavdardır. Çavdar, bu üretim miktarı ile va-
kıf köyleri içinde ilk sırada gelmektedir. 

Köyde bulunan bağlardan maktu olarak senelik 48.000 akçe resim 
alınmaktadır. Buna göre, Üsküp köyünde önemli miktarda üzüm yetiş-
tiriciliğinin yapıldığını söylemek mümkündür. Bağların yanı sıra bostan-
cılık ve hayvancılıkla da uğraşılmaktadır. 

Üsküp köyünde, on mengene, biri beş, diğeri dört bâblık iki değirmen 
ile iki bâb ekmek fırını (her bir bâb 24 akçedir) ve on dükkân (her bir 
bâb 12 akçedir) bulunmaktadır. Ayrıca, köyde bir pazar kurulduğu alı-
nan “bâc-ı pâzâr ve keyl” resminden anlaşılmaktadır. Köyün toplam ver-
gi hasılatı ise 86.378 akçedir. 

1662 yılında Üsküp’e gelen Evliya Çelebi burayı Küçük Üsküp kasa-
bası olarak zikretmektedir. Kırkkilise sancağına bağlı yüz elli akçe payesi 
olan edna bir kazadır. Edirne dârü’l-hadisinin evkafıdır. Kasabanın altı 
mahallesi, bir tepeden bir tepeye varıncaya kadar üç bin adet kırmızı ki-
remitli, ikişer katlı saray misali evleri vardır. Lakin çarşı ve pazarı mü-
zeyyen değildir. Ekserisi köşe köşe evleri altında birer dükkân şekilli iş-
yerleri yapmıştır. Bu nedenle dükkân sayısı belli değildir. Müslüman 
mahallelerinde kadim bir cami, altı mescit, dört han ve bir küçük ha-
mam vardır. Rum ve Bulgar’ı çok olduğundan şarapları dünyaca meşhur 
olmuştur.64 

2.3. Şehzâde Sultan Mehmed Han Vakfı 

Kanunî Sultan Süleyman’ın oğlu Şehzâde Mehmed adına İstanbul’da 
bina ettirdiği külliye için Pınarhisar’da Bedirci köyü vakfedilmiştir. Aslın-
da, vakfa, Vize livasında pek çok yerleşim yeri gelir kaynağı olarak bağ-
lanmıştır. 
                                                           
63 TK KKA, Defter No: 548, vrk. 54. Günümüzde aynı adla Kırklareli merkez ilçesine bağlıdır. 
64 Evliya Çelebi Seyahatnâmesi, s. 70. 

55



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 18

Şehzâde Mehmed’in Saruhan valisi iken 1543 yılında 22 yaşında ve-
fatı, babasını acı ve kedere sürüklemiş; şehzâdesi için cami-i şerif, ima-
ret, tabhane, medrese ve mektepten meydana gelen bir külliye ve türbe 
inşaatı için Mimar Sinan’ı görevlendirmiştir.65 Külliyeye, Rumeli’de zen-
gin gelir kaynakları vakfedilmiştir. 

2.3.1. Bedirci Köyü66 

Yirmi sekiz haneli köyde, iki mücerred ile üç zemin sahibi kayıtlıdır. 
Hane sahiplerinin altısı bir çift (bunların biri eşkinci, biri kara), sekizi 
nîm çift (biri imam, biri eşkinci, biri kara), biri on üç akçelik (aynı za-
manda kara), biri on iki akçelik (aynı zamanda kara), beşi sekiz akçelik 
(dördü kara), biri dört akçelik ve ikisi bennâktır. Zemin sahiplerinin ad-
ları ile çift miktarları ise şöyledir: Hasan Ağa bir çift; Ulûfeciyân-i ye-
sâr’dan Nasuh Bey bir çift; Silahdâr Mesih Bey bir çift. 

Buğday, arpa, yulaf ve darı ile mercimek ziraatı yapılan köyde bağlar 
ve bostanlar da bulunmaktadır. Hayvancılık faaliyetlerinin de bulundu-
ğu köyün senelik vergi hasılatı 9.568 akçedir. 

2.4. Sultan Süleyman Han Vakfı 

Kanunî Sultan Süleyman’ın XVI. yüzyıl ortalarında inşa ettirdiği Sü-
leymaniye Külliyesi ile ilgili vakfıdır. Türk mimarisinin yükseliş devrinin 
bu değerli külliyesi, Mimar Sinan’ın kalfalık eserim dediği muhteşem bir 
anıt niteliği taşımaktadır.67 

Külliyenin inşaatına 1550 yılında başlanmış ve 1557 yılında tamam-
lanmıştır. Bu inşaat için 700 bin Venedik dukasından fazla para harcan-
mıştır.68 

Kanunî, bu eserinden başka, babası adına Sultan Selim Camisi, oğlu 
Şehzâde Mehmed adına Şehzâde Camisi, oğlu Şehzâde Cihangir adına 
Cihangir Camisi, Hürrem Sultan adına Avret Pazarında Haseki Camisi ve 
Külliyesi, Mihrimâh Sultan adına Edirnekapı Camisi ve Külliyesi, aynı 
sultan adına Üsküdar’da bir cami inşa ettirmiştir.69 Bu vakıflara, geniş 
ve zengin topraklar ve diğer gelir kaynakları vakfetmiştir. Hem büyük bir 
devlet adamı hem de hayır ve hasenat sahibi olan Kanunî (Avrupalıların 
deyişiyle Muhteşem Süleyman) büyük bayındırlık ve beledi hizmetleri de 
gerçekleştirmiş; kırk çeşme denilen su şebekesini Mimar Sinan’a inşa et-
tirmek suretiyle İstanbul’un su ihtiyacını karşılamıştır. Büyükçekmece 
köprüsünün banisi de kendisidir.70 
                                                           
65 Tahsin Öz, İstanbul Camileri, Cilt: 1, s. 138, Ankara 1987; Tayyib Gökbilgin, a.g.e., s. 498. 
66 TK KKA, Defter No: 548, vrk. 57-b. 
67 Tahsin Öz, a.g.e., s. 132. 
68 Tayyib Gökbilgin, “Süleyman I.”, İA, Cilt: 11, s. 139, İstanbul 1979. 
69 Tayyib Gökbilgin, “a.g.m.”, s. 139. 
70 Tayyib Gökbilgin, “a.g.m.”, s. 149. 
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Süleymaniye Külliyesi cami, medrese, imaret, tabhane, bimarhane, 
kervansaray, hamam, mektep, kütüphane, odalar ve dükkânlar gibi sos-
yal ve iktisadî işletme niteliğindeki binalardan ve Kanunî Sultan Süley-
man ile Hürrem Sultan’ın türbelerinden müteşekkildir.71 

Külliyenin Rumeli’de geniş ve zengin vakıfları mevcuttur. Edirne, Di-
metoka, Ergene, Eski Zağra, Filibe, İpsala, Yenice - Kızılağaç, Tatar Pa-
zarı, Samakov ve Vize livasından pek çok yerleşim yerlerinin hasılatı bu-
raya bağlanmıştır.72 

Süleymaniye Külliyesi’ne, Pınarhisar’da Hacı Yakuplu mezrası ile Mal-
koçlu mezrası vakfedilmiştir. 

2.4.1. Hacı Yakuplu Mezrası73 

Bu mezranın daha önce köy olduğu ancak re’ayası dağıldığından 
mezraya dönüştüğü, eski defterde kayıtlıdır.74 1568 tarihli evkaf defte-
rinde de aynı şekilde mezra kaydedilmiştir. 

Mezrada on bir zemin sahibi şahıs bulunmaktadır. Zemin sahipleri ve 
tasarruf ettikleri çiftlik miktarları ise şöyledir: Sipahi Mustafa Bey iki 
çift; Mustafa Bey’in kardeşi Ayas Bey bir çift; İbrahim Çelebi bir çift; 
Mustafa oğlu Hüseyin Çelebi bir buçuk çift; Yusuf oğlu Bekir nîm çift; 
Şadi oğlu Beşir nîm çift; Silahdar Cafer Bey bir çift; Mehmed Bey oğlu 
Mehmed Bey bir çift; Kasım oğlu Bâlî nîm çift; İbrahim Çelebi oğlu Hızır 
Çelebi bir çift; Hasan oğlu Osman nîm çift. 

Hacı Yakuplu mezrasında buğday, arpa, yulaf, darı ve çavdar yetişti-
rilmektedir. Ceviz ve meyve ağaçları da bulunmakta ve elde edilen mah-
sulden öşür verilmektedir. Köyün toplam vergi hasılatı ise 4.740 akçe 
olup resm-i ağıl ve resm-i giyâh da bu vergiye dâhildir. 

2.4.2. Malkoçlu Mezrası75 

Mezra, Sevindikli Yörükleri mezrası olarak da bilinmektedir. Rum-
Beylü köyünden ayrılan mezrada yetiştirilen ürünlerden ve diğer resim-
lerden Sultan Süleyman Han Vakfı’na senelik 500 akçe verilmektedir. 

2.5. Valide Sultan Vakfı 

Adı geçen valide, Sultan II. Selim’in annesi, Kanunî Sultan Süley-
man’ın eşi Hürrem Sultandır. Haseki Hürrem Sultan, Hürrem-Şah Ha-
tun olarak da bilinmektedir. Asıl adı Roxelanda olan Hürrem Sultan, Ga-
                                                           
71 Tahsin Öz, a.g.e., s. 131. 
72 Tayyib Gökbilgin, a.g.e., s. 497. 
73 TK KKA, Defter No: 548, vrk. 57-b. 
74 “Mukaddemâ karye olub re’ayâsı perâkende olmağın hâliyâ mezre’a kayd olundu deyû 
defter-i ‘atîkde mukayyed olunmağın ber mûceb-i defter-i ‘atîk girü mezre’a kayd olundu.” 
Bkz: TK KKA, Defter No: 548, vrk. 57-b. 
75 TK KKA, Defter No: 548, vrk. 57-b. 
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liçyalı fakir bir papazın kızıdır. Yavuz Sultan Selim devrinde, Kırım Türk-
lerinin Ukrayna ve Galiçya üzerine yaptıkları akınlar esnasında esir alın-
mış ve bu şekilde Osmanlı sarayına alınmıştır.76 

Hürrem Sultan, 1558’de vefat etmiştir. Eşinin vakitsiz ölümüne çok 
üzülen Kanunî Sultan Süleyman, onun için hayır tesisleri ve vakıflar 
yapmıştır. Hürrem Sultan 1539’da, İstanbul’da Avrat Pazarı (bugün Ha-
seki) denilen semtte kendi adıyla maruf bir külliye yaptırmıştır. Bu külli-
ye, kubbeli bir cami ile şadırvan, imaret, medrese, darüşşifa ve mektep-
ten müteşekkildir. Ayrıca, Kanunî zevcesi adına, Mekke ve Medine’de bi-
rer imaret yaptırmıştır. Edirne’ye su getirtmiş, bu suya çeşmeler bağlat-
mıştır. Meriç Nehri üzerinde, Gazi Mustafa Paşa’nın köprüsü (Cisr-i 
Mustafa Paşa) ile kervansaray, cami ve imareti harap vaziyete geldiğin-
den, buraları tamir ettirilerek tekrar eski faydalı haline kavuşturulmuş-
tur. Kanunî, yaptırılan bu tesislerin idâmesi için birçok köy ve mezra 
vakfetmiştir.77 

Pınarhisar kazasından Sarmaşık köyü, Kanunî Sultan Süleyman ta-
rafından verilen bir mülknâme ile Hürrem Sultan’a temlik edilmiştir. Kö-
yün vakfa bağışlanış tarihi 1557 senesidir. Edirne şehrinde verilen bu 
mülknâmede şahit olarak Rüstem Paşa, Semiz Ali Paşa, Sokulu Mehmed 
Paşa ve Pertev Paşa ile Rumeli ve Anadolu kazaskerleri, tevkiî Muham-
med bin Abdi ve defterdar kayıtlı bulunmaktadır.78 

2.5.1. Sarmaşık Köyü79 

28 haneli köyde hububat ürünlerinden buğday, arpa, darı ve çavdar 
yetiştirilmektedir. Bostancılık, küçükbaş hayvancılığı ve arıcılık yapılan 
zirai faaliyetlerdendir. Köyde ayrıca bir un değirmeni ile bir de kebe de-
ğirmeni bulunmaktadır. Sarmaşık köyünün toplam vergi hasılatı ise 
2.142 akçedir. 

2.6. Rüstem Paşa Vakfı 

Kanunî Sultan Süleyman’ın veziriazamlarından olup, kızı Mihrimah 
Sultan’ın eşidir. 1500 yıllarında Saray-Bosna yakınlarındaki bir köyde 
dünyaya gelmiştir. Genç yaşında acemi oğlanları ocağında yetişmiş, ora-
dan saraya intisap etmiştir. Mohaç seferinde padişahın silahdarı iken, 
mîrahûr-ı evvel’lik ile enderuna çıkmış Kanunî’nin gözüne girerek, önce 
Diyarbakır Beylerbeyliği’ne getirilmiş, daha sonra da Anadolu Beylerbey-
liği’ne terfi ettirilmiştir. Bu görevi sırasında, üçüncü vezir payesi ile kub-
be vezirleri arasına katılmış ve Kanunî’nin Hürrem Sultan’dan olan kızı 
                                                           
76 Tayyib Gökbilgin, “Hürrem Sultan”, İA, Cilt: 5/1, s. 593, İstanbul 1977. 
77 M. Çağatay Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları, s. 35, Ankara 1980; Tayyib Gökbil-
gin, “Süleyman I.”, s. 139, 149; A.mlf., “Hürrem Sultan”, s. 595. 
78 Tayyib Gökbilgin, “Hürrem Sultan”, s. 596. 
79 TK KKA, Defter No: 548, vrk. 58-b. 
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Mihrimah Sultan ile evlendirilerek, dâmâd-ı şehriyârî olmuş, sadrazamlı-
ğa kadar yükselmiştir. 1561 yılında ölmüş, Şehzade Camisi haziresinde-
ki türbesine defnedilmiştir.80 

Devrinin en zengin devlet ricalinden biri olan Rüstem Paşa’nın sayısız 
gelir kaynağı, Bursa’da ipek tezgâhları, Clissa’da tuzlaları var idi. İstan-
bul Tahtakale semtinde, Hasırcılar çarşısı içinde Mimar Sinan tarafın-
dan inşa edilen ve kendi adıyla bilinen bir cami yaptırmıştır.81  

Bu caminin yanı sıra İstanbul’da ve bazı eyaletlerde birçok cami, 
medrese, kervansaray, hamam, imaret ve kütüphane gibi hayır tesisleri 
yaptırmış olup, bunların çoğu Mimar Sinan tarafından inşa edilmiş-
tir.82 

Pınarhisar’da Kayacık, Kışlak ve Yaylak köyleri Rüstem Paşa Vakfı’na 
bağlıdır. Köylerden vakfa sağlanan yıllık vergi hasılatı ise 11.275 akçedir. 

2.6.1. Kayacık Köyü83 

Köy, Yayacık veya Asil-Beylü adlarıyla da bilinmektedir. Kırk altı ha-
neli köyde, hane sahiplerinden ikisi pabuççudur. 

Köyde buğday, arpa, yulaf ve darı üretimi yapılmaktadır. Kayacık kö-
yündeki bağlardan 200 akçe resim alınmaktadır. Her bir şarap fıçısın-
dan 15 akçe olmak üzere 150 akçe resim ödenmektedir. Köy hasılatı içe-
risinde ağıl resmi ile kovan öşrü de kayıtlı bulunmakta olup, köyün top-
lam vergi hasılatı 4.150 akçedir. 

2.6.2. Kışlak Köyü84 

Köy, 1569 tarihinde Bergoz’a bağlanmıştır. Altmış beş haneli köyde, 
iki terzi ile iki pabuççu vardır. 

Buğday, arpa, yulaf, çavdar ve darı üretimi yapılan köyde bağ ve bos-
tanlar da vardır. Köyün hasılatında ağıl resmi, kovan öşrü ve fıçı resmi 
de kayıtlıdır. Köyün toplam vergi hasılatı ise 4.035 akçedir. 

2.6.3.Yaylak Köyü85 

Elli haneli köyde buğday, arpa, yulaf, çavdar ve darı üretimi ile arıcı-
lık yapılmaktadır. Yaylak köyünün vergi hasılatı ise 3.090 akçedir. 

2.7. Hamza Bey Vakfı 

1530’da Hamza Bey Vakfı’na Hüsameddin adlı çiftlik tahsis edilmiş 
olup bu çiftliğin vergi hasılatı 1.200 akçedir. 
                                                           
80 Ş. Altundağ - Ş. Turan, “Rüstem Paşa”, İA, Cilt: 9, s. 800-801, İstanbul 1964. 
81 Tahsin Öz, a.g.e., s. 116-117. 
82 Ş. Altundağ - Ş. Turan, “a.g.m.”, s. 802. 
83 TK KKA, Defter No: 548, vrk. 58-a. 
84 TK KKA, Defter No: 548, vrk. 58-a. 
85 TK KKA, Defter No: 548, vrk. 58-b. 
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1568’de vakfa sağlanan hasılat ise 2.840 akçedir. Hamza Bey köyü ile 
Hüsameddin Çiftliği ile ilgili bilgiler ise aşağıdaki gibidir. 

2.7.1.Hamza Bey Köyü86 

Köyün diğer adı Hüsameddin Çiftliği’dir. On haneli köyde iki mücer-
red (biri yağcı) ile bir zemin sahibi şahıs kayıtlı bulunmaktadır. Hane sa-
hiplerinin ikisi bir çift, biri nîm çift, biri altı akçelik (aynı zamanda kara), 
dördü bennâktır. Köyde bir de imam olup, bu kişi aynı zamanda yağcı-
dır. Kamer Hatun ise zemin sahibi olup iki çiftlik yeri bulunmaktadır. 

Köyde hububat ürünlerinden buğday, arpa ve yulaf ziraatı yapılmak-
tadır. Bağ ve bostanları olan köyde bir de değirmen mevcuttur. Hamza 
Bey köyünün vergi hasılatı ise 1.540 akçedir. 

2.7.2. Hüsameddin Çiftliği87 

Çiftlikte, bir un değirmeni ile bir kebe değirmeni veya dolabı bulun-
maktadır. Yalnız kebe dolabı kullanılamaz haldedir. Ayrıca çiftlik sınırla-
rı içindeki çayırdan senelik 100 akçe alınmaktadır. Hüsameddin Çiftli-
ği’nin toplam vergi hasılatı 1.300 akçe tutmaktadır. 

2.8. Mîr-i’alem Mehmed Bey Vakfı 

Bu vakıf ile ilgili kayıt 1530 tarihli defterde geçmekte olup 1568 tari-
hin de kayıtlı bulunmamaktadır. 1530’da Mîr-i’alem Mehmed Bey Vak-
fı’na İldutan köyü bağlanmış olup, yirmi iki müslim hane ile üç mücer-
retten müteşekkil olan faal nüfustan 5.759 akçelik bir hasılat elde edil-
mektedir. 

Sonuç Olarak 

Vize merkezli Trakya Bölgesi, Osmanlı Devleti’nin Avrupa’ya yönelik 
her nevi harekâtının başlangıç ve ikmal bölgesi olarak askerî bakımdan 
her zaman stratejik önemini muhafaza etmiştir. Pınarhisar kazası da bu 
bölgenin orta kesiminde yer almaktadır. 

Vize Sancağı dolayısıyla Pınarhisar kazasında, tarım toprakları üze-
rinde mirî arazi rejiminin bütün hususiyetleri uygulanırken, bu uygula-
manın üstünde ziraî toprakların tasarrufu ve idari statüsü bu geniş böl-
gede askerî mülahazalarla bir başka yapılanma ortaya koymaktadır. Bu 
üst düzey idari yapılanmada çok yönlü ve çok girift hususiyetler içerisin-
de tatbik sahası bulabilmektedir. 

Osmanlı Devleti’nde, harp ekonomisinin altyapısı olan mirî arazi reji-
mi dolayısıyla tımar sisteminin genel bütçeleri içerisinde bütün impara-
torlukta vakıf gelirleri % 12 civarındadır. Fakat bu oran Trakya bölgesin-
de ise yüksek rakamlarla seviyelendirilmiş bulunmaktadır. 
                                                           
86 TK KKA, Defter No: 548, vrk. 57-b. 
87 TK KKA, Defter No: 548, vrk. 57-b. 
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1568 yılı sayımlarına göre Pınarhisar’ın yıllık hasılat toplamı 316.898 
akçedir. Bu hasılatın 46.843 akçesi yani % 15’i tımar, zeamet ve has ge-
lirleri olurken, 270.055 akçesi yani % 85’i vakıf gelirleri olarak hesapla-
nıp kaydedilmiştir. Bu gelirlerin nispetlerinin uzun zaman muhafaza 
edildiği diğer kayıtlardan anlaşılmaktadır. 

Bu uygulamadan şu sonuç çıkmaktadır; devlet askerî bakımdan 
önemli olan geniş bölgeleri, vakıf müesseseleri olarak teşkilatlandırırken, 
yönetimini mühim devlet adamlarının idaresi ve denetimine verilmiştir. 
Bu bahsi geçen bölgelerde, herhangi bir istikrarsızlığın meydana gelme-
mesi için vakıf sisteminin tatbikatı uygun bulunmuştur. 

Kaynaklar 

Akgündüz, Ahmet, İslâm Hukukunda ve Osmanlı Tatbikatında Vakıf 
Müessesesi, Ankara 1998. 

Altundağ, Ş. - Turan, Ş., “Rüstem Paşa”, İslâm Ansiklopedisi (İA.), 
Cilt: 9, İstanbul 1964. 

Arseven, Celal Esad, Sanat Ansiklopedisi, Cilt: II, İstanbul 1965. 
Barkan, Ömer Lütfi, XV. ve XVI. Asırlarda Osmanlı İmparatorluğu’nda 

Ziraî Ekonominin Hukukî ve Malî Esasları (Kanunlar), İstanbul 1943. 
Barkan, Ömer Lütfi, “Türk - İslâm Toprak Hukuku Tatbikatının Os-

manlı İmparatorluğunda Aldığı Şekiller, I. Mâlikâne-divânî Sistemi”, Türk 
Hukuk ve İktisat Tarihi Mecmuası, Sayı: II, İstanbul 1939. 

Evliya Çelebi Seyahatnâmesi, haz: Seyit Ali Kahraman - Yücel Dağlı, 
6. Kitap, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2001. 

Gökbilgin, Tayyib, “Hürrem Sultan”, İA, Cilt: 5/1, İstanbul 1977. 
Gökbilgin, Tayyib, (1952), XV.-XVI. Asırlarda Edirne ve Paşa Livası, İs-

tanbul 1952. 
Gökbilgin, Tayyib, “Süleyman I”, İA, Cilt: 11, İstanbul 1979. 
Öz, Tahsin, İstanbul Camileri, Cilt: 1, Ankara 1987. 
Özdeğer, Hüseyin, Onaltıncı Asırda Ayıntâb Livâsı, İstanbul 1988. 
Özdeğer, Mehtap, 15.-16. Yüzyıl Arşiv Kaynaklarına Göre Uşak Kaza-

sının Sosyal ve Ekonomik Tarihi, İstanbul 2001. 
Özdeğer, Mehtap, “Vize Sancağının Demografik ve Ekonomik Yapısı”, Vi-

ze II. Tarih ve Kültür Sempozyumu (Vize 10 Haziran 2005), İstanbul 2008. 
TK KKA ,(Tapu Kadastro Kuyûd-ı Kadîme Arşivi), Defter No: 165. 
TK KKA, Defter No: 548. 
Uluçay, M. Çağatay, Padişahların Kadınları ve Kızları, Ankara 1980. 
Uzunçarşılı, İsmail Hakkı, Osmanlı Tarihi, Cilt: 1, Ankara 1982. 
370 Numaralı Muhasebe-i Vilayet-i Rûm-ili Defteri (937/1530), Dizin - 

Tıpkıbasım, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Osmanlı Ar-
şivi Daire Başkanlığı Yayını, Nu: 45, Ankara 2001. 

Yarcı, Güler, “Arşiv Belgeleri Işığında Vize”, Vize II. Tarih ve Kültür Sem-
pozyumu (Vize 10 Haziran 2005), İstanbul 2008. 

Yurt Ansiklopedisi, “Kırklareli”, Cilt: 4. 

61



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 24

EKLER 

1568 Tarihinde Pınarhisar’da Vakıflara Bağlı Yerleşim Yerleri ve 
Vergi Hasılatları 

Bu kısımda, mahalle ve köylerin vergi hasılatları tablolar halinde gös-
terilmektedir. Tablolardaki verilerin daha kolay anlaşılması ve değerlen-
dirme yapılabilmesi için burada örnek bir değerlendirme yapılacaktır. 
Değerlendirme yapılırken yalnızca bir yerleşim birimine ait tablodan de-
ğil, bu tablolardaki verilerin farklı olmasından dolayı değişik yerleşim 
yerlerine ait farklı tablolardan faydalanılacaktır. 

EK I 

Tablolardaki Veriler İçin Örnek Bir Değerlendirme 

Tablolardaki vergi nevilerini; toprak üzerinden alınan vergiler, kişi 
üzerinden alınan vergiler, ziraî üretim üzerinden alınan vergiler, hayvan-
cılık faaliyetlerinden alınan vergiler ve küçük sanayi tesislerinden alınan 
vergiler olmak üzere başlıca 5 gruba ayırarak incelemek mümkündür. 

1. Toprak Üzerinden Alınan Vergiler 

Osmanlı Devleti’nin kuruluş devirlerinden itibaren bütün ziraî toprak-
ların mülkiyeti devlete yani millete mal edilerek mirî arazi rejimi tesis edil-
miştir. Osmanlı Devleti sınırları dâhilinde, üzerinde nüfus ve arazi tahriri 
yapılmış olan sancak ve vilayet re’ayası, arazi ve ziraî tasarruflarında ek-
siksiz bir şekilde mirî arazi rejiminin hukukuna tabi olmuşlardır. Re’ayaya 
verilen topraklar, ancak şartlı kiracılık yoluyla verilmektedir. Mirî arazi ve 
tatbikatıyla ilgili kanun hükümleri, umumî kanunnâmelerle ve icap ettik-
çe de sancak kanunlarında, bütün tafsilatıyla yer almıştır.88 

Mirî arazilerin bir kısmı padişah hassı (merkeze ait), bir kısmı tımar 
sistemi ve diğer bir kısmı da vakıf ve mülklere tahsis edilmiştir. Mirî top-
rakların hukuka uygun olarak vakfedilmesi ancak temlik edilip, vakıf sa-
hibine “mülknâme-i hümayun” verilmesi ile mümkündür. Mirî arazi, be-
lirli şartlar altında padişah tarafından temlik edilebilir ve aranan tek 
şart, kamu menfaatine uygun olmasıdır.89 

a) Çift Resmi: Üzerinde çift sürülüp, ekilip - biçilen belli hususiyet ve 
ölçülerdeki tarım topraklarına çiftlik denilmektedir. Bir arazinin çiftlik 
kabul edilebilmesi için toprağın belli bir verimlilik derecesinde olması ve 
dönüm olarak miktarının belirlenmesi gerekmektedir. 
                                                           
88 Mehtap Özdeğer, 15.-16. Yüzyıl Arşiv Kaynaklarına Göre Uşak Kazasının Sosyal ve Ekono-
mik Tarihi, s. 98, İstanbul 2001. 
89 Barkan, “Türk - İslâm Toprak Hukuku Tatbikatının Osmanlı İmparatorluğunda Aldığı 
Şekiller, I. Mâlikane - Divânî Sistemi”, Türk Hukuk ve İktisat Tarihi Mecmuası, Sayı: II (1932-
1939), s. 119,İstanbul 1939; Ahmet Akgündüz, İslâm Hukukunda ve Osmanlı Tatbikatında 
Vakıf Müessesesi, s. 447, Ankara 1998; Mehtap Özdeğer, a.g.e., s. 372. 
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Vize Sancağı Kanunu’nda, çiftliklerin dönüm olarak büyüklükleri ve-
rilmemiştir. Ancak, diğer sancak kanunlarında bu ölçüler verilmiştir. Mi-
sal olarak, Kütahya sancağında bir çiftlik; has ya da â’lâ (en verimli) top-
raklarda 60, evsat (orta verimli) topraklarda 80 ve ednâ (az verimli) top-
raklarda 120-150 dönümdür. Silistre sancağında ise has topraklarda 
70-80, evsat topraklarda 110-120, edna topraklarda 130-150 dönüm yer 
bir çiftlik olarak tarif ve kabul edilmiştir.90 

Pınarhisar’ın vakıf köylerinde; 1,5 çift sahibi 5 kişi var iken 1 çift sa-
hibi 33 ve nîm (yarım) çiftlik sahibi ise 47 kişi mevcuttur. Vize Kanu-
nu’nda çiftlik büyüklükleri verilmediğine göre, bir çiftliğin ortalama 100 
dönüm olması hesabıyla 50 dönümlük çiftlik tasarruf edenlerin çoğun-
lukta olduğu görülmektedir. Ziraî işletmelerin yani çiftliklerin küçük öl-
çekte olduklarını söylemek mümkün olmaktadır. Burada şu hususu da 
belirtmek gerekir ki, çiftlik miktarı yalnızca Müslüman köylerinde tespit 
edilebilmektedir. 

Vize sancağında çift resmi 22 akçedir. Yarım çiftlik tasarruf eden re’aya-
dan ise bunun yarısı alınmaktadır91. Re’ayanın bu resmi ödeme zamanı ise 
Mart başlarıdır.92 

b) Dönüm Resmi: Köy nüfusu içinde çift ve nîm çiftlikten eksik veya 
bir çiftten fazla yer tasarruf eden re’ayadan tasarruf ettiği yer için dö-
nüm (bir dönüm yaklaşık olarak 920 metrekaredir) resmi veya zemin 
resmi alınmaktadır. 

Pınarhisar köylerinde de 13 akçelik, 12 akçelik, 8 akçelik, 6 akçelik 
ve 4 akçelik gibi tabirler kullanılmakta olup bunlar re’ayanın ödediği dö-
nüm resimlerini göstermektedir. Aydın ve Hüdavendigar sancakları ka-
nunlarına göre dönüm resmi; verimli topraklardan iki dönüme bir akçe, 
orta verimli topraklardan üç dönüme bir akçe, az verimli topraklardan 
dört - beş dönüme bir akçe olarak alınmaktadır.93  

Pınarhisar’da dönüm miktarı yer tasarruf edenlerin toplam sayısı ise 
şöyledir; 13 ve 12 akçelik bir kişi, 8 akçelik 5 kişi, 6 akçelik 12 kişi ve 4 
akçelik bir kişi. 13, 12, 8 ve 4 akçelikler Şehzâde Sultan Mehmed Han 
Vakfı’na bağlı olan Bedirci köyünde bulunmakta olup, bunlardan 13 ve 
12 akçelikler ile 8 akçeliklerin 4’ü aynı zamanda kara bennâk durumun-
dadır. 6 akçeliklerin ise bir kısmı kara statüsünde iken diğer bir kısmı 
ise yağcıdır (Bkz: Bedirci köyü). 

Bennâk durumunda olup, toprağı olmayan ve kazanç bakımından za-
yıf olan re’ayaya kara (kara-bennâk) denilmektedir. Vakıf köylerinde ce-
man 17 kişi bu statüdedir. 
                                                           
90 Mehtap Özdeğer, a.g.e., s. 112. 
91 Mehtap Özdeğer, “a.g.m.”, s. 155. 
92 Barkan, Kanunlar, s. 281. 
93 Barkan, Kanunlar, s. 2, 6. 
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c) Tapu Resmi: Mirî arazilerin, çiftlik olarak re’ayeya verilmesi esna-
sında alınan resimdir. Ziraî bakımdan bir bütünlük arz eden çiftlikler, 
satılamaz, hibe edilemez ve vakfedilemez niteliktedir. Ancak, babasının 
yeri oğluna bütünlüğünün bozulmaması kaidesiyle geçmektedir. Bu inti-
kalde oğuldan tapu resmi alınmamaktadır. Böylece çiftlik irsî miras gibi 
muamele görmektedir.94 Vize Sancağı Kanunu’nda bu hususta “ve bir 
raiyyet fevt olsa sulbî oğlu kalursa çiftlik anındır. Ve eğer kalmazsa anun 
dahi kanun üzere sipahisi tapusun alub ahara vire. Ve bir raiyyet fevt ol-
dukdan sonra veresesi çiftliğin satmak hilâf-ı emirdir, hâkim-ül vakt olan-
lar raiyyet çiftliğini sattırmayalar. Ve kanun üzere tapuya müstehak olu-
cak sipahi ma’rifetinsiz kimesneye virmeyeler ve tapu akçesinden sipahi-
den gayri kimesne akçe almaya” izahatı bulunmaktadır.95 

Üzerinde ziraat yapmağa uygun olmayan verimsiz topraklar (genellik-
le yamaç ve taşlık yerler) üzerine yapılan evlerden de tapu resmi, evin 
durumuna göre alınmaktadır. Harman yerleri köyün müşterek malı ola-
rak hiçbir vergiye tabi değildir. Çiftlikler ve zemin miktarı yerler babadan 
oğula intikal etmeyip de bir başkasına verilirse sipahi tapu resmi alır. 
(Bkz: Tablo 10). 

2. Kişi Üzerinden Alınan Vergiler 

a) İspence Resmi: Müslüman olmayan, re’ayadan alınan bir nevi baş 
vergisidir. Bu vergiyi ödeyenler ayrıca çift resmi vermezler idi. Bu resim 
her yerde aynı olmak üzere kişi başına 25 akçe olarak alınmaktadır.96 İs-
pence resmi ve bîve resmi, çift resminde olduğu gibi Mart başlarında 
alınmaktadır.97 

Pınarhisar’da 3.530 kişi ispence resmi (88.250 akçe) ödemekle mü-
kelleftir. 

b) Bîve Resmi: Evi olan dul kadınlardan alınan bir resim olup, miktarı 
6 akçedir.98 Bu vergi genellikle Rumeli vilayetinde alınmaktadır. 

c) Bennâk Resmi: Sancak kanunlarında, “hiçbir yeri olmayan veyahud 
nîm çiftden eksik yeri olan evlüye derler” şeklinde izah edilmektedir. Yarım 
çiften az yeri olan bennâk “ekinli bennâk” olarak adlandırılmaktadır. Kara 
bennâk ise, toprağı olmayan ve kazanç bakımından zayıf olan re’ayaya de-
nilmekte olup, bunlardan 6 akçe resim alınmaktadır. Ekinli bennâklardan 
alınan resim ise 12 akçedir.99 
                                                           
94 Hüseyin Özdeğer, Onaltıncı Asırda Ayıntâb Livâsı, s. 57-58, 64, İstanbul 1988. 
95 Mehtap Özdeğer, “a.g.m.”, s. 156. 
96 Musul Livası Kanununda: “Kefere tayifesine resm-i çift bağlanmamışdır. İspenç tayin olun-
muşdur. Her haraçgüzara yigirmi beşer akçe...” ifadesi bu hususa açıklık getirmektedir. Bkz: 
Barkan, Kanunlar, s. 175. 
97 Barkan, Kanunlar, s. 281. 
98 Barkan, Kanunlar, s. 281. 
99 Mehtap Özdeğer, “a.g.m.”, s. 138; A. mlf., a.g.e., s. 133. 
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Pınarhisar vakıf mahalle ve köylerinde toplam 97 bennâk statüsünde 
şahıs bulunmaktadır. Bunların 47’si mahallelerde, 50’si ise köylerde ya-
şamaktadır. 

d) Mücerred Resmi: Yaşça baliğ olmuş ve bir iş tutabilme gücüne eriş-
miş raiyyet oğullarıdır. Bunlardan 6 akçe resim alınmaktadır.100 

Pınarhisar mahallelerinde 23, köylerde 43 mücerred vardır. Bunların 
12’si gayrimüslimdir. 

e) Arûs Resmi: Arûs Arapça bir isim olup, gelin manasına gelmekte-
dir. Nikâh vergisi olarak adlandırabileceğimiz bu resim, evlenecek olan 
kız ve kadınlar için evleneceği erkekten alınmaktadır. Vize Sancağı Ka-
nunu’nda bu konuda şu kayıt bulunmaktadır: “Ve Yörük’ün ve Tatarın 
kızı çıksa bakire iken çıkanın gerdek değerin kendü subaşısı ala. Lâkin 
seyyibe olduktan sonra raiyyet ve sipahi ocağından çıkanın resm-i seyyi-
besin sipahi ala. Ve Yörük ve Tatar ocağından çıkanın kendü subaşıları 
ala. Yağcı ve Küreci dahi böyledir.”101 

Bu resim, bâd-i hevâ faslında geçmektedir. 

f) Bâd-i hevâ: Daha önceden ne miktarda ve ne kadar alınacağı belli 
olmayan resimler, bâd-i hevâ faslına yazılmaktadır. Bâd-i hevâ zuhur 
eden bir vergi çeşididir.102 Bu fasıla, cürüm-ü cinayet, yave, resm-i arûs, 
âdet-i deştbânî gibi vergi nevileri girmektedir. 

Deştbân, kır bekçisi anlamına gelen bir kelimedir. Osmanlı ziraî siste-
minde, ziraî arazilerde umumiyetle hububat ekimi yapılmakta olup ge-
nellikle çitlerle çevrilmiyor ve etrafı açık bir şekilde bırakılıyordu. Bu du-
rumda ekili tarlaları hayvan sürülerinden korumak gerekiyordu. İşte bu 
işle vazifelendirilen kişilere deştbân denilmekte olup, tarlalardaki ürüne 
zarar veren sürü sahiplerinden alınan bedel de âdet-i deştbânî vergisini 
meydana getirmektedir. 

Bir kimsenin hayvanı ekine girip ziyana sebep olursa verilen ceza, 
hayvanın cinsine göre değişmektedir. At, katır ve öküz ekine girerse, 
hayvan başına sahibine 5 değnek vurulup, 5 akçe alınmakta; inek girer-
se inek başına 4 değnek vurulup 4 akçe alınmakta; koyun girerse 2 ko-
yuna bir değnek vurulup 2 akçe alınmaktadır. Davar sahiplerine bu ce-
zalar verilmekle beraber, aynı zamanda meydana gelen ziyan da kendile-
rinden tazmin edilmektedir.103 

Pınarhisar vakıf mahalle ve köylerinde de bâd-i hevâ faslında, resm-i 
arûs, cürüm-ü cinayet, âdet-i deştbânî, resm-i fuçı ve resm-i tapû-yı ze-
min gibi vergiler kayıtlı bulunmaktadır. 
                                                           
100 Hüseyin Özdeğer, a.g.e., s. 95-96. 
101 Mehtap Özdeğer, “a.g.m.”, s. 155. 
102 Hüseyin Özdeğer, a.g.e., s. 89. 
103 Hüseyin Özdeğer, a.g.e., s. 91-92. 
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3. Ziraî Üretim Üzerinden Alınan Vergiler 

Osmanlı İmparatorluğu’nda her çeşit toprak ürününden ve toprakla 
ilgili diğer her türlü gelirlerden öşür alınmaktadır. Tapu mukabili yer ta-
sarruf ederek, mirî topraklar üzerinde ziraat yapan herkes öşür vergisi 
vermekle yükümlüdür. Öşrün raiyyet tarafından ödenmesi, kanunlarla 
tanzim edilmiş olup, umumî kanunnâmelerdeki ana başlıklar halindeki 
hükümlerin izahını, öşrün miktarı ve uygulamasını sancak kanunların-
daki maddeler tanzim etmektedir.104 

Öşür, toprak ürünlerinden alınan hisse yani “harâc-ı mukasseme” 
karşılığında alınmakta olup, esasen onda bir manasına gelmektedir. An-
cak, toprakların verimlilik derecesine uygun olarak, tatbikatta dörtte bir-
den, onda bire kadar değişen oranlarda alınmaktadır.105 

Vize sancağında ve bölgesinde, hububat ürünlerinden öşür ile birlikte 
sâlâriye de alınmaktadır. Vize Kanunu’nda: “ve Yörük ve Yağcı ve Küreci 
ve tatardan ve cambazdan sâlâriye kayd olunmuşdur” ifadesi ile zikredi-
len vazifelilerin öşür ile birlikte sâlâriye de vermeleri mecburiyeti açık-
lanmaktadır ki, bu ziraatla uğraşan re’ayaya için de geçerlidir.106 Silistre 
Sancağı Kanunu’nda, “öşür ve sâlâriye hububatdan hınta ve şa’îr ve ‘alef 
ve darı ve çavdar ve kaplucadan on kilede bir kile öşür ve mudda buçuk 
kile sâlâriyedir ki, sekiz kilede bir kile olur…” izahatı hububat ürünlerin-
den alınan öşrün, sâlâriye ile birlikte 1/8 olduğunu göstermektedir.107 

Vize sancağında ve dolayısıyla Pınarhisar’da vakıf yerleşim birimle-
rinde ziraî ürünlerin nevi ve alınan öşür miktarları aşağıdaki gibidir. 

a) Hububat Üretimi ve Öşrü: Pınarhisar’daki vakıf köylerinde başlıca 
yetiştirilen hububat ürünleri, buğday (hınta), arpa (şa’îr), yulaf (alef), 
çavdar, darı (erzen) ve kaplucadır. Buğdayın birim fiyatı 12, arpanın 5, 
yulafın 4, darının 6, çavdarın 5 ve kaplucanın 4 akçe idi. Ak pirincin bi-
rim fiyatı ise 20 akçedir. 

Köyler arasında en fazla buğday üretimi Dârü’l-Hadis Vakfı’na bağlı 
Yane köyünde gerçekleşmiştir. Bu köyde, yetiştirilen buğdaydan 50 mud 
öşür alınmıştır. Bir mud 20 kile olduğuna göre, 1.000 kileye tekabül et-
mektedir. Birim fiyatı 12 akçeden bedeli 12.000 akçedir. Yukarıda bah-
sedildiği gibi hububat ürünlerinden alınan öşür miktarı 1/8 olduğuna 
göre köydeki toplam buğday üretim miktarı 8.000 kile olup, bir İstanbul 
kilesi 25,656 kg tekabül ettiğine göre 205.248 kg yapmaktadır. Bu üre-
tim miktarının nakit bedeli ise 96.000 akçe tutmaktadır (Bkz: Tablo 13). 

Arpanın en çok üretildiği köy, Bedirci köyüdür. Köyden, 10 mud yani 
200 kile arpa öşrü alınmaktadır. Köyde yetiştirilen toplam arpa miktarı 
                                                           
104 Mehtap Özdeğer, a.g.e., s. 290. 
105 Mehtap Özdeğer, a.g.e., s. 291. 
106 Mehtap Özdeğer, “a.g.m.”, s. 144. 
107 Barkan, Kanunlar, s. 281. 

66



MEHTAP ÖZDEĞER / XVI. YÜZYILDA PINARHİSAR KAZASI VE VAKIFLARI 29

ise 1.600 kile (41.050 kg) olup, birim fiyatı 5 akçeden 8.000 akçeye teka-
bül etmektedir (Bkz: Tablo 17). 

Yulafın en çok yetiştirildiği köy, Dârü’l-Hadis Vakfı’na bağlı Üs-
küp’tür. Bu köyü, Yane köyü cüzi bir farkla takip etmektedir. Üsküp kö-
yünde, yulaf öşrü 31 mud yani 620 kiledir. Bu köyde, yulafın toplam 
üretim miktarı ise 4.960 kile (127.254 kg) olup, birim fiyatı 4 akçeden, 
bedeli 19.840 akçe etmektedir (Bkz: Tablo 16). Yane köyünde ise yulaf-
tan 30 mud öşür alınmıştır (Bkz: Tablo 13). 

Çavdar üretimi en fazla Üsküp köyünde yapılmaktadır. Köyden 40 
mud (800 kile) öşür alınmış olup, toplam üretim miktarı 6.400 kile 
(164.198 kg) dır. Nakit bedeli ise birim fiyatı 5 akçeden 32.000 akçeye 
tekabül etmektedir (Bkz: Tablo 16). 

Darı, bazı köylerin hasılatlarında çavdar ile beraber yazılmıştır (Bkz: 
Tablo 3 ve 8). Pınarhisar vakıf köyleri içinde en fazla darı üretimi, Dârü’l-
Hadis Vakfı’na bağlı Kurd köyünde gerçekleşmiştir. Darıdan 6 mud 4 kile 
yani 124 kile öşür alınmış olup, toplam üretim miktarı 992 kile (25.451 
kg) dır. Birim fiyatı 6 akçeden nakit tutarı ise 5.952 akçedir. 

Kapluca, bazen çavdar ile beraber yazılmıştır (Bkz: Tablo 1). Böyle oldu-
ğunda birim fiyatı 5 akçedir. Ancak, kapluca üretiminden tek olarak öşür 
alınmışsa birim fiyatı 4 akçe olmaktadır. Kapluca üretiminin en yüksek ol-
duğu köy, Dârü’l-Hadis Vakfı’na bağlı Yane köyüdür (Bkz: Tablo 13). Bura-
da üretim miktarı 4 mud (80 kile) olup, toplam üretim miktarı 640 kile 
(16.420 kg) dır. Birim fiyatı 4 akçeden bedeli 2.560 akçe etmektedir. Bu kö-
yü, 3 mud ile yine aynı vakfa bağlı Kurd köyü izlemektedir (Bkz: Tablo 15). 

b) Çeltik Üretimi: Çeltik ekim alanlarında çalışan raiyyet, çeltikçi veya 
kürekçi şeklinde deftere kayıt edilmiştir. Çeltik yetiştiren çiftçilere çeltik-
çi, çeltik tarlaları ve bunları sulamak için gerekli kanalları hazırlayan iş-
çilere de kürekçi denilmektedir.108 

Pınarhisar’da nehir ve arkların suyu ile çeltik üretimi yapılmaktadır. 
Bu üretimin biri, Pınarhisar arkında diğeri de Poryalu köyünde olmakta-
dır. Poryalu köyü çeltikçi köyü olarak kayıt edilmiştir (Bkz: Tablo 1 ve 7). 

Pınarhisar arkında çalışan kürekçi sayısı 26, Poryalu Nehri’nde çalı-
şan kürekçi sayısı ise 44 kişidir. Pınarhisar arkına 26 mud, Poryalu kö-
yünden geçen nehirde ise 22 mud tohum ekilmektedirler. Birinci çeltik 
tarlasından ak pirinç olarak alınan öşür miktarı 6 mud iken ikincisinden 
8 mud çeltik öşrü alınmaktadır. Çeltiğin birim fiyatı ise 20 akçedir. 
                                                           
108 Özer Livası Kanununda kürekçi ve çeltikçiler hakkında şu izahat bulunmaktadır: “Her 
nehrin reisi çeltük ekilmelü olıcak kürekçileri ile nehr-i mezbûrın suyı kifayet idecek mikdarı 
yeri ayırtılub hazır eyleyeler. Ve ol senede çeltük kangi tarafa düşerse sahib-i arz olanlara 
tenbih ideler ki nesne ekmeyeler ekilicek mîrî çeltükleri ihzar idüb vaktinde tehir itmeyüb he-
men ekeler. Ve ne mikdar tohum kifâyet iderse emin olanlar mîrî tarafından virüb ekdüreler. 
Çeltükçi âdeti üzere tohumın ekdükden sonra hidmet ne ise eda ide. Ve çeltük tamam yetiş-
dükden sonra emin olanlar kadı marifiyle üzerine varub mîrî tarafından virilen tohumu çıkar-
dukdan sonra mîrî tarafına ayit olan hisseyi çıkarub alub kabz ide. Baki kalan sahib-i arz 
içün öşür ihraç olınub ma’da kürekçilere virile”, Bkz: Barkan, Kanunlar, s. 228. 
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c) Bakliyat Üretimi ve Öşrü: Silistre Sancağı Kanunu’nda “…Bâki hu-
bubatta ki, nohud ve mercimek ve bakla ve penbe (pamuk) ve ketândır an-
lardan heman öşür alınur sâlâriye alınmaz” açıklaması bulunmaktadır.109 
Vize sancağında ise bu konuda bir bilgi mevcut değildir. Ancak, bu san-
cakta da bakliyat nevi ürünlerin öşür miktarının onda bir olduğunu söy-
lemek mümkündür. 

Pınarhisar vakıf köylerinde hububat ziraatına kıyasla bakliyat istihsa-
li çok azdır. İki nevi bakliyattan öşür alınmış olup, bunlardan biri bakla, 
diğeri ise mercimektir. Bu iki ürünün birim fiyatı 12 akçedir. 

Bakla öşrü, yalnızca Gazi Mihal Bey Vakfı’na bağlı Rum - Beylü kö-
yünde kayıtlı olup, 2 kile öşür alınmıştır. Birim fiyatı 12 akçeden nakit 
bedeli 24 akçe tutmaktadır (Bkz: Tablo 8). 

Bakliyat nevilerinden mercimek de yalnızca Şehzâde Mehmed Vak-
fı’na bağlı Bedirci köyünde kayıtlı bulunmakta olup, 5 kile öşür karşılığı 
60 akçedir (Bkz: Tablo 17). 

d) Bağ, Bahçe ve Bostan Öşrü: Hububat öşrünün aynî alınmasına 
karşılık, bağ, bahçe, bostan ürünlerinin öşrü, üretim miktarı “kesim” 
usulüyle tahmin edilerek bedeli akçe olarak alınmaktadır. Zira bu ürün-
ler, raiyyet tarafından ancak gününde pazarlanıp, değerlendirilerek pa-
raya çevrilmektedir. Mesela, Yeni-il kazasında (Rum Vilayeti’ne tabi olup, 
Sivas civarındadır), ürün yetiştiği zaman, re’ayanın bağ, bahçe ve bosta-
na girmesi yasaklanmaktadır. Bu ürünlerin öşür miktarı, bilirkişiler ta-
rafından yerinde görülerek kesim usulü ile belirlenmektedir.110 

Pınarhisar’da bağcılık çok gelişmiş olup, dikili topraklar içinde en ge-
niş sahaları bağlar teşkil etmektedir. 

Bağlardan alınan bedel için, resm-i bağ veya çoğulu rüsûm-ı bâgat, 
resm-i dönüm-i bâgat, öşr-i bağ ve resm-i bâgat ber vech-i maktû‘ tabirleri 
geçmektedir (resm-i bağ için bkz: Tablo 2, 5, 7, 8, 12, 23; resm-i bâgat için 
bkz: Tablo 1, 20; resm-i dönüm-i bâgat için bkz: Tablo 13, 14, 15; öşr-i 
bağ için bkz: Tablo 17; resm-i bâgat ber vech-i maktû‘ için bkz: Tablo 16). 

Bazı köylerde bağların dönüm büyüklükleri ve dönüm başına kaç akçe 
alındığı belirtilmiştir. Mesela, Hisarcık köyünde 302 dönüm bağdan, dönüm 
başına 12 akçeden 3.624 akçe resim alınmıştır (Bkz: Tablo 14). Kurd kö-
yünde 153 dönüm bağdan 1.836 akçe resim alınmıştır (Bkz: Tablo 15). Ya-
ne köyünde ise dönüm miktarı verilmemiştir ama “beher dönüm fî. 12” tabi-
ri kullanılmıştır ve 8.400 akçe bağ resmi alındığı kayıt edilmiştir. Buna göre 
köyde, 700 dönüm bağ bulunmaktadır (Bkz: Tablo 13). Üsküp köyünde ise 
maktu olarak her sene 48.000 akçe bağ resmi alınmaktadır (Bkz: Tablo 16). 

Bu farklılık, Silistre Sancağı Kanunu’nda da zikredilmektedir. Bağla-
rın dönümü, gayrimüslim bağlarında bazı yerde öşür, bazı yerde öşre be-
                                                           
109 Barkan, Kanunlar, s. 276. 
110 Barkan, Kanunlar, s. 75, 79. 

68



MEHTAP ÖZDEĞER / XVI. YÜZYILDA PINARHİSAR KAZASI VE VAKIFLARI 31

del dönüm resmi olarak alınmaktadır. Müslümanların bağlarından ise 
dönüm başına dörder akçe alınmaktadır.111 

Üzümden çıkarılan şıradan da öşür alınmaktadır. Öte yandan, şıra 
öşrünün kayıtlı olduğu köylerde, bağ öşrü bulunmamaktadır.112 Silistre 
Sancağı Kanunu’nda “Kefere bağlarından ve sınurda olan kiras ve sâyir 
meyve ağaçlarından öşür alınur. Zirâ resmi dönüm öşr-i şîreye bedel bağ-
lanmıştır” kaydı bu hususu açıklamaktadır. Ayrıca aynı kanunda “Bedel-i 
öşr-i şîre diyü resmi dönüm bağlanan kefere bağlarından ve bağlar sınur-
larında ve hâricde olanlardan alınur. Ev yanında olandan alınmaz” izaha-
tı da bulunmaktadır.113 

Şıra öşrü, üzümün iyice olgunlaşıp tekneye girdiği zaman onda bir 
olarak alınmaktadır.114 

Pınarhisar köyleri içinde şıra öşrü yalnızca üç yerleşim biriminde geç-
mektedir. Bu köyler, Gazi Mihal Bey Vakfı’na bağlı Yenice, Edüğe ve Sa-
zara köyleridir (Bkz: Tablo 6, 9, 10). 

Bazı köylerde, şıra öşrü kayıtlı değilken, fıçı resmi kayıtlı bulunmak-
tadır. Şıranın saklanmak ve taşınmak amacıyla konulduğu fıçı başına 15 
akçe resim alınmaktadır (Bkz: Tablo 20). 

4. Hayvancılık Faaliyetlerinden Alınan Vergiler 

a) Küçükbaş Hayvancılığı: Pınarhisar vakıf köylerinde yaygın bir şekil-
de koyun yetiştirilmektedir. Bu faaliyetten alınan vergi kayıtlarda âdet-i 
ağnam veya resm-i ganem olarak geçmektedir. Bu resim genellikle iki 
koyuna veya keçiye bir akçe olarak alınmaktadır. 

Pınarhisar vakıf köylerinde, ağnam resmi altı yerleşim biriminde geç-
mektedir. En çok koyun yetiştiriciliği, Hisarcık köyünde yapılmaktadır. Bu 
köyde 2.000 akçe ganem (ağnam) resmi kayıtlı olduğuna göre toplam ga-
nem sayısının 4.000 olduğu ortaya çıkmaktadır (Bkz: Tablo 14). Bu köyü, 
1.600 ganem ile Yane köyü izlemektedir (Bkz: Tablo 13). Diğer köylerde bu 
sayı 400 ile 100 ganem arasında değişmektedir (Bkz: Tablo 3, 4, 6, 10). 

Pınarhisar gayrimüslim köylerinde bid’at-ı hanâzîr (hınzîr, domuz) ye-
tiştiriciliği de yapılmaktadır. Bu köylerin bir kısmında hem ağnam hem 
de hınzîr yetiştirilmektedir. 

b) Ağıl Resmi: Bu resim, küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinden alınmak-
ta olup, genellikle sürü tabir edilen 300 koyuna beş akçe olarak alın-
maktadır.115 Bazen bunun yerine bir koyun da verilmektedir.116 
                                                           
111 Barkan, Kanunlar, s. 283-284. 
112 Bkz: Tablo 6, 9, 10. 
113 Barkan, Kanunlar, s. 284. Tırhala Nefsi Kanunu’nda ise “öşr-i bâgat kefereden on beşde 
iki medre şire alınur” kaydı bulunmaktadır. Bkz: Barkan, Kanunlar, s. 289. 
114 Barkan, Kanunlar, s. 284. 
115 Barkan, Kanunlar, s. 254, 285. 
116 Barkan, Kanunlar, s. 128. 
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Ağıl resmi, Kayacık, Kışlak, Bedirci ve Hacı Yakuplu olmak üzere dört 
köyde geçmektedir. Kayacık köyünde 120 akçe, Kışlak ve Bedirci köyle-
rinde 60’şar akçe ve Hacı Yakublu’da 20 akçedir (Bkz: Tablo 17, 18, 20, 
21). 300 koyuna veya keçiye beş akçe alındığına göre, mesela Kayacık 
köyünde 7.200 koyun bulunmakta olup bu da 24 koyun sürüsüne teka-
bül etmektedir (Bkz: Tablo 20). 

c) Kovan Öşrü veya Resmi: Vize Sancağı Kanunu’nda kovan öşrünün, 
üç kovandan bir kovan şeklinde alınacağı kayıtlıdır.117 Pınarhisar mahal-
le ve köylerinde arıcılık faaliyeti oldukça yaygındır. En yüksek kovan öş-
rü 800 akçe ile Yane köyünde kayıtlıdır (Bkz: Tablo 13). Bu köyü, 500 
akçe ile Üsküp köyü izlemektedir (Bkz: Tablo 16). 

Pınarhisar’da kovan öşrü nakdi olarak alınmaktadır. Eğer nakdi ola-
rak alınmasaydı, toplam kovan sayısı tespit edilebilecekti. Ancak bu hu-
susta diğer sancak kanunları bize tahmini bir sayıyı bulmamıza yardım-
cı olabilir. Tırhala Şehri Kanunu’nda “öşr-i kovan Müslümanlardan ve ke-
fereden on kovanda bir kovan alınur yahud kovandan kovana birer akçe 
alınır” kaydı bulunmaktadır.118 İmroz Adası kanununda da “kovan başı-
na birer akçe resm-i küvvâre virürler” açıklaması bulunmaktadır.119 

5. Küçük Sanayi Tesislerinden Alınan Vergiler 

Tarımsal bölgelerde en önemli imalat tesisleri değirmenlerdir. Fayda-
lanılan enerji türüne göre değirmenler üçe ayrılmaktadır. Su ile çalışan 
değirmenlere âsiyâb, rüzgâr gücü ile çalışan değirmenlere yel değirmeni 
ve hayvan gücü ile çalışan değirmenler ise kara değirmen denilmekte-
dir.120 

Hububatını öğütmek için değirmene götüren raiyyet, değirmencinin 
ücretini, nakit olarak değil de getirdiği hububatın içinden yine hububat 
olarak yani aynî olarak ödemektedir. 

Değirmenlerde dönen her bir değirmen taşı (belgelerde bâb olarak 
geçmektedir) için değirmenciden belli bir miktar resim alınmaktadır. Ay-
rıca, su ile çalışan değirmenler yılın her dönemi çalışamayacağından bu 
durum dikkate alınmış ve değirmenlerin çalışma zamanına göre vergi 
alınmıştır. Tam yıl çalışan değirmenden 60 akçe, 6 ay çalışan değirmen-
den 30 akçe alınmaktadır. Bazı değirmenler ise sel suyu ile çalışmakta-
dır. Bunlardan alınan vergi ise aylık 5 akçeden hesaplanmaktadır.121 

Pınarhisar’da un değirmenleri ile kebe değirmenleri (dolapları) bulun-
makta olup, bunların sayısı aşağıdaki gibidir. 
                                                           
117 Mehtap Özdeğer, “a.g.m.”, s. 156. 
118 Barkan, Kanunlar, s. 289. 
119 Barkan, Kanunlar, s. 237. 
120 Hüseyin Özdeğer, a.g.e., s. 85. 
121 Hüseyin Özdeğer, a.g.e., s. 85. 
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a) Un Değirmeni: Pınarhisar’da su gücü ile çalışan un değirmenleri 
bulunmaktadır. 

Pınarhisar vakıf mahalle ve köylerinde su değirmeni, resm-i âsiyâb, 
mukata’a-i âsiyâb ve âsiyâb-ı dakik (un değirmeni) olarak üç şekilde geç-
mektedir. Yalnız, âsiyâb-ı dakik tabiri, kebe âsiyâbının da olduğu köyde 
bir ayırıma tabi tutmak için yazılmıştır (Bkz: Tablo 3). 

Pınarhisar’da toplam 16 su değirmeni bulunmaktadır. Bu değirmen-
lerde 58 adet dönen taş mevcuttur. Değirmen resmi ise toplam olarak 
8.160 akçedir. 

Bazı âsiyâblar harap duruma düşmüş ve bunlardan resim tahakkuk 
ettirilmemiştir (Bkz: Tablo 6, 10 vs.). 

Yane köyünde, Mihal Bey Evkafı’na ait 5 tane değirmen bulunmakta 
olup, bunlar toplam 8 taşlıdır. Bu değirmenlerden evkafa 3.360 akçe ge-
lir sağlanmaktadır. Yine aynı köyde, Hanife Hatun adına kayıtlı bir de-
ğirmen ile Kurd köyünde Mehmed Paşa adına kayıtlı bir değirmen mev-
cuttur (Bkz: Tablo 13, 15). 

b) Kebe Değirmeni: Kebe imalatında kullanılan değirmendir. Keçenin 
kalın olanına kebe denilmektedir. Kebelerin tüylü olan bir nevi de Yan-
bolu kebesi olarak adlandırılmaktadır.122 

Pınarhisar’da 6 kebe değirmeni bulunmakta olup, 150 akçe resm 
alınmaktadır. Kebe değirmenleri kayıtlarda “âsiyâb-ı kebe”, “resm-i âsi-
yâb-ı dolab-ı kebe” ve “dolab-ı kebe” olarak üç şekilde geçmektedir (Bkz: 
Tablo 3, 19, 24). 

Gazi Mihal Bey Vakfı’na bağlı Küçük köyünde 4 kebe değirmeni var-
dır. Bunlardan üçü farklı kişilerin uhdesindedir (Bkz: Tablo 3). 

Hüsameddin Çiftliği’nde bulunan kebe dolabı ise kullanılmaz durum-
dadır (Bkz: 24). 

c) Mengeneler: Üzümden şıra çıkarmak için kullanılmaktadır. Pınarhi-
sar vakıf köylerinde toplam 19 tane mengene mevcuttur. Mengene başı-
na 20 akçe olmak üzere toplam 380 akçelik maktu bedel belirlenmiştir. 

Üsküp köyünde 10 adet mengeneden 200 akçe maktu bedel alınmak-
tadır (Bkz: Tablo 16). Yane köyünde ise 5 adet mengeneden 100 akçe ke-
silmiştir (Bkz: Tablo 13). Mengenesi olan diğer köyler ise Hisarcık ve 
Kurd köyleridir (Bkz: Tablo 14, 15). 

Mengene olan köylerde, aynı zamanda geniş mikyasta bağcılığın da 
yapıldığı dikkati çekmektedir. 

d) Kiremit Fırını: Pınarhisar köylerinden yalnızca Yane köyünde geç-
mekte olup, 3 bâbdır ve her bir bâbın resmi 30 akçe olmak üzere 90 ak-
çe bedel kesilmiştir (Bkz Tablo 13). 
                                                           
122 Celâl Esad Arseven, Sanat Ansiklopedisi, Cilt: II, s. 1004, İstanbul 1965. 
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EK II 

Pınarhisar’da Vakıflara Bağlı Yerleşim Yerlerinin  
Vergi Hasılatlarına Ait Tablolar 

Tablo 1: Cami-i Şerîf, Silâhdâr ‘Alî ve Bahşî Bey Mahallelerinin Hasılatı 

Vergi Nevi Miktar Tutarı (Akçe) 

Resm-i çift ve bennâk 1379 
İspençe 25 
Buğday 8 mud 1920 
Arpa 5 mud 500 
Yulaf 6 mud 480 (400) 
Darı 10 kile 60 
Kapluca ve çavdar 1 mud 100 
Öşr-i kovan 210 
Rüsum-ı bâgat 200 
Öşr-i besâtîn 30 
Çayır 110 
Resm-i âsiyâb 50 
Mukata‘a-i âsiyâb, der kurb-ı karye-i 
Kurd, 3 bâb 

1200 

Bâd-i hevâ, resm-i arûs ve gayrihu 160 

Ark-ı Pınarhisar, der Nehr-i Tuna, 
Kürekçi neferâ 26 

Tohm-ı çeltük 26 
mud; hâsıl-ı erz-i 
sefid 6 mud 

2400 

Toplam: 8824 (8744) 

Tablo 2: Öyüceklü Köyü Hasılatı 

Vergi Nevi Miktar Tutarı (Akçe) 

Resm-i çift ve bennâk  310 
Buğday 4 mud 2 kile 984 
Arpa 2 mud 5 kile 225 
Yulaf 2 mud 4 kile 176 
Çavdar 13 kile 65 
Resm-i bağ  60 
Öşr-i kovan  200 
Âsiyâb 1 bâb 60 
Bâd-i hevâ ve resm-i arûs ve deştbânî ve 
gayrihu  

300 

Toplam:  2380 
                                                           
 Arşiv defterinde kayıtlı olan rakamdır. 
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Tablo 3: Küçük Köyü Hasılatı 

Vergi Nevi Miktar Tutar (Akçe) 
İspençe  3300 
Buğday 6 mud 10 kile 1560 
Arpa 4 mud 6 kile 430 
Yulaf 4 mud 320 
Darı ve çavdar 4 mud 400 
Âsiyâb-ı dakik 2 bâb 60 
Âsiyâb-ı kebe 2 bâb 30 
Âsiyâb-ı kebe, der uhde-i … Todor 1 bâb 15 
Âsiyâb-ı kebe, der uhde-i … 1 bâb 15 
Âsiyâb-ı kebe, der uhde-i … veled-i Esto-
ban 

1 bâb 15 

Resm-i ganem  200 
Öşr-i kovan  30 
Bid’at-ı hanâzîr  20 
Bâd-i hevâ ve resm-i arûs ve resm-i fuçı  300 
Toplam:  6695 

Tablo 4. Manastırcık Köyü Hasılatı 

Vergi Nevi Miktar Tutar (Akçe) 
İspençe  1000 
Buğday 2 mud 480 
Arpa 2 mud 200 
Yulaf 2 mud 160 
Çavdar 2 mud 200 
Âsiyâb 1 bâb 60 
Bid’at-ı hanâzîr  20 
Öşr-i küvvâre  20 
Resm-i fuçı  50 
Resm-i ganem  50 
Bâd-i hevâ ve resm-i arûs ve deştbânî ve gayrihu  150 
Toplam:  2390 

Tablo 5. Ali Bey Köyü Hasılatı 

Vergi Nevi Miktar Tutar (Akçe) 
İspençe  665 
Resm-i çift ve bennâk  120 
Buğday 2 mud 5 kile 540 (520) 
Arpa 2 mud 200 
Yulaf 2 mud 5 kile 180 (160) 
Resm-i bağ  50 
Öşr-i kovan  30 
Darı 2,5 mud 300 
Kapluca 10 kile 40 
Bâd-i hevâ ve resm-i arûs ve deştbânî ve 
gayrihu  

200 

Resm-i giyâh  15 
Toplam:  2340 
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Tablo 6. Yenice Köyü Hasılatı 
Vergi Nevi Miktar Tutar (Akçe) 

İspençe  15600 
Buğday 6 mud 1440 
Arpa 1 mud 100 
Yulaf 5 mud 400 
Öşr-i şîre  3650 
Öşr-i meyve  20 
Resm-i ganem  200 
Bid’at-ı hanâzîr  50 
Çayır  100 
Âsiyâb 5 bâb 150 
Âsiyâb-ı harâb 2 bâb - 
Bâd-i hevâ ve resm-i arûs ve gayrihu  300 
Toplam:  22010 (22110) 

Tablo 7. Poryalu Köyü Hasılatı 
Vergi Nevi Miktar Tutar (Akçe) 

Resm-i çift ve bennâk  441 
Buğday 2 mud 5 kile 540 
Arpa 2 mud 200 
Yulaf 3 mud 240 
Çavdar 1,5 mud 150 
Darı 10 kile 60 
Öşr-i kovan  40 
Resm-i bağ  80 
Öşr-i bostan  20 
Dibek, harâb  - 
Resm-i âsiyâb 1 bâb 60 
Çayır ve giyâh  20 
Bâd-i hevâ ve resm-i arûs ve gayrihu  270 
Nehr-i karye-i mezbûre hâsıl fî. Öşr-i çeltük 
8 mud, fî. 400 (mud fiyatı), kürekci 44, 
tohm 22 mud. 

8 mud 3200 (3500) 

Toplam:  5321 (5621) 
Tablo 8. Rum-Beylü Köyü Hasılatı 

Vergi Nevi Miktar Tutar (Akçe) 
Resm-i çift ve bennâk  408 
Buğday 2 mud 2 kile 504 
Arpa 5 kile 25 
Yulaf 3 mud 240 
Darı ve çavdar 2 mud 200 
Kapluca 2 kile 8 
Bakla 2 kile 24 
Öşr-i kovan  20 
Resm-i bağ  40 
Resm-i meyve ve erik  35 
Çayır  50 
Çayır-ı Hızır İlyas, der uhde-i Hızır Bâlî  5 
Âsiyâb, fî. 30 2 bâb 60 
Bâd-i hevâ ve resm-i arûs ve gayrihu  200 
Toplam:  1819 (1829) 
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Tablo 9. Edüğe Köyü Hasılatı 

Vergi Nevi Miktar Tutar (Akçe) 
İspençe-i gebrân  8150 
Buğday 13 mud 3120 
Arpa 3 mud 300 
Yulaf 4 mud 320 
Öşr-i kovan  20 
Öşr-i şîre  1500 
Âsiyâb 3 bâb 120 
Âsiyâb-ı diğer, harâb 1 bâb - 
Bid’at-ı hanâzîr  50 
Bâd-i hevâ ve resm-i arûs ve gayrihu  300 
Toplam:  13880 

Tablo 10. Sazara Köyü Hasılatı 

Vergi Nevi Miktar Tutar (Akçe) 
İspençe  12725 
Buğday 12 mud 2880 
Arpa 4 mud 400 
Yulaf 4 mud 5 kile 340 
Darı 5 kile 30 
Çavdar 1 mud 100 
Öşr-i şîre  1000 
Öşr-i kovan  40 
Âdet-i ağnâm  50 
Bid’at-ı hanâzîr  30 
Âsiyâb-ı ma‘mûr 5 bâb 150 
Âsiyâb-ı harâb 3 bâb - 
Bâd-i hevâ ve resm-i arûs ve gayrihu ve 
resm-i tapû-yı zemin  

280 

Toplam:  18025 

Tablo 11. Küçük Gerede Köyü Hasılatı 

Vergi Nevi Miktar Tutar (Akçe) 
Buğday 1 mud 240 
Arpa 10 kile 50 
Yulaf 1 mud 80 
Darı 5 kile 30 
Çayır-ı der … mütevelli-i merhûm Rüstem 
Paşa, mukata‘a, fî sene   

100 

Âsiyâb, der uhde-i Hüseyin Bey bin Bahşî 
Bey 1 bâb 

75 

Âsiyâb, der uhde-i Yusuf Hacı 1 bâb 75 
Âsiyâb-ı Lütfi bin Musa, der karye-i Hacı 
Fakih 1 bâb 

75 

Toplam:  725 
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Tablo 12. Büyük Gerede Köyü Hasılatı 

Vergi Nevi Miktar Tutar (Akçe) 
Resm-i çift (ve bennâk)  307 
Buğday 2 mud 480 
Arpa 3 mud 300 
Yulaf 2 mud 160 
Darı 1 mud 120 
Öşr-i kovan  30 
Resm-i bağ  20 
Resm-i besâtîn  25 
Bâd-i hevâ ve resm-i arûs ve deştbânî  200 
Toplam:  1642 

Tablo 13. Yane Köyü Hasılatı 

Vergi Nevi Miktar Tutar (Akçe) 
Resm-i çift ve müzevvec ve mücerred  352 
İspençe-i gebrân  9525 
Buğday 50 mud 12000 
Arpa 5 mud 500 
Yulaf 30 mud 2400 
Çavdar 10 mud 1000 
Darı 4 mud 480 
Kapluca 5 mud 400 
Mukata‘a-i mengenehâ, beher mengene fî. 
20, fî. Sene  

100 

Mahsûl-i bâc-ı keyl ve kabbân  100 
Mukata‘a-i zemin-i dekâkîn, beher bâb fî. 
12, fî. Sene  

50 

Mukata‘a-i zemin-i fırûn, beher bâb fî. 24, 
fî. Sene  

48 

Öşr-i kovan  800 
Resm-i ganem  800 
Resm-i dönüm-i bağât, beher dönüm fî. 12  8400 
Bid’at-ı hanâzîr  50 
Resm-i kınnâre  100 
Âsiyâbhâ-i evkaf-ı merhûm Mihal Bey;  
(5 ayrı âsiyâb). 8 bâb 

3360 

Âsiyâb-ı Hanife Hatûn bint-i Turali Bey, ber 
mûceb-i huccet-i Mevlânâ Fazluhuddin, 
Pınarhisar, fî. Sene mukata‘a-i buğday 1 
mud fî. 12  

240 

Mukata‘a-i Fırunhâ-i kiremidlik beher bâb 
fî. 30 3 bâb 

90 

Bâd-i hevâ ve resm-i arûs ve cürüm-ü  
cinayet maa resm-i fuçı ve gayrihu  

2000 

Toplam:  42795 
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Tablo 14. Hisarcık Köyü Hasılatı 

Vergi Nevi Miktar Tutar (Akçe) 
İspençe-i gebrân  2200 
Buğday 2 mud 480 
Arpa 1,5 mud 150 
Yulaf 2 mud 160 
Çavdar 1 mud 100 
Öşr-i ceviz ve meyve ve kiras ve gayrihu  87 
Öşr-i kovan  70 
Resm-i ganem  2000 
Resm-i dönüm-i bağât, beher dönüm fî. 12 302 dönüm 3624 
Bâd-i hevâ maa rüsûm-ı arûsiyye ve gayrihu  300 
Mukata‘a-i mengene, beher mengene fî. 20, 
fî. sene  

20 

Toplam:  9191 

Tablo 15. Kurd Köyü Hasılatı 

Vergi Nevi Miktar Tutar (Akçe) 
İspençe  2075 
Buğday 16 mud 3840 
Arpa 6 mud 5 kile 625 
Yulaf 8 mud 2 kile 648 
Darı 6 mud 4 kile 744 
Kapluca 3 mud 250 
Öşr-i kovan  240 
Öşr-i kiras ve gayrihu  40 
Resm-i fuçı  150 
Resm-i dönüm-i bâgat, beher dönüm 12 153 dönüm 1836 
Öşr-i kiras ve gayrihu123  40 
Resm-i duhan ve kantare, neferâ 270, fî. 6  1620 
Âsiyâb, beher bâb, hınta 10 kile 4 bâb 400 
Bâd-i hevâ ve resm-i arûs ve cürüm-ü cinayet  800 
Mukata‘a-i mengenehâ, beher mengene fî. 20  60 
Âsiyâb-ı Hazret-i Mehmed Paşa, fî. sene 1 
mud 1 bâb 240 

Toplam:  13608 (13603) 

Tablo 16. Üsküp Köyü Hasılatı 

Vergi Nevi Miktar Tutar (Akçe) 
İspençe  21450 
Buğday 22 mud 5820 
Arpa 3 mud 300 
Yulaf 31 mud 2480 
Çavdar 40 mud 4000 
Darı 2 mud 240 
Âsiyâb 5 bâb 150 
Resm-i bâgat, ber vech-i maktu‘  48000 
Diğer âsiyâb 4 bâb 240 
Öşr-i kovan  500 

                                                           
123 Evkaf defterinde iki kere kayıt edilmiştir. Bkz: TK KKA, Defter No: 548, vrk. 53-b. 
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Bid’at-i hanâzîr   60 
Öşr-i besâtîn  100 
Öşr-i giyâh  50 
Mahsul-i fuçı  500 
Bâd-i hevâ ve resm-i arûs ve deştbânî ve cürüm-ü 
cinayet  2000 

Mukata‘a-i mengenehâ, beher mengene, 20, fî. 
Sene  200 

Mukata‘a-i bâc-ı bâzâr ve resm-i keyl  120 
Mukata‘a-i zemin-i dekâkîn, beher bâb 12, fî. 
Sene  120 

Mukata‘a-i zemin-i fırun-ı habbaz, beher bâb 24 2 bâb 48 
Toplam:  86378 

Tablo 17. Bedirci Köyü Hasılatı 

Vergi Nevi Miktar Tutar (Akçe) 
Resm-i çift ve gayrihu  340 
Buğday 25 mud 6000 
Arpa 10 mud 1000 
Yulaf 16 mud 258 
Darı 2 mud 3 kile 1280 
Mercimek 5 kile 60 
Öşr-i kovan  100 
Öşr-i besâtîn  30 
Öşr-i bağ  20 
Öşr-i çayır  120 
Resm-i ağıl  60 
Bâd-i hevâ ve resm-i arûsiyye ve deştbânî 
ve gayrihu  300 

Toplam:  9568 

Tablo 18. Hacı Yakup Köyü Hasılatı 

Vergi Nevi Miktar Tutar (Akçe) 
Resm-i çift 220 
Buğday 13 mud 3120 (4120) 
Arpa 5 mud 500 
Yulaf 6 mud 480 
Darı 2 mud 240 
Çavdar 10 kile 50 
Öşr-i cevz 40 
Resm-i giyâh 60 
Öşr-i meyve 10 
Resm-i ağıl 20 
Toplam: 4740 (5740) 
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Tablo 19. Sarmaşık Köyü Hasılatı 

Vergi Nevi Miktar Tutar (Akçe) 
İspençe  950 
Buğday 2 mud 480 
Arpa 5 kile 25 
Darı 15 kile 90 
Çavdar 10 kile 50 
Öşr-i kovan  40 
Öşr-i bostan  30 
Resm-i âsiyâb 1 bâb 15 
Resm-i âsiyâb-ı dolab-ı kebe 1 bâb 15 
Bid’at-i hanâzîr  47 
Âdet-i agnâm  250 
Bâd-i hevâ ve resm-i arûs ve gayrihu  150 
Toplam:  2142 

Tablo 20. Kayacık Köyü Hasılatı 

Vergi Nevi Miktar Tutar (Akçe) 
İspençe  1150 
Buğday 6 mud 1440 
Arpa 4 mud 400 
Yulaf 5 mud 400 
Darı 2 mud 240 
Öşr-i kovan  50 
Rüsum-ı bâgat  200 
Resm-i fuçı, beher fuçı 15  150 
Resm-i ağıl  120 
Toplam:  4150 

Tablo 21. Kışlak Köyü Hasılatı 

Vergi Nevi Miktar Tutar (Akçe) 
İspençe  1550 
Buğday 4 mud 960 
Arpa 25 kile 125 
Yulaf 2 mud 160 
Çavdar 2 mud 200 
Darı 2 mud 240 
Öşr-i bâgat  300 
Resm-i bostan  20 
Öşr-i kovan  20 
Resm-i ağıl  60 
Resm-i fuçı  100 
Bâd-i hevâ ve resm-i arûs ve gayrihu  300 
Toplam:  4035 
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Tablo 22. Yaylak Köyü Hasılatı 

Vergi Nevi Miktar Tutar (Akçe) 
İspençe  1250 
Buğday 4 mud 960 
Arpa 2 mud 200 
Yulaf 2 mud 160 
Çavdar ve darı 1,5 mud 150 
Öşr-i kovan  20 
Resm-i fuçı  50 
Bâd-i hevâ ve resm-i arûs ve gayrihu  300 
Toplam:  3090 

Tablo 23. Hamza Bey Köyü Hasılatı 

Vergi Nevi Miktar Tutar (Akçe) 
Resm-i çift ve bennâk ve gayrihu  160 
Buğday 3 mud 720 
Arpa 1 mud 100 
Yulaf 2 mud 160 
Resm-i bağ  60 
Öşr-i bostan  20 
Âsiyâb 2 bâb 120 
Bâd-i hevâ ve resm-i arûsiyye ve gayrihu  200 
Toplam:  1540 

Tablo 24. Hüsameddin Çiftliği Hasılatı 

Vergi Nevi Miktar Tutar (Akçe) 
Âsiyâb, fî sene hınta 5 mud 1 bâb 1200 
Dolab-ı kebe, battal  60 
Çayır, fî. Sene  100 
Toplam:  1300 
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Sır sözüyle ilintilidir. Genel Türkçe ırmak sözünde başta *d > y > ø değişimi 

yaşanmıştır. Ayrıca 7. yüzyılda Hsüan - Tzang tarafından kayda alınan Sıt 

“Yarkend çayı” sözünün Sır ile alakalı olduğu izah edilmiştir. 

Makalenin devamında Sırderya ve Amuderya’nın öteki adları olan 

Seyhun ve Ceyhun ile Anadolu’daki Seyhan ve Ceyhan ırmak adlarının 

Kutsal Kitap (Tevrat)’tan kaynaklandığı belirtilmiş, fakat bunların köken 

ve anlamlarının ancak Sami dilleri sahasında uzman kişilerce çözülebile-

ceği vurgulanmıştır. 

Anahtar kelimeler: Türkistan, Sırderya, Amuderya, Silis, Seyhun, 

Ceyhun, Türkçe, Çuvaşça. 

Abstract 
Etymology Of Sırderya And Its Historical Names Oreksartes, 

Danu ~ Tanais, Yaksartes, Silis, Yinçu Uguz, Oguz, Seyhun,  
Ceyhun, Seyhan, Ceyhan, Sit And Sirab 

In this paper, I examined several names of river Sırderya, which is 

one of the two major rivers in Turkestan and from B.C. 4th century its na-
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mes appeared in documents. Amongst these names the “silis” appeared 

in documents of 1st and 3rd centuries is Turkish and means “stream, river.” 

Again, for the first time noted in the 13th century the present name of 

Sırderya in documents and first part of it, Sir, is also Turkish and means 

“stream, river”, as silis. Śirma in Chuvash language and “ırmak” in gene-

ral Turkish are related with each other. In general Turkish, the first letter 

of ırmak *d>y>ø exchanged by time. Also I explained that in 7th century 

Sıt (Yarkend river) noted by Hsuan - Tzang also related to Sır. 

Also I indicated and emphasized that the other names of Sırderya (Ja-

xartes) and Amuderya (Oxus) which are Seyhun and Ceyhun, and rivers 

names Seyhan and Ceyhan in Anatolia originated from Bible (Torah), but 

their origins and meanings can be solved by those skilled in the field of 

Semitic languages. 
Key words: Turkestan, Sırderya, Amuderya, Silis, Seyhun, Ceyhun, 

Turkish, Chuvash. 

Türkistan’ın iki büyük ve mühim nehrinden biri Seyhun, öbürü Cey-
hun’dur. Ceyhun (antik Oxus, Arapçada Ceyhun, Türkçede Ögüz ve 
Amuderya) nehrini ve adlarını bir makalemizde ayrıntılı olarak incele-
miştik.1 Bu yazımızda Seyhun nehrinin çeşitli adları üzerinde duracağız. 

Tarih boyunca birçok isimle anılan Seyhun’un halen kullanılan adı 
Sırderya ~ Sirderya’dır. Sırderya ve Seyhun’un manaları hakkında birçok 
fikir ileriye sürülmüştür. Lakin genel bir kanaat hâsıl olmamış, mesele 
sona erdirilememiştir. Bu makalemizle Sırderya meselesini sona erdir-
meyi amaçlıyoruz (Makalemizde Sır, Sırderya biçimlerini kullanacağız; 
Sır ve derya sözlerini bitişik yazacağız; ancak alıntılarda ve gerek görül-
düğünde ince şekil olan Sir, Sirderya sözleri kullanılacaktır. Sırderya’nın 
derya unsuru Farsça olup “ırmak, nehir; büyük su” anlamındadır. Türk-
çe’ye girişi muhtemelen 13. yüzyıldan sonradır). 

1. Sırderya Nehri 
Her ikisi de Kırgızistan’dan doğan Narın ve Karaderya ırmaklarının 

birleşmesiyle meydana gelir. Uzunluğu 2.212 kilometre, Narın ırmağıyla 
birlikte 3.019 kilometredir. Havzasının sahası 219 bin kilometrekareye 
ulaşır. Kırgızistan’dan doğan nehir Tacikistan, Özbekistan ve Kazakis-
tan’dan geçerek Aral gölüne dökülür. 

Sırderya Kırgızistan’dan çıktıktan sonra Fergana vadisine girer. Bu 
mıntıkada en önemli kolları Kasansay, Gavasay, Çaadaksay, İsfayram-
say, Soh, İsfara çaylarıdır (Irmak adlarının sonundaki say öğesi Türk-
                                                           
1 Yusuf Gedikli, “Ögüz ~ Oksus ve Amu Derya nehir İsimlerinin Etimolojisi”, 1. Ceyhan 
Sempozyumu 29 Mart - 1 Nisan 2006 - Ceyhun’dan Ceyhan’a Bildiriler, Ceyhan Belediyesi 
Kültür Yay., No: 8, s. 141-146, Ceyhan 2008; “Ögüz ~ Oksus ve Amu Derya Nehir İsimleri-
nin Etimolojisi”, Yom, Sayı: 3, s. 36-51, 2006; Yusuf Gedikli, “Seyhun, Ceyhun; Seyhan, 
Ceyhan Nehirlerinin Adları”, Yesevi, Sayı: 179, s. 26-27, Kasım 2008. 
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çe’deki çay sözüdür). Sırderya, Fergana’dan sonra Ferhad dağlarını aşar, 
kuzeybatıya döner. Angren (Âhengerân), Çirçik, Keles ve Kazakistan’da 
Arıs kollarını alır. Kar sularıyla beslenen nehrin suyu Mart - Nisan ayla-
rında en yüksek seviyeye çıkar. Suvarmada yararlanılır. Gemiciliğe elve-
rişlidir. Balıkçılık yapılır. Geçtiği yerlerin hayat kaynağıdır. Hocend (Sov-
yet devrinde Leninabad), Bekabad, Çardere, Kızılorda, Kazalinsık şehirle-
ri Sırderya kıyısındadır.2 

B. Ögel, Sırderya’nın Oş şehri yakınlarından doğan bir kolunun kay-
nağının Türklerce “kutlu ve mukaddes kabul edildiğini” yazar.3 

2. Sırderya’nın İlk Çağdaki Tarihî Adları: Batı Kaynaklarındaki  
Orexartes (Oreksartes), Tanais, Jaxartes (Yaksartes), Silis Adları 

1. Orexartes (Oreksartes): Roma yazarı Flavius Arrianus (95’e doğru 
İzmit’te doğmuş, 175’e doğru aynı yerde ölmüştür), Aristobulos’a daya-
narak, yerlilerin Sırderya’ya Orexartes (Oreksartes) dediğini yazar.4 Aris-
tobulos, İskender’in Yunanlı generallerinden biridir. 

2. Tanais, Danu: Kendisi, yani Arrianus ise, nehre Tanais der. Lakin 
bunun Herodot (M.Ö. 484 - M.Ö. 425)’un kaydettiği Tanais (bugünkü 
Don) nehriyle bir alakası olmadığını söyler. Arrianus’un Sırderya’yı Ta-
nais adlandırması sebepsiz değildir. Nitekim Zerdüştlerin mukaddes ki-
tabı Avesta, Sırderya’ya Danu der.5 

3. Jaxartes (Yaksartes): Herodot’tan sonraki Yunan yazarları Orek-
sartes veya Arrianus’un Tanais dediği Sırderya için genellikle Jaxartes 
(Yaksartes) adını kullanırlar.6 

Eski çağlarda Yaksartes adı nehrin tahminen Taşkent ile Hocend ara-
sındaki orta kısmına verilirdi. Bu isim Makedonyalı İskender’in savaşları 
esnasında Yunanlılarca kayda alınmıştır.7 (M.Ö. 330 - 325’lerde). 

Yakşart adına en son olarak 10. asırda yaşayan Mesudî’de Yahşart, 
Tahşart, 10. - 11. asırda yaşayan El Birunî’de Haşart şeklinde raslanır.8 
Tahşart şekli Arap alfabesinde alta çift nokta konulması gerekirken üste 
iki nokta konulmasıyla alakalı olup, müstensih yanlışıdır. Haşart da 
müstensih yanlışıdır. İstinsahlarda baştaki y harfi yazılmamıştır. 

982-83’te yazılan anonim Hududül Âlem’de yine başta y’siz olarak 
Haşret biçimindedir.9 
                                                           
2 “Sırderya”, Azerbaycan Sovyet Ansiklopedisi, Cilt: 8, s. 470. 
3 Bahaeddin Ögel, Türk Mitolojisi, TTK, Cilt: 2, s. 358, Ankara 2003. 
4 Arrian, İskender’in Seferleri, Çev: Meriç Mete, İdea Yay., s. 105, İstanbul 2005. 
5 “Sırderya” Özbek Sovyet Ansiklopedisi, Cilt: 10, s. 19. 
6 Arrian, İskender’in Seferleri, s. 106. Çevirenin notu. 
7 S. Klyaştornıy, “Yaksart - Sırderya”, Çev: Abdülkadir İnan, Makaleler ve İncelemeler, TTK, 
s. 653, Ankara 1987; Dana Moldabayeva, “Sır-Derya Havzasının Türk Tarihindeki Yeri ve 
Önemi”, Bilig, Sayı: 35, s. 4, Güz 2005. 
8 S. Klyaştornıy, a.g.e., s. 654; Dana Moldabayeva, a.g.e., s. 4. 
9 Hududül Âlem, Çev: Abdullah Duman - Murat Ağarı, Kitabevi, s. 72, İstanbul 2008. 
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4. Silis: Nehrin aşağı kısmının adı olan Silis, ilkin Romalı yazar Yaşlı 
Plinius (23-79) tarafından kaydedilmiştir. 

3. yüzyıl yazarı Gay Juliy Solin, nehre aşağı kesimdeki İskitlerin Silis, 
Baktiriyalıların Laskat  dediğini belirtir.10 İskitlerden kasıt Latin, Yunanlı 
ve Part olmayanlardır. 

Baktiriyalıların Laskat isimlendirmesi bizce Yakşart’ın bir değişkeni, 
daha doğrusu metatezli şeklidir. Yahut da istinsah yanlışıdır. 

Kısaca nehrin orta kısmının Yaksart, aşağı kısmının Silis olarak isim-
lendirildiği anlaşılıyor. 

2.1. Sırderya’nın Antik İsimlerini Özetlersek 

Nehrin 5 adının olduğunu görürüz: 
1. Orexartes (Oreksartes): Aristobulos’ta geçer. Yerlilerin adlandır-

masıdır. M.Ö. 330 - 325’lerde kaydedilmiştir. 
2. Jaxartes (Yaksartes): Yunan yazarlarında görülür. M.Ö. 330 - 

325’lerde kaydedilmiştir. 
3. Danu: Nehrin Avesta’daki adıdır. Takriben M.Ö. 3. yüzyılda kayda 

alınmıştır. 
4. Tanais: Arrianus’ta böyledir. 2. yüzyılda kayda geçirilmiştir. 
5. Silis: Plinius ve Gay Juliy Solin’de geçer. 1-3. yüzyıllarda kaydo-

lunmuştur. 

2.2. Antik İsimlerin Manaları 

1. Oreksartes: Oreksartes adının orek unsurunun Türkçe olduğunu 
söyleyebiliriz. Çünkü Kaşgarlı’da öδ, öz, özi “dağ arasındaki dere, geçit” 
sözlerini buluyoruz.11 Orek, daha doğrusu *örek henüz z’leşmemiş biçim-
dir. Kelimenin o devirde zaten r’li olması icap ederdi. Dolayısıyla orek 
öğesinin Türkçe olduğundan şüphe etmemiz zordur. M.Ö. 4. asırda r’li 
olan kelimenin 1072-74’te δ’li olmasında şaşılacak bir şey yoktur. 1072-
74’te yazılan Divan’daki aδak “ayak” kelimesi 941 yıl sonra, yani 2013’te 
İran’da yaşayan Halaç Türklerinde hadak biçimindedir. Baştaki h takıl-
madır. Bunlar dilin doğasının gereğidir. 

Bu görüşümüze rağmen, Oreksartes adının -sartes unsurunun Yak-
sart ~ Jah-sa-arta’nın -sart, -sa-arta unsuruyla benzeştiğine dikkat çek-
mek isteriz. 

2. Yaksart: Nehrin orta kesiminin adı olan Yaksart ~ Jah-sa-arta sö-
zünün doğru izahını Marquart, Orhun yazıtlarında nehrin adı olarak ge-
çen Göktürkçe Yinçü Ügüz ~ Yençü Ügüz adının manasından hareketle 
ve çağdaş Çin kaynaklarında bu nehre verilen Çin-çu-ho ~ Çjen-çju-he 
“hakiki inci ırmağı” ile kıyaslayarak çözmeyi başarmıştır. Marquart çö-
                                                           
10 S. Klyaştornıy, a.g.e., s. 654. 
11 Divanü Lügati’t-Türk Dizini, TDK, s. 91-94, Ankara 1972. 
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zümlemesini yaparken İran kaynaklarından da yararlanmış, Jahşa-ar-
ta’nın İranca “hakiki inci” manasına geldiğini açıklamıştır.12 

3. Danu: *d. -n kökünden gelen bu kelime “su, akarsu” anlamında 
bir kelime olmalıdır. Büyük ihtimalle İskitçe veya Sakacadır. Bugünkü 
Don nehir adıyla aynı kelimedir; fakat aynı nehir değildir. Tuna nehir 
adıyla da bağlantısı vardır. 

4. Tanais: Danu ile aynı sözdür. 
5. Silis: Nehrin 1. - 3. yüzyıllarda kayda alınan adıdır. Silis adı üze-

rinde biraz durmamız gerekir. 

2.2.1. Silis Adının Köken ve Anlamı 

H. W. Haussig, Silis kelimesinin Partça olduğunu söyler.13 Dana Mol-
dabayeva Silis “berrak, temiz” açıklamasını yapar.14 Silis “berrak, temiz” 
manalandırmasını Eski Uygur Türkçesi’ndeki silig “temiz” ve halen Türk-
çemizdeki silmek “temizlemek” fiiliyle aynılaştırabilirsek de, biz bu izaha 
kuşkuyla bakıyoruz. 

S. Klyaştornıy, Sır ~ Sir ile Silis sözlerini aynı görür.15 Klyaştornıy 
herhalde sonda r > l değişmesi düşünmüştür. Bize göre her iki söz bir-
leştirilemez, lakin birbirleriyle ilişkilidirler. 

Silis, daha önce açıkladığımız *ılag ~ *ileg ve aşağıda açıklayacağı-
mız sır ~ sir sözleriyle alakalı olup onlarla aynı veya yakın anlamdadır. 
Aşağıda göreceğimiz üzere Sır sözünün asıl anlamı “akarsu, ırmak, ne-
hir”dir. Silis de “akarsu, ırmak, nehir” anlamındadır. Silis adının kayda 
geçtiği tarihlerde, yani 1. ve 3. asırlarda Sırderya’nın bilhassa aşağı ke-
siminin kuzeyinde Türklerin yaşadığı malumdur (Bugünkü Kızılorda ile 
ırmağın Aral gölüne döküldüğü kısım arasında). Hunların M.Ö. 41’den 
başlayarak,16 M.S. 91’den sonra ise gittikçe artan ölçüde Kazak bozkır-
larına yayıldığını, Avrupa Hunlarının da bu Hunlardan neşet ettiklerini 
biliyoruz. 

Silis adını ya burada yaşayan yerli Türkler ya da batıya göçen Hun-
lar vermiştir. İkincisi daha büyük ihtimaldir. (Bir makalemizde Silis, İli, 
Daiks ırmak adlarını Hun Türkçesi başlığıyla incelememiz bundan do-
layıydı).17 

Ayrıca Batlamyus’un 2. asırda Yayık nehrini kaydettiğini hatırlayalım. 
Yayık, Sırderya’ya çok uzak değildir. 
                                                           
12 S. Klyaştornıy, a.g.e., s. 653. 
13 H. W. Haussig, “Eski Türk Boylarının Taksimi”, Türk Kültürü El Kitabı - Türk Kültür Tari-
hinin Erken Çağları, Seri: II, Cilt: 1/6, s. XXVIII. 
14 Dana Moldabayeva, a.g.e., s. 4. 
15 S. Klyaştornıy, a.g.e., s. 654. 
16 Bahaeddin Ögel, “Eski Türk - İran Kültür İlişkileri Hakkında Notlar”, İran Şehinşahlığının 
2500. Kuruluş Yıldönümüne Armağan, MEB, s. 361, İstanbul 1971. 
17 Yusuf Gedikli, Hun Türkçesi Üzerine Araştırma ve İncelemeler - 20: Wei-li ~ İ-lieh, Silis, 
Daik-s (Δαίξ) Nehir Adlarının Etimolojisi, Yom, Sayı: 27, s. 5-16, Yaz 2013. 
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3. Sırderya’nın Orta Çağdaki Adları 

3.1. Arap, Fars Adlandırmaları 

Sırderya nehrine orta çağda Araplar Sayhun ~ Seyhun demişlerdir. 
Faruk Sümer, halkın Seyhun adını bilmediğini ve kullanmadığını, bazı 
İslâm yazarları tarafından kullanılmakla birlikte bu adın bilhassa 12. 
asırdan sonra yaygınlık kazandığını yazar.18 

Sümer, Sırderya’nın Nehrüş Şâş (Şaş ırmağı), Nehr-i Hocend (Hocend 
ırmağı), Âb-ı Hocend (Hocend suyu), Nehr-i Benâket (Benâket nehri) ad-
larını nakleder.19 

Nehrin daha sonraki isimleri arasında Firdevsî’den nakledilen Daryā-i 
Gang, İbn Hurdadbeh (takriben 820 - takriben 912)’te nehrin orta kısmı-
nın adı olarak geçen Kankar, Özkent; Temür devrinde zikredilen Şahru-
hiya, Ahsikat ~ Ahsikas, Çaç ~ Şaş isimlerini saymak mümkündür.20 

3.1.1. Özbek Sovyet Ansiklopedisi’nin Verdiği Bilgiler 

Özbek Sovyet Ansiklopedisi orta çağda Sırderya’ya Firdevsî’nin Şehna-
me’sinde ve Hamdullah Kazvinî (1238-1350)’nin Nüzhetül Kulüb (kalple-
rin ferahlığı)’ünde Gülzârîyun, İbn Hurdadbeh’te Haşart ve Kankar den-
diğini yazar.21 

3.1.2. Sırderya’nın Orta Çağdaki Arapça ve Farsça Adlarını  
Listelersek 

Şu 11 ismi elde ederiz. 
1. Sayhun ~ Seyhun, 
2. Şaş ~ Çaç,  
3. Hocend, 
4. Deryā-yı Gang, 
5. Kankar, 
6. Özkent, 
7. Şahruhiya, 
8. Ahsikat ~ Ahsikas, 
9. Haşart, 
10. Nehr-i Benâket, 
11. Gülzârîyun. 
Bu adların önemli bir kısmı bölge, şehir, kavim ve şahıs adlarından 

meydana gelmiştir. Şöyle ki: 
1. Sayhun ~ Seyhun adını üzerinde ayrıca duracağımız için şimdilik 

bir kenara bırakıyoruz. 
                                                           
18 Faruk Sümer, Türk Devletleri Tarihinde Şahıs Adları, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı 
Yayını, s. 143 vd., İstanbul 1999. 
19 F. Sümer, a.g.e., s. 143 vd. 
20 W. Bartold, “Sır-Derya”, İ.A., Cilt: 10, s. 566 vd. 
21 “Sırderya”, Özbek Sovyet Ansiklopedisi, Cilt: 10, s. 19. 
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2. Çaç ~ Şaş, Taşkent’in eski adıdır. 
3. Hocend (Sovyet devrinde Leninabad) bugün Tacikistan’da kalan bir 

şehirdir. 
4-5. Deryā-yı Gang ve Kankar eski Kangü bölgesinin veya Kangar ~ 

Kenger kavim adlarının yadigârıdır. 
Daryā-i Gang, Hindistan’daki Ganj nehir adıyla karşılaştırılabileceği gi-

bi, eski Çin kaynaklarında bölgenin adı olarak geçen Kang-gü ile de karşı-
laştırılabilir. Biz her üçünün birbirleriyle ilintili olduğu düşüncesindeyiz. 

6. Özkent, Fergana vadisinin kuzeyinde tarihî bir şehirdir. Adın öz 
unsuru Türkçedir. “Irmak şehri, ırmak kenarındaki şehir” demektir. 

7. Şahruhiya herhalde Temürün oğlu Şahruh’un adından ötürü veril-
miştir. 

8. Ahsikat ~ Ahsikas Karahanlıların önemli şehirlerinden biriydi. 
9. Haşart yukarıda söylediğimiz gibi Yakşart’ın başta y harfsiz yazımı-

dır. Baştaki y düşünce kelime Haşart okunmuştur. 
10. Benâket şehir adıdır. 
11. Gülzârîyun yer adı olmalıdır. 

3.2. Çin Adlandırmaları 

En eski Çin kaynakları nehre Jo-şa ~ Jok-şat der.22 Bu addaki Jo he-
cesi Çince “sıcak” kelimesi olabilir. Bilindiği gibi Çinliler Isık göle Türk-
çesi’nden harfi tercümeyle Je-hay “sıcak göl, sıcak deniz” derlerdi. Sır-
derya’nın asıl kaynağı olan Narın nehri Isık-göl’ün güneyinden, göle ya-
kın bir yerden doğar. Çinliler belki Sırderya’nın Isık, yani “sıcak göl”den 
doğan “sıcak bir nehir” olduğunu fikretmişlerdir? 

Göktürk çağı Çin kaynakları ise Sırderya’ya Çin-çu-ho ~ Çjen-çju-he 
“has inci nehri” derlerdi.23 Çin-çu-ho ~ Çjen-çju-he Farsça adın Çinceye 
çevrilmiş şeklidir. Bu tercüme Göktürkçeden de yapılmış olabilir. 

3.3. Sırderya’nın Orta Çağ’daki Türkçe Adları 

Sırderya’nın Orta Çağ’da üç Türkçe adını biliyoruz.  
Birincisi; Göktürklerin Yinçü Ügüz ~ Yençü Ügüz adlandırmasıdır. 

Göktürkler bu isimle Fergana ile Taşkent arasını, yani nehrin orta kısmı-
nı kastederlerdi.24 Anlamı “inci” nehridir. Farsça’dan çeviridir. 

İkincisi; Oğuzlarca nehre verilen Ögüz ismidir.25 
Aşağı Sırderya’nın bugün kurumuş olan eski mecrasının bir kısmına 

Uguz cılgası “Oğuz deresi” denirdi. Eski adı veya bir kısmının adı Barçın 
Derya idi. Bu şehir 1220’de Coçi tarafından tahrip edildi. Uzgent (Oğuz-
                                                           
22 S. Klyaştornıy, a.g.e., s. 653. 
23 Moldabayeva, s. 4. Karaçuk suyu, Türkistan şehrinin 8 kilometre kuzeydoğusundadır 
(aynı makale, s. 3). 
24 Dana Moldabayeva, a.g.e., s. 4. 
25 Faruk Sümer, Türk Devletleri Tarihinde Şahıs Adları, 137, s. 144. 
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kent), Kıskala (Kız kalesi), Kelintübe, Kelinarık (Kelinark) Oğuzlarla ilgili 
yer adlarıdır.26 (Uzgent “ırmak kent” olmalıdır. Yukarıda geçen Özkent’ten 
farklı bir şehirdir). 

Oğuzların Sırderya’ya Ögüz, yani “ırmak” demelerine benzer biçimde 
Ceyhun’a da Ögüz dendiğini biliyoruz.27 Bu adlandırmalar her iki nehrin 
yavaş akışından kaynaklanmıştır. Çünkü Türkçe ögüz ~ ügüz “yavaş 
akan akarsu” demektir. 

Üçüncüsü; İlk kez 13. yüzyılda kaydolunan Sır adıdır. Sonraki asır-
larda Türklerin nehre Sır veya Sır suyu demeye devam ettiklerini tesbit 
ediyoruz. Sırderya’dan dolayı Aral gölüne Sır Tenizi dendiği de vakidir. 
Ebulgazî’de böyledir.28 

Bir Yesevî Nesebname’sinde Sır-balıg şehir adı geçer.29 Kitabın dizininde 
bu şehrin eski bir Oğuz şehri olduğu yazılır. Nesebnamenin kesin tarihini 
bilemiyoruz. Oğuz şehri dendiğine göre 11. - 14. asırlar arası olmalıdır. 

3.4. Sır Adının Ortaya İlk Çıkışıyla İlgili Görüşler 

Klyaştornıy, Sır isminin ilkin 13-14. asırlarda tespit edildiğini, Co-
çi’nin ve oğullarının Cend bölgesindeki karargâhının Sır-orda ismini taşı-
dığını belirtir.30 Moldabayeva Sırderya, Sır suyu tabirlerinin Moğol istila-
sından sonra geçmeye başladığını bildirir.31 

Bartold, ırmağın Sır isminin ilk defa 16. yüzyılda tespit edildiğini yazar.32 
F. Sümer; Sırderya, diğer adıyla Sir suyu adının 16. asırdan önceki 

kaynaklarda görülmediğini, Göktürklerin ırmağa Yincü Ögüz “inci ırma-
ğı”, Oğuzların sadece Ögüz “ırmak” dediğini, Seyhun’a Sir adını Moğolla-
rın verdiğini, nehre Özbek ve Moğolların Sir suyu dediklerini ve Sir adı-
nın ırmağın son adı olduğunu yazar.33 İsim daha sonra yayılmıştır. 

Bize göre nehre Sır adını Moğollar değil Türkler vermiştir. Moğollar 
sadece var olan ismin kaydolmasına vesile olmuşlardır. 

3.5. Sır ~ Sir Sözünün Manası Hususunda Görüşler 

Sır ~ Sir sözünün manası hususundaki görüşler şöyledir: 
1. Klyaştornıy, ırmağın adının Sakça sir-ob “bol su” söz takımıyla ala-

kalı olması gerektiğini yazar; A. İnan bu görüşü kabul eder; Doğu Tür-
                                                           
26 Janos Eckmann, “Kitaplar arasında”, Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi II, Türko-
loji Özel Sayısı, s. 249 vd., Bişkek 2004. 
27 Yusuf Gedikli, “Ögüz ~ Oksus ve Amu Derya Nehir İsimlerinin Etimolojisi”, 1. Ceyhan 
Sempozyumu 29 Mart - 1 Nisan 2006 - Ceyhun’dan Ceyhan’a Bildiriler, s. 141-146; Yusuf 
Gedikli, “Ögüz ~ Oksus ve Amu Derya Nehir İsimlerinin Etimolojisi”, Yom, s. 36-51. 
28 W. Bartold, “Sır-Derya”, İ.A., Cilt: 10, s. 567. 
29 Mevlânâ Safiyüddin, Neseb-nâme Tercümesi, Haz: Kemal Eraslan, Yesevi Yay., s. 45, 102, 
İstanbul 1996. 
30 S. Klyaştornıy, a.g.e., s. 655. 
31 Dana Moldabayeva, a.g.e., s. 6. 
32 S. Klyaştornıy, a.g.e., s. 655. 
33 Faruk Sümer, Türk Devletleri Tarihinde Şahıs Adları, 137, s. 143 vd. 
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kistan’da bulunan Saka belgelerindeki şirä, şır “iyi, güzel; çok, pek” söz-
lerini, “sir sözünün aynısı saymak mümkündür” der.34 

2. P. Aalto’ya göre sir “iyi, güzel”dir. Bertold Spuler, Özbekçe ve Tacik-
çedeki sir ob deyiminin “bol su” olabileceğini söyler. 

3. Özbek Sovyet Ansiklopedisi Sir isminin muhtemelen kabile adı ol-
duğunu belirtir.35 Bu manalandırmanın Göktürk çağındaki Sir boy adıy-
la ilgili olduğu açıktır. 

Klyaştornıy’ın verdiği Sakça sir ob “bol su”, keza B. Spuler’in verdiği 
aynı mana ve P. Aalto’nun verdiği sir “iyi, güzel” anlamları bizce doğru 
değildir. 

3.6. Düşüncelerimiz 

Sır sözünün önce şu anlamlara gelebileceğini farzettik; sonra bunla-
rın tümünden vazgeçtiysek de birer fikir olarak makalemizde gösterilme-
lerini yararlı bulduk. 

1. Sırderya’nın önce Batlamyus ve A. Marselinus’ta geçen Ser kavim 
ismiyle alakalı olabileceğini düşündük. Ser ismi bilahare Latin dünya-
sında Çin anlamına gelmiştir. Dolayısıyla Sırderya ismi, “Sir kavminin 
kenarında yaşadığı nehir, Sirlerin ülkesindeki nehir” demek olabilirdi. e > 
i değişmesinin olağan bir ses hadisesi olduğunu söylemeye gerek yoktur. 
Bu görüşü daha önce Haussig seslendirmiştir.36 

2. Sırderya’nın adı direkt olarak Serlerden gelmiyorsa bile yine bu  
kavmin iştirak ettiği bir Türk kavminden veya boyundan gelmektedir di-
ye de düşündük. Zira Sir kavmi bilahare Türklerden üç bölüğe, yani Altı 
Sir, Türk Sir, Sir Tarduş gibi birleşik kavim veya boylara isim olmuştur. 
Her hal ve kârda Sırderya’nın Sır öğesi, Göktürk çağındaki Sir Türk boy 
adıyla aynı olabilirdi. Özbek Sovyet Ansiklopedisi bu bağlantıyı olası gör-
müştür. 

Sırderya’nın kaynağının Türklerdeki Sir unsurlu kavim ve boyların 
yaşadığı topraklarda veya ona yakın bölgelerde olması bu düşüncemizi 
kuvvetlendiriyordu. Lakin bu düşüncemizden de vazgeçtik. 

3. Sırderya’nın Amuderya’ya nisbetle kuzey nehri olabileceğini fikret-
tik. Yır, Orhun kitabelerinde “kuzey” anlamındadır. Tabi başta y > s de-
ğişimi varsaymıştık. Sonra bu düşüncemizden de caydık. 

4. Sır sözünün İslâm kaynaklarındaki Suyab sözünün baştaki su - 
unsuruyla alakalı olabileceğini düşündükse de tatmin olmadık. 

3.7. Sır ~ Sir İsimli Diğer Akarsular 

Sır ~ Sir üzerinde düşündüğümüzde ve sorunsalı araştırmaya devam 
ettiğimizde Sır kelimesinin veya unsurunun sadece Sırderya’nın adında 
                                                           
34 S. Klyaştornıy, a.g.e., s. 655. 
35 “Sırderya’”, Özbek Sovyet Ansiklopedisi, Cilt: 10, s. 19. 
36 H.W. Haussig, a.g.e., s. XXXIX. 
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mevcut olmadığını, başka bir çok nehir, ırmak adında bulunduğunu gör-
dük. Şöyle ki: 

1. Önce konumuz olan ırmağın adının Sırderya ~ Sirderya olduğunu 
bir kez daha aklımıza getirelim. 

2. Yunanlı coğrafyacı Pausanias (2. yüzyılda yaşamıştır), Ser nehrin-
den bahseder. Batlamyus bu nehrin bugünkü Tayland’daki Menam neh-
ri olduğunu yazar.37 Batlamyus yanılmış olabilir. Yahut aynı isimde baş-
ka bir ırmak vardır. 

3. 7. asrın ilk yarısında ünlü Çinli budist hacısı Hsüan - Tzang tara-
fından zaptedilen Sıt “şimdiki Yarkend çayının kadim adı”dır.38 Bugün 
olduğu gibi o zamanlar da Yarkend Türk bölgesiydi. Bu şekil daha ar-
kaiktir; sondaki -t sesinin, aşağıdaki örneklerde -r olarak geçtiğini gö-
receğiz. Gerçekte sondaki ses d’dir ve bazı varyantlarda -t, bazılarında -r 
olmuştur. 

4. Eski Bulgar - Türk destanı olan Şan Kızı Destanı’nda Don nehrinin 
eski Bulgarca adı Şir olarak geçer.39 

5. 1540 yılında Nogay ordasının başına geçen Edigü soyundan Şeyh 
Mamay’ın şahsi yurdu Sibir hanlığına ve Kazak ordasına yakın Sira isim-
li nehrin üzerindeydi.40 

6. Abdülkadir İnan, Sagay Türklerinin memleketinde Kiçik Sır, Ulug 
Sır (yani Küçük Sır, Büyük Sır) ırmaklarının bulunduğunu yazar.41 

7. Mari (Çeremiş) yurdunda Sır isimli bir ırmak vardır. Ruslar 15. 
yüzyıla kadar Vetluga ve Sır ırmağına kadar olan doğu bölgesini Çeremiş 
(Mari)’lerin yaşadığı bölge olarak bilmişlerdir.42 Bu ırmak Vetluga’nın 
karşısında, sağdan İdil’e karışan bugünkü Sura ırmağıdır. Burası Gor-
ki’nin doğusudur. Bu bölgede bir de Sive ırmağı vardır. 

8. Azerbaycan’ın Nahçıvan özerk cumhuriyetinin Babek kazasında Si-
rab adlı bir maden suyu vardır. Ansiklopedide “sırlı su” yahut “baş su” 
anlamına geldiği yazılmıştır. Bu maden suyu eski zamanlardan beri bili-
nir ve tedavi vasıtası olarak kullanılır.43 

Görüldüğü üzere Sır ~ Sir sadece tek akarsuyun adı değil, birçok akar-
suyun adıdır. 
                                                           
37 Helmut Uhlig, İpek Yolu Çin ve Roma Arasında Eski Dünya Kültürü, Çev: Alev Kırım, Ok-
yanus Yay., s. 24, İstanbul 2000. 
38 Ebülfez Amanoğlu Guliyev, Eski Türk Yazılı Abideleri Müntehabatı, Bakü Üniversitesi 
Yay., s. 230, Bakü 1994. 
39 Tofik Hacıyev, Mikayıl Baştu’nun Şan Kızı Destanı ve Poetikası, Tahsil Yay., s. 306, Bakü 2005. 
40 Mehmet Alpargu, “XVI. Yüzyılın Ortasında Nogay Türkleri ve Ordaları”, Emel, Sayı: 215, 
s. 32, Temmuz-Ağustos 1996. 
41 Abdülkadir İnan, “Sagay Türkleri (Abakanlılar)”, Bozkurt, 2. Yıl, Sayı: 7, s. 156, Birinci 
Teşrin (Ekim) 1940. 
42 V. Dmitriyev, “Neslimiz Nereden Geliyor? - Çuvaşların Kökeni”, Türk Dünyası Dil ve Ede-
biyat Dergisi, Sayı: 3, s. 131-133, Bahar 1997. 
43 “Sirab”, Azerbaycan Sovyet Ansiklopedisi, Cilt: 8, s. 457. 
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3.8. Bu Durumda Sır ~ Sir Nedir? 

Yukarıda listelediğimiz Sır adlı veya Sır unsurlu akarsu isimleri, Sır ~ 
Sir ~ Sira adlı birden ziyade nehir ve akarsu olduğunu göstermektedir ve 
bunların bir manasının olması icap eder. Bu takdirde Sır ~ Sir nehir ad-
larının Ser kavim ve Sir unsurlu Türk kavim ve boy adlarıyla değil de, 
suyla, akarsuyla alakalı bir kelime olduğunu düşünmek pek mantıklıdır. 

O zaman başta d > s değişimine uğrayan ve akarsuyla ilgili bir kelime 
arayacağız. Sözlüklere müracaat ettiğimizde Çuvaşçada başı s’li olan śır-
ma “ırmak” kelimesini buluyoruz.44 Böylece Sır ~ Sir sözünün akarsuyla 
ilintili olduğunu, Çuvaşça śırma ile tanıklamış oluyoruz. Genel Türkçe y 
sesinin Çuvaşçada umumiyetle ś olduğunu biliyoruz. Genel Türkçe yıl, 
Çuvaşçada śul; Genel Türkçe yol, Çuvaşçada śul; Genel Türkçe yağmur, 
Çuvaşçada sumĭr olmuştur. 

Çuvaşça śırma “ırmak” doğal olarak bize Genel Türkçe ırmak kelime-
sini anımsatıyor. Bu kelime Yunus Emre (1240 - 1320)’nin tanınmış bir 
ilahisinde geçer: 

Şol cennetin ırmakları 
Akar Allah deyü deyü 
Çıkmış İslâm bülbülleri 
Öter Allah deyü deyü. 

Kıpçak Türkçesinde ırmak “nehir, ırmak”tır.45 
Çuvaşça śırma aynı zamanda Genel Türkçe ırmak kelimesinin daha once-

ki şeklinin *yırmak olduğunu düşündürüyor. Bu düşünceden yola çıkarak 
sözlüklerde araştırmaya girişince Çuvaşça śırma kelimesinin Genel Türkçe ır-
mak şeklinin yanında yırmak biçimini de buluyoruz. 1245’te Mısır’da yazılan 
Kitâb-ı Mecmû-ı Tercümân-ı Türkî ve Acemî ve Mugalî’de ve 1425-26’da yazıldı-
ğı tahmin edilen Et Tuhfetüz Zekiyye fi’l Lügatit Türkiye’de yırmak “ırmak”tır.46 

Kısaca Sır ~ Sir sözü Çuvaşça śırma, Türkçe yırmak ~ ırmak “ırmak, 
nehir”le kökteştir ve “akarsu, ırmak, nehir” manasındadır. 

Nehre önce sır, sir “su, akarsu, ırmak” denmiş, zamanla sır, sir adı 
söylene söylene nehrin adı olmuştur. Özetle akarsulara önce akarsuyu 
ifade eden alelade, cins isimler verilmiş, daha sonra bunlar alelade akar-
su manasından (cins isimlikten) çıkıp o akarsuyun özel adı olmuştur. 
Tıpkı başka nehirlere verilen Türkçe ögüz, or, öz sözlerinin bilahare özel 
isim olması gibi. Bildiğimiz gibi Amuderya’nın Türkçe adı Ögüz,47 Dinye-
                                                           
44 Saadet Çağatay, Türk Lehçeleri Örnekleri, AÜDTCF Yay., Cilt: 1, s. 238, Ankara 1972. 
45 Recep Toparlı - Hanifi Vural - Recep Karaatlı, Kıpçak Türkçesi Sözlüğü, TDK, s. 102, An-
kara 2003. 
46 Et Tuhfet’üz Zekiyye fil-Lügat’it Türkiye (Türk Dilinde Temiz Armağan), Çev: Besim Atalay, 
TDK, s. 286, İstanbul 1945; Toparlı - Vural - Karaatlı, Kıpçak Türkçesi Sözlüğü, s. 321. 
47 Yusuf Gedikli, “Ögüz ~ Oksus ve Amu Derya Nehir İsimlerinin Etimolojisi”, 1. Ceyhan 
Sempozyumu 29 Mart - 1 Nisan 2006 - Ceyhun’dan Ceyhan’a Bildiriler, s. 141-146; Yusuf 
Gedikli, “Ögüz ~ Oksus ve Amu Derya Nehir İsimlerinin Etimolojisi”, Yom, s. 36-51. 
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per’in Türkçe adı *Ör >> Var,48 bilahare Özi’dir. Kaşgarlı Ögüz ile hem 
Amuderya’yı, hem Benâkit vadisini, yani Sırderya’yı, hem de ülkemizdeki 
meşhur Fırat nehrini kasteder.49 Demek ki Kaşgarlı zamanında Türkler 
hem Amuderya’ya, hem Sırderya’ya, hem de Fırat’a Ögüz, yani “yavaş 
akan ırmak” diyorlardı. 

Asli şekil Sır biçimindedir, incelmeyle Sir varyantı ortaya çıkmıştır. 

3.9. Sır Sözünün Türkçedeki Bazı Türevleri 

Çuvaşçada śırma “ırmak” sözünün olduğunu belirtmiştik. Türkmence 
sīrık (ilk ı uzun) “akmak, dökülmek, akıp dökülmek”,50 bu kelimelerle ilin-
tili olup başta d > s evrimi yaşanmıştır. 

Bu sözle kökteş olan yırmak sözünün Kıpçak Türkçesinde olduğunu 
göstermiştik. Başta y düşmesiyle oluşan Genel Türkçe ırmak bildiğimiz 
manadadır. -mak eki bir çok Türkçe kelimede bulunur. Başmak, kay-
mak, çakmak vb. Türk aleminde ırmak öğesiyle türetilmiş bir çok akarsu 
adı vardır. Türkiyede Kızılırmak, Yeşilırmak, Gökırmak, köyümüzün Kü-
çükoba yaylasındaki Karanlık ırmak (etrafındaki sık orman örtüsünden 
dolayı karanlık olduğu için bu isim verilmiştir) bunlardan yalnızca bir 
kaçıdır. 

Anadolu ağızlarındaki ırıklamak “davarı suya çekmek”tir.51 
Karay Türkçesinde çırlah “su, dere, ırmak, çay”dır.52 Başta d > t > ç 

evrimi vardır. 

3.10. Öteki Sırlar veya Sır Öğeli Irmaklar: Ser, Şir, Sira, Kiçik Sır  
(Küçük Sır), Ulug Sır (Büyük Sır), Sır, Sirab ve Sıt 

Tekrar Sır veya Sır unsurlu ırmak adlarına dönelim. 
1. Yunanlı coğrafyacı Pausanias’ta geçen Ser ırmağı üzerinde durdu-

ğumuz kelime olabilir. 
2-6. Şan Kızı Destanı’nda Don nehrinin Bulgar Türkçesindeki adı 

olan Şir, 1540’ta Nogay ordasının başındaki Mamay’ın şahsi yurdu olan 
Sira, Abdülkadir İnan’ın Sagay yurdunda gösterdiği Kiçik Sır, Ulug Sır, 
Mari (Çeremiş) yurdundaki Sır (bugün Sura) ırmak adları Sırderya’nın 
Sır öğesiyle aynıdır ve hepsinin anlamı “akarsu, ırmak, nehir”dir. 

7. Azerbaycan’ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ndeki Sirab maden su-
yunun Sir elemanı da burayla ilgili olmalıdır. Azerbaycan Türkçesinde si-
rab sıfattır ve lügatte Farsça gösterilir. Sirab sözüyle yapılan sirab etmäk 
                                                           
48 Mihail İllarionoviç Artamonov, Hazar Tarihi, Selenge Yay., s. 85, İstanbul 2004. 
49 Kaşgarlı Mahmud, Divanü Lügati’t-Türk, Çev: Seçkin Erdi - Serap Tuğba Yurteser, Kabal-
cı Yay., s. 372, İstanbul 2005. 
50 İlhan Çeneli, “Türkmen Türkçesi Sözlüğü”, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 1982-
1983, s. 70. 
51 Derleme Sözlüğü, Cilt: 7, s. 2486. 
52 Tülay Çulha, Karaycanın Kısa Sözvarlığı, Kebikeç K., s. 58, İstanbul 2006. 
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(elämäk, gılmag) “1. doydurmak (su, şarap ve saire ile) 2. bolluca su ver-
mek, su ile doyuzdurmak” manalarındadır.53 

Sirab kelimesinin üzerinde durduğumuz sır ve umumiyetle su, akar-
su ile alakalı olduğu kanaatindeyiz. Belki Farsça ab “su” ile pekiştirme 
yapılmıştır. 

8. Hsüang - Tzang’ca 7. yüzyılın ilk yarısında zaptedilen Yarkend ça-
yının adı olan Sıt da Sır ile aynı köktendir. Sadece kök sonundaki d, Sıt 
sözünde sedasızlaşmış, Sır sözünde -r’ye çevrilmiştir. 

3.11. Bu Kısmın Özeti 

Buraya kadar olan sözlerimizi özetleyelim: 
1. Sırderya’nın M.Ö. 330-325’lerde bilinen ilk yerli ismi Oreksartes’in 

Orek unsuru Türkçe olmalıdır. Fikrimiz doğruysa manası “akarsu, ır-
mak, nehir”dir. 

2. Sırderya’nın M.Ö. 330-325’lerde Yunan yazarlarınca kaydedilen 
Yaksartes adı İranca “parlak inci”dir. 

3. Takriben M.Ö. 3. asırda Avesta’da geçen Danu “akarsu, ırmak, ne-
hir” anlamında bir kelimedir. Muhtemelen İskitçe veya Sakacadır. 

4. Arrianus’ta geçen (2. yüzyıl) Tanais, İskitçe veya Sakaca bir isim-
dir; manası “akarsu, ırmak, nehir”dir. 

5. 1. - 3. yüzyılda Plinius (23-79) ve Gay Juliy Solin tarafından kayda 
alınan Silis ismi Türkçedir. Manası “akarsu, ırmak, nehir”dir. Sır nehir 
adıyla ilişkilidir. Kökteş değil, akrabadır. Silis sözünde aynı zamanda in-
celme meydana gelmiştir. 

6. İlk kez 13. asırda kayda geçen Sır ırmak adı Türkçedir. *dıd kö-
künden başta d > s, kök sonunda d > r evrimiyle türemiştir. Diğer Sır 
adlı akarsular buradan olduğu gibi Çuvaşça śırma “ırmak” ve Kıpçak 
Türkçesi yırmak, Genel Türkçe ırmak da buradandır. 

Aynen Sır gibi oluşan Türkmence sīrık (ilk ı uzundur) “akmak, dökül-
mek, akıp dökülmek”tir. Başta d > y > ø inkılabıyla gelen Anadolu ağızla-
rındaki ırıklamak “davarı suya çekmek”tir. 

7. Diğer Sır adlı veya Sır unsurlu ırmaklar da Sırderya’nın Sır unsu-
ruyla aynıdır. Azerbaycan’ın Nahçıvan bölgesindeki Sirab adı da böyle ol-
malıdır. 

8. 7. yüzyılın ilk yarısında Hsüan - Tzang tarafından kayda geçirilen 
Yarkend çayının adı olan Sıt, Türkçedir. *dıd biçiminden başta d > s, 
sonda d > t evrimiyle oluşmuştur. 

Demek ki, 1. ve 3. asırlardaki Silis ve 13. asırdaki Sır adları Sırder-
ya’nın tarihe geçen iki ismidir ve ikisi de Türkçedir. Bunun anlamı şu-
dur: Bu nehrin özellikle kuzey kıyısında meskün olan kavim Türklerdir 
ve tabi ki, adlandırmalar da Türkçedir. 2. asırda Batlamyus’un Yayık ke-
                                                           
53 Azerbaycan Dilinin İzahlı Lügati, Cilt: 4, s. 81, Bakü 1987. 

93



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 14

limesini kaydettiğini tekrar anımsatalım. Yayık, Sırderya’nın ayağına ya-
kın bir yerdedir. 

NOT: Daha önceki bir makalemizde M.Ö. 58’lerden sonra kayıtlarda 
yer alan Wei-li ve İ-lieh bölge ve beylik adlarının o zamanki Türkçe karşı-
lığının *Ilag ~ *İleg olduğunu belirtmiştik. Manası “akarsu, ırmak, nehir” 
olup Silis ve Sır sözleriyle akrabadır. 

3.12. Benzer Adlandırmalar 

Herodot’un Don nehrine Tanais, Arrianus’un Sırderya’ya Tanais de-
mesi sadece Türklerin değil, eski insanların akarsulara önce alelade, ge-
nel isimler verdiklerini, bilahare bunları özel isime çevirdiklerini gösterir. 
Günümüzdeki Don, Dinyeper, Dinyester, Tuna nehir isimlerinin adlandı-
rılmaları hep böyledir. Bu nehir adlarındaki *d. -n unsuru “alelade su, 
akarsu” anlamında bir kelimedir. Hangi dilde olursa olsun, bunun en es-
ki şeklinin *d. -n “su, akarsu” olduğunu kesinlikle söyleyebiliriz. 

Avesta’da Sırderya’ya Danu dendiğini görmüştük. Arrianus, Sırder-
ya’ya Tanais derken çok da haksız değildi. Çünkü d. -n kökü birçok akar-
su için kullanılan alelade bir sözdü. Demek ki, ya Sırderya’nın belli bir 
bölgesinin adı Ton ~ Dong veya Danu idi ya da Sırderya bu isimlerdeki 
ufak nehirlerle karıştırılmıştır veya kaynaklara bilgi verenler böyle bir 
karışıklığa sebep olmuşlardır. 

Arap dilci, tarihçi ve coğrafyacısı Kudame b. Ca’fer (873?-948?), Bars-
gan bölgesinde Ton çayı ve buna izafeten Tunk şehri olduğunu yazar.54 
Bu bilgiyi Avesta’daki Danu, Arrianus’taki Tanais ile birleştirirsek mese-
le aydınlığa kavuşur. 

Herodot 3-117’de kayda alınan Horasan bölgesindeki Akes ırmağı, 
Vardar nehrinin eski adı olan Aksiyus, bizce Latincedeki (daha doğrusu 
Hint - Avrupa dillerindeki) aqua “su” kelimesiyle aynıdır ve alelade isim-
lendirmelerdir. Cins isim bilahare özel isim olmuştur. 

Aynı biçimde Herodot’ta 4-123 ve 4-124’te geçen İskitya’daki Oar-os 
nehriyle (-os bir takıdır),55 Türkçenin or kelimesinin benzeştiğini, hatta 
aynılaştığını vurgulamalıyız. Oaros’la benzeşen Yunanistan’daki Oiroi 
(Herodot, 9-51)56 ve Oder nehir adları da ilginçtir. 

4. Seyhun ve Ceyhun 

Seyhun ve Ceyhun nehir adları tarih edebiyatına Araplar tarafından 
sokulmuştur. Seyhun Sırderya’nın, Ceyhun Amuderya’nın ismidir. Bu 
isimlerin nereden, nasıl geldiğine dair şu ana değin edindiğimiz bilgiler, 
Seyhun ve Ceyhun isimlerinin Kutsal Kitap (Tevrat)’tan ilham alınarak ve-
                                                           
54 Mirza Bala, “Issık Köl”, İ.A., Cilt: 2, s. 685. 
55 Herodot Tarihi, Çev: Müntekim Ökmen, 2. Baskı, İş Bankası Yay., s. 234, İstanbul 2004. 
56 Herodot Tarihi, s. 464. 
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rildiği yönündedir. Aslında Seyhun ve Ceyhun adlarını daha önce açıkla-
mıştık.57 Fakat konuyla ilgisi dolayısıyla üzerinde tekrar durmak istiyoruz. 

Meydan Larousse, Tekvin’e göre Ceyhun’un cennetin dört nehrinden biri 
olduğunu yazar. Kaynağı Kudüs’ün doğusundadır. Hazreti Süleyman burada 
hükümdar olmuştur. Hizkiya kanalı bu kaynağa dökülüyordu. Bugün Ayn 
Sitti Meryem denir.58 Meydan Larousse’a göre Ceyhan da buradan gelir.59 

Yahudilerin kutsal kitabı Eski Antlaşma (Eski Ahit, Ahd-i Atik)’nın ilk 
bölümü olan Yaradılış (Tekvin)’ın 2-13 ve 14’üncü cümleleri şöyledir: 

“Aden’den bir ırmak doğuyor, bahçeyi sulayıp orada dört kola ayrılı-
yordu. İlk ırmağın adı Pişon’dur. İkinci ırmağın adı Gihon’dur, Kûş sınırları 
boyunca akar. Üçüncü ırmağın adı Dicle’dir, Asur’un doğusundan akar. 
Dördüncü ırmak ise Fırat’tır.”60 

Kitabın sonunda Kûş şöyle açıklanır: 
“1. Kûş adı genellikle Mısır’ın güneyindeki Asvan’dan bugünkü Har-

tum’a yakın olan Beyaz Nil ile Mavi Nil’in birleştiği yer arasında uzanan 
bölge için kullanılırdı. 

2. Sadece Yaradılış 2:13’te geçen Kûş adı ise Aden bahçesine yakın bir 
bölgeyi niteliyor.”61 

Aden’in neresi olduğunu bilmiyoruz. Fakat Mısır olmadığını biliyoruz. 
Büyük Larousse, Kutsal Kitapta Aden’in “yer yüzü cenneti şeklinde” ta-
nımlandığını belirtir. Bugünkü Aden değildir. Herhalde Kudüs yakınla-
rında bir yerdir. 

Seyhun ve Ceyhun isimleri tarih edebiyatına Araplarla birlikte girdiği-
ne göre bu isimlerin Araplar tarafından verildiği düşünülebilir. Fakat 
Ceyhun ismi Yahudiler tarafından da verilmiş olabilir. Bildiğimiz gibi Ba-
billiler M.Ö. 586’da Kudüs’ü ele geçirip Yahudileri Babil’e sürmüşlerdi. 
M.Ö. 550’de Persler Babil’i fethedince Yahudilerin geri dönmesine izin 
vermiş, fakat sadece bir kısmı geri dönmüştü. Babilde kalan Yahudilerin 
geri dönmesi ise bir asır sürmüştü. 

Meşhur Fransız âlimi Döginyi (1721 - 1800), Yahudilerin Babil’de esa-
rette bulundukları devrede Neftali adlı bir Yahudi kabilesinin Orta As-
ya’ya götürüldüğünü yazar.62 Kutsal Kitap’ta Naftali, boy ve Filistin’de 
bir bölge adı olarak geçer.63 

Dolayısıyla Yahudiler Araplardan çok önce, takriben 1100-1200 yıl 
önce Orta Asya’ya ulaşmışlardı. Yahudilerin bu iki nehri Yaradılış (Tek-
                                                           
57 Yusuf Gedikli, “Seyhun, Ceyhun; Seyhan, Ceyhan Nehirlerinin Adları”, Yesevi, Sayı: 179, 
s. 26-27, Kasım 2008. 
58 “Ceyhun”, Meydan Larousse, s. 879. 
59 “Ceyhun”, Meydan Larousse, s. 879. 
60 Kutsal Kitap, 3. Baskı, Kitab-ı Mukaddes Şirketi, (yeni çeviri), s. 3, Mart 2003. 
61 Kutsal Kitap, s. 1616 vd. 
62 Joseph Deguignes, Büyük Türk Tarihi, Çev: Hüseyin Cahid (Yalçın), Haz: Selahaddin Al-
pay, 1. Baskı, Türk Kültür Yay., Cilt: 2, s. 509, İstanbul 1976. 
63 Kutsal Kitap, s. 263, 289. 
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vin)’ta geçen Dicle ve Fırat nehirlerine benzetip Seyhun ve Ceyhun şek-
linde adlandırmaları muhtemeldir. Araplar 8. yüzyılın ilk yıllarında Tür-
kistan’ı fethedince bu isimleri aynen almış olabilirler. 

Seyhun ve Ceyhun da, Seyhan ve Ceyhan, Dicle ve Fırat gibi hemen 
hemen birbirine paralel akar. 

Yaradılış (Tekvin)’tan aldığımız cümlelerde gördüğümüz gibi cennet-
ten çıkan ilk ırmağın adı Pişon, ikincisinin adı Gihon’dur. Gihon’un Cey-
hun olması çok kolaydır. Zira bilhassa Sami dillerinin g’leri c yaptığını 
biliyoruz. Ortadaki y türemedir. Yine Atropatanae ~ Atropaten ~ Adrati-
ganon ~ Āzurbazagan bölge isminin Arapçada Azerbaycan olması da böy-
ledir.64 Ortadaki g sesi c olmuştur. 

Seyhun da Yahudilerle ilgilidir. Ferit Devellioğlu’nun Osmanlıca - Türk-
çe Lügati’nde Seyhân, şu manalardadır: 

“Seyhân, 1. Ürdün’ün ötesinde, Hz. Musa’nın mezarı bulunduğu şehir, 
2. Adana ovasını yararak İskenderun körfezine dökülen nehir 3. Erkek ve 
kadın adı.”65 

Tevrat, Hazreti Musa’nın mezarının nerede bulunduğunun bilinme-
diğini yazar. Büyük Larousse “Musa” maddesinde Hazreti Musa’nın M.Ö. 
12. asırda yaşadığını ve Ürdün kıyılarında, Moab ülkesinde öldüğünü 
kaydeder. Tevrat’ta şöyle yazılır: 

“5. Böylece RAB’bin sözü uyarınca RAB’bin kulu Musa orada, Moav ül-
kesinde öldü. 

6. RAB onu Moav ülkesinde, Beytpeor karşısındaki vadide gömdü. Bu-
gün de mezarının nerede olduğunu kimse bilmiyor. 

7. Musa öldüğünde yüz yirmi yaşındaydı; ne gözleri zayıflamıştı, ne de 
gücü tükenmişti.”66 

Tevrat böyle dese de dinlere sonradan eklenen birçok rivayet olduğu-
nu biliyoruz. Hazreti Musa’nın mezarının Seyhan’da bulunduğu rivayeti 
veya bilgisi böyle oluşmuş olabilir. 

Demek ki, Gihon Ceyhun olmuş, Hazreti Musa’nın mezarının bulundu-
ğu şehirle (belki orada bu adda bir pınar, dere ve saire vardı) Sırderya ara-
sında bağlantı kurularak nehrin adı Seyhan veya Seyhun’a çevrilmiştir. 

5. Seyhan ve Ceyhan 

Seyhun ve Ceyhun nehirlerine benzetilerek Çukurova bölgemizde bir-
birine paralel akan nehirlere Türkler tarafından Seyhan ve Ceyhan isim-
leri verildiği Ziya Gökalp’tan beri Türk tarih edebiyatında seslendirilmiş-
tir. Fakat bunun doğru olduğunu sanmıyoruz. Çünkü miladi 982-83 
(hicri 372)’te yazılan anonim Hududül Âlemde Ceyhun ismi iki yerde geç-
                                                           
64 Zeki Velidi Togan, “Azerbaycan”, İ.A., Cilt: 2, s. 93. 
65 Ferit Devellioğlu, Osmanlıca - Türkçe Ansiklopedik Lügat, “Seyhân” Maddesi, 6. Baskı, Ay-
dın K., s. 1135, Ankara 1984. 
66 Kutsal Kitap, s. 263. 
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mekte, ilkinde Ceyhan, ikincisinde Ceyhun nehri kastedilmektedir. Her 
ikisinin İngilizce imlası Jayhun şeklindedir.67 Türkçe neşirde her iki neh-
rin adı doğrudan doğruya Ceyhundur.68 Demek ki, Seyhan ve Ceyhan 
adlandırması daha 982-83’te mevcuttu. 

Üstelik Seyhun ve Ceyhun adlarının Türklerce kullanılmadığını yuka-
rıda bildirmiştik. 

Araplar Türkistan’ı Çukurova bölgesiyle hemen hemen aynı tarihte 
zaptetmişlerdir. Çukurova Emevi halifesi Abdülmelik (685-705) zama-
nında, 704 yılında ele geçirilmiş, Türkistan ise Kuteybe’nin Horasan vali-
si olduğu 705’ten sonra fethe başlanmıştı. Ancak Araplar Hazreti Ömer 
(634-644) devrinden itibaren Türkistan’a aşinaydılar. Hazreti Ömer İs-
lâm ordularına Ceyhun’u geçmeyi yasak etmesine rağmen Araplar mede-
nî, tarihî, iktisadî bakımdan önemli bir bölge olan Türkistan hakkında 
bilgi edinmişlerdi. Aşağı Türkistan’a ilk ciddi Arap akınları Emeviler dev-
rinde 673, 674’te yapılmış, önce Ubeydullah bin Ziyad Türkistan’a akın 
etmiş, bir yıl sonra Hazreti Osman’ın oğlu Said, Semerkant’a ulaşmıştı. 
Türkistan’ın tam fethi 705-716 arasında Horasan valisi olan Kuteybe bin 
Müslim tarafından gerçekleştirilmiştir.69 

Strabon’da Seyhan nehrinin adı Saros70, Ceyhan nehrinin adı Pyra-
mos’tur.71 (Strabon M.Ö. 64 veya 63’te Amasya’da doğdu. M.S. 18’de ve-
ya hemen sonrasında öldü).72 Seyhan batıda, Ceyhan doğudadır. 

Herhalde Araplar Seyhun ve Ceyhun’a benzeterek Saros nehrine Sey-
hun, Pyramos nehrine Ceyhun ismini vermişlerdir. Zira Seyhun ve Cey-
hun gibi Saros ve Pyramos da birbirine yakın ve paralel akan nehirlerdir. 
Seyhun ve Ceyhun isimleri bilahare Türkler tarafından da benimsenmiş, 
yalnız nehirlerin ikinci heceleri Türk ağzında düzleşerek Seyhan ve Cey-
han olmuştur. (Hududül Âlem’deki Jayhun imlası Ceyhan nehrinin ilk 
biçiminin Ceyhun olduğunu gösteriyor).73 

Ceyhan, Osmanlı tarihçisi Neşrî’de “nehr-i Ceyhan” ve “Cihan suyu” 
olarak geçer.74 Seyhan cumhuriyetin ilanından sonra bir ara Adana ili-
nin adı olmuştu. 
                                                           
67 Hudûd al-’Alam, translated and explained by V. Minorsky, s. 67, 71, London 1937; Hudu-
dül Âlem, s. 19, 24, İstanbul 2008. 
68 Hududül Âlem, s. 21, 24, İstanbul 2008. 
69 Zekeriya Kitapçı, Türkistan’da Müslüman Olan İlk Türk Hükümdarları, Türk Dünyası 
Araştırmaları Vakfı Yayını, s. 15 vd., İstanbul 1988. 
70 Strabon, Coğrafya Anadolu 12, 13, 14. Kitap, Çev: Adnan Pekman, Arkeoloji ve Sanat 
Yay., s. 7, İstanbul 1987. 
71 Strabon, a.g.e., s. 7, 8, 243, 254. 
72 Strabon, a.g.e., s. XI-XIV. 
73 Hudûd al-’Alam, translated and explained by V. Minorsky, s. 67, 71, London 1937; Hudu-
dül Âlem, s. 19, 24, İstanbul 2008. 
74 Neşrî, Kitab-ı Cihannüma, Haz: Faik Reşit Unat - Mehmet Altay Köymen, 2. Baskı, TTK, 
s. 30-31, Ankara 1987. 
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Özetlersek Türkistan ve Çukurova bölgelerindeki Seyhun, Ceyhun ad-
landırmaları Tevrat’tan mülhem olarak yapılmıştır. Türkistan’daki Sey-
hun, Ceyhun adlandırmasını M.Ö. oraya sürülen Yahudiler yapabileceği 
gibi işgalden sonra Araplar da yapmış olabilirler. Seyhan, Ceyhan adlan-
dırmasının ise kesinlikle Araplar tarafından yapıldığını söyleyebiliriz. Zi-
ra Yahudiler artık sahneden çekilmişlerdi ve Ceyhan adının 982-83’te ol-
duğunu biliyoruz. Araplar ya Seyhan, Ceyhan’ı Türkistan’daki nehirler 
gibi adlandırmışlar yahut da bir ihtimal Yahudilerin Türkistan’daki ad-
landırmalarını alıp aynen buraya nakletmişlerdir. 

Adlandırmaları Araplar yapmışsa hemen hemen aynı tarihlerde yap-
mış olmalıdırlar. Çünkü Araplar Çukorova’yı 704’te, Türkistan’ı 705’ten 
sonra fethetmişlerdir. 

Seyhun ve Ceyhun nehirlerinin cennet nehirleri olduğu Türk kültü-
ründe de akis bulmuştur. Saltukname’de aynen şu ifadeler yer alır. 

“Raviler aydur. Peygamber buyurdu ki: ‘Cennet’te Tuba ağacının altın-
dan akan dört ırmak vardır. Bunlar Seyhun, Ceyhun, Fırat ve Nil’dir.” 

6. Sonuç 

Böylece 2500 yıllık bir tarih yolculuğunda Sırderya’nın adlarını liste-
lemiş ve incelemiş bulunuyoruz. Özetle Sırderya tarih boyunca yerli 
halklarca Orexartes, Tanais, Danu, Jaxartes >> Yahşart, Silis, Sır ~ Sir 
şekillerinde adlandırılmıştır. Bunlardan Orexartes’in Orek + unsuru ga-
lip ihtimalle Türkçedir; Jaxartes >> Yahşart Farsçadır. Tanais, Danu İs-
kitçe veya Sakaca olabilir. 

Silis, Sir adları ise kesinlikle Türkçedir. Silis ve Sır adının kuzey kıyı-
sında oturan Türkler tarafından verildiği şüphesizdir. Zaten 2. asırda 
Türkçe Yayık nehir adını biliyoruz. Zamanla nehrin Sır adını kullanmayı 
sürdüren bir kısım yerli (Türk) halk, nehrin eski adlarını unutturarak 
Sırderya’nın bugünkü isimle anılmasını sağlamıştır. 

İdil boyu, Sibirya, Azerbaycan’daki Sır unsurlu birçok akarsu adı da 
Sırderya’nın Sır öğesiyle aynıdır. 7. yüzyılın ilk yarısında kayda geçen Yar-
kend çayının adı olan Sıt sözünün de Silis ile Sır sözüyle ilintili olduğunu 
ortaya koyduk. Bütün bu sözlerin manası “akarsu, ırmak, nehir”dir. 

Ayrıca İslâm kaynaklarındaki Seyhun, Ceyhun, Seyhan ve Ceyhan 
nehir adlarının da Tevrat’tan kaynaklandığını izah ettik. Fakat bu ırmak 
adlarının kökenleri ve anlamları halen çözülmeyi beklemektedir. Tabi ki, 
ileride bunlar İbranice veya Arapça, özetle Sami dilleri uzmanı bir dilci 
tarafından çözülecektir. 
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Öz 

Bu çalışma, Balkan coğrafyası içinde etnik, dini, kültürel, sosyal her yö-

nüyle özgün bir bölgeyi, Bosna-Hersek’i konu almıştır. Çalışmayı benzerle-

rinden ayıran temel nokta, yazarının hem şahsî gözlemlerini, hem de kendi 

meslekî formasyonunu aynı metin içine yerleştirmesinde yatıyor. Bununla 

birlikte çalışmanın asıl olarak odaklandığı temel nokta, fetihten Berlin Kon-

feransı ve en nihayet Srebsenitsa katliamına kadar her şeye nihaî rengini 

veren kültürel sınır ve çelişkilerdir. Bu tarihsel “ethnie” o kadar çeşitlidir ki, 

bunların kökleri araştırmacıyı sadece Antik Yunan ve Roma dönemlerine 

kadar geri götürmekle kalmaz, aynı zamanda Tuna hattı ve Karpatları aşa-

rak bölgeye gelen Turanî ve Slavik kavimlere kadar geri götürür. Osmanlı 

sonrası dönem ise, hem geleneksel dönemi, hem de modernleşme sürecin-

deki dönemiyle bir öncesini aratmayacak kadar karmaşık ve ilginçtir. 

Anahtar kelimeler: Bosna-Hersek, Berlin Konferansı, Bogomil, Os-

manlı Millet Sistemi, Nizam-ı Cedit, Mostar, Gazi Hüsrev Bey. 

Abstract 
Bosnia 

This study deals with Bosnia and Herzegovina as a distinctive region 

in many aspects in Balkan geography. The distinctive feature of the 

study is that it reflects both the personal observations and the professio-

nal formation of the author. Beside this, the main point that the study fo-

cuses on is the cultural boundaries and contradictions, which ultimately 

formed many events in history such as the Conquest, Berlin Conference 

and lastly the Srebrenica Massacre. This historical ‘ethnie’ is such vari-

ous that its roots make the researcher go back not only to the era of Anci-

ent Greece and Ancient Rome but also to the Turanian and Slavic clans 
                                                           
* Bilecik Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü İktisat Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi,  
   abdulkadirilgen@gmail.com 
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who went beyond Danube and Carpathian Mountains and arrived the re-

gion. And finally, the post-Ottoman era of the region is also very complica-

ted and interesting with its traditional and modern periods. 

Key words: Bosnia and Herzegovina, Berlin Conference, Bogomil, Ot-

toman Millet System, Nizam-ı Cedit, Mostar, Gazi Hüsrev Bey. 

“Gözde tüter dumanları 
 Bak Şıpka’nın Balkanları 
 Hâlâ sızar al kanları 
 Ayrılmıştık otuz sene 
 İşte Şıpka geldik yine” 

[Bir Balkan Türküsü] 

“Bir Türk gönlünde nehir varsa Tuna’dır, dağ varsa Balkandır.” 
[Yahya Kemal] 

“Geçmişin en iyi korunduğu yer dağdır.” 
[Fernand Braudel] 

Giriş 

1463 tarihindeki fetihten sonra tam tamına 415 yıl Osmanlı hâkimi-
yetinde kalan, Cevdet Paşa’nın deyimiyle “Memâlik-i Mahrûse’nin bir gü-
zel bahçesi olan”1 Bosna, Braudel’in2 Akdeniz’inde “bir bahçe olduğu ka-
dar besleyici ve tanrısal ağaçların ülkesi” olarak tasvir edilir. Çıplak ve 
taşlı Hersek’ten, ormandan elbisesini giymiş Bosna’ya geçilirken, bir 
dünyadan başka bir dünyaya geçilir gibidir. II. Mehmet (Fatih) yadigârı 
(1461-63) olan bu bihemta bahçe, Berlin Konferansı’ndan sonra Avus-
turya-Macaristan mandasına bırakılır.3 

Boşnaklar, malum, Slav asıllı eski Balkan milletlerindendir. Onları 
Sırp ve Hırvatlardan ayıran temel özellik, Hıristiyan olmalarına rağmen 
                                                           
1 Ahmed Cevdet Paşa, Ma’rûzât, Haz. Yusuf Halaçoğlu, Çağrı Yayınları, s. 82, İstanbul 1980. 
2 Fernand Braudel, Akdeniz ve Akdeniz Dünyası-I, Çev. Mehmet Ali Kılıçbay, Eren Yayıncı-
lık, s. 153, İstanbul 1989. 
3 Ülkeyi işgal için gönderilen Avusturya-Macaristan birlikleri, alt sınıflarca yönetilen beklen-
medik bir direnişler karşılaştı. 30 sene sonra, 5 Ekim 1908 Jön-Türk devriminden istifade 
eden Avusturya-Macaristan, halen resmî olarak Türk hâkimiyetinde olan Bosna-Hersek’i 
kendisine bağladı. Saray Bosna’da Arşidük François Ferdinand’ın 28 Haziran 1914’te öldü-
rülmesinden sonra, I. Dünya Savaşı patlak verdi. Savaşın sona erdiği 1918 Kasım’ında Bos-
na-Hersek yeni Yugoslav devletine, Sırbistan, Karadağ ve Slovenlerin krallığına katıldığını 
ilan etti. Bkz. Aleksandre Popoviç, Balkanlarda İslâm, Çev. Komisyon, İnsan Yayınları, s. 
195, İstanbul 1995. Avusturya-Este Arşidükü Franz Ferdinand’ın Çek karısı Hohenberg Dü-
şesi Sophie’yla birlikte Saraybosna’yı ziyareti, Kosova Savaşı’nın sene-i devriyesi olan Sırp 
millî bayramı Vivodan’a (Aziz Vitus günü) denk getirilmişti. Bu durum Sırplara göre kasıtlı 
idi ve sırf kendilerine hakaret amacıyla yapılmıştı. O gün Saraybosna’da patlayan silah ses-
leri, dört hafta gibi kısa bir sürede Avrupa ve dünyanın diplomatik ve askerî sınırlarını yerle 
bir etmeye yetmişti. Bütün sefaretlerde ültimatomlar, seferberlik emirleri ve savaş ilanları 
yankılanıyordu. Savaş kopmuştu. Bkz. Norman Davies, Avrupa Tarihi, Çev. Burcu Çığman-
Elif Topçugil-Kudret Emiroğlu-Suat Kaya, İmge Yayınevi, s. 922-923, Ankara 2006. 
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ayrı bir mezhebe, “Bogomil” inancına mensubiyettir. Bu inanç sahipleri, 
teslisi reddetmeleri ve Bulgaristan orijinli düalist bir dinî inanca sahip 
olmalarıyla diğer Hıristiyanlardan ayrılır.4 Fetihle beraber kitle halinde 
Müslüman olan bu halkın millet tanımı da din üzerine kurulu. Boşnak-
lar gibi Sırp-Ortodoks ve Katolik Hırvatlarda da millet kodu, dini kimlik 
etrafında şekillenmiş. Millet ve milliyetçilik kavramları üzerinde çalışan 
araştırmacılar için bölge tam bir hazine. 

Coğrafyanın Söylediği 

Uygarlığın yenilenmesinin neredeyse imkânsız olduğu, temas ve mü-
badelenin asgarî seviyeye ulaştığı dağ mekânları, sadece Balkanlarda de-
ğil, Berber Atlaslarından Granada’ya, oradan Lübnan dağındaki Dürzî 
bölgesi ve yüksek Anadolu platosunun doğusunda meskûn Kürt yerle-
şim alanlarına kadar hemen her yerde, uygarlık dışı bir dünyayı ifade 
eder. Bu bizzat şaşırtıcı bir sürekliliğe sahip Roma dünyası için de geçer-
lidir. Dağınık iskân, mezra tipi yerleşim alanları, ilkel bir saflık gösteren 
batıl inançlar, sürekli canlı kalan çapul isteği ve sairenin hüküm sürdü-
ğü bu dünyalara yeni tarzlar, ancak damla yavaşlığıyla sızmaz, aynı za-
manda her biri fırsat çıktığında birer arı kovanına dönüşebilir. 

Braudel5, 

“yolların, dağ eteklerinin, kentlerin ve ovaların efendisi olan Türkler, 

Balkanların ve aynı zamanda Yunanistan ve Epir’in Skafiotestlerin 

tepelerinden XVII. yüzyıldan itibaren bütün otoriteleri reddettikleri, 

daha sonraları Tepedelenli Ali Paşa macerasının yaşanacağı Arna-

vutluğun yüksek bölgeleri için ne ifade etmektedirler?” 

şeklinde haklı bir sual yöneltirken, büyük bir yetkinlikle dağlık bölgele-
rin kural tanımaz alınyazısına işaret etmektedir. 

Karadeniz, Ege, İyon ve Adriyatik denizlerinin çevrelediği Balkan coğ-
rafyası [Yarım ada], her ne kadar Tuna, Sava ve Kupa nehirleri tarafın-
dan bölgenin kuzey çevresini belirleyen hatların geriye kalanı olarak dü-
şünülse bile, bu tanımlama Romen, Hırvat, Sloven ve Macar sâkinler ta-
rafından meskûn olan Tuna’nın karşı tarafı dikkate alınmadan anlaşıl-
maz. Bu bakış açısı, bölgeye asıl karakterini veren ve Türkçede dağ silsi-
lesi anlamına Balkan coğrafyasının tek başına değil, kuzeyin verimli va-
dileriyle birlikte düşünülmesi gereğini zorunlu kılar. 
                                                           
4 Bogomillerin düalist inancına göre insan ruhu, iyiliğin prensibini temsil ederken, onun be-
deni maddî dünyayı, yani şeytanı temsil ediyordu. Bunlar ne dinî ritüellere saygı gösteriyor, 
ne de dinin merasimlerini kabul ediyorlardı. Bundan dolayı inşa edilen kiliselerin çoğunu 
yerle bir etmekle kalmadılar, aynı zamanda haç gibi dinî sembollerle azizlerin mezarları da 
dâhil olmak üzere ikonların tamamını reddettiler. Kendilerinin bu tavrı, tam da bu davranış-
larından dolayı, hem politik, hem de dinî otoriteye bir meydan okuma anlamına geliyordu. 
Bkz. Barbara Jelavich, History of the Balkans: Eighteenthy and Nineteenth Centuries-I, s. 16, 
Cambridge University Pres, 1999. 
5 Fernand Braudel, a.g.e., s. 11. 
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Tuna, Karpat dağ silsilesinin Trasilvanya Alplerine kadar uzanan güney-
doğu ucuyla Balkan dağlarının geçit verdiği bu dar boğazdan geçmeden ön-
ce, Belgrat’ta Sava nehriyle buluşur. Belgrat’tan Karadeniz’e kadar uzanan 
ve bölgenin ana nehir sistemini oluşturan Tuna, kuzeybatıda Viyana ve Bu-
dapeşte’yi de içine alan geniş ovalardan kavisler çizerek gelirken, Belgrat’a 
ulaşmadan hemen önce Drava, Tizsa ve Mureş nehirleriyle birleşir. 

Tuna ve ona bağlı nehirler sisteminin güneyindeki bölge, kuzeyin ter-
sine dağ ve tepe kümelerinden oluşan yapısıyla görece olarak çok da 
zengin olmayan tarım alanlarına sahiptir. Bugünkü Romanya ile Sloven-
ya ve Voyvodina’yı da içine alan zengin Tuna Vadisi dışındaki bu bölge, 
her ne kadar tarımsal açıdan fakir olsa bile, zengin orman kaynakları ve 
maden yataklarıyla Roma döneminden beri fatihlerin iştihasını çeken bir 
ilgi odağı olmuştur. Nehir vadileri ve dağ geçitleri, kuzeyden gelen akın-
ların bölgeyi istilasına her zaman davetiye çıkartmıştır. Yarımadanın de-
nize bakan güney sahilleri de benzer şekilde dış etkilere açıktır. Bunun 
en açık örneklerinden biri, ticarî ve deniz üstünlüğünden dolayı yarım-
adanın güneyinde başat bir role sahip Venedik varlığıdır. 

Kuzeybatıya bakan ve Avrupa içlerine uzanan bağlantılarıyla Adriya-
tik’in Akdeniz’e açılan kilit noktası Korfu adası ve Tuna hattı ile birlikte 
düşünüldüğünde, tek başına merkezî bir güce ulaşamayan bu coğrafya, 
bütün tarihi boyunca büyük-küçük istilacılarla bitmek tükenmek bilme-
yen kaynaşma ve hareketliliklerin ana üslerinden biri olmaya devam et-
miştir. Tarihte Venedik-Osmanlı, Habsburg-Osmanlı, Rusya-Osmanlı ve 
en nihayet Habsburg-Rusya çatışmasının nirengi noktalarından biri olan 
bölge, yüzyılın son çeyreğinde Bosna ve Kosova krizleriyle yeniden patlak 
veren ve büyük güçlerin “stratejik güvenlik hatları arasındaki uyumsuzlu-
ğu”6 yansıtan Dayton Anlaşması’yla bir kez daha benzer bir alınyazısıyla 
karşı karşıya kalmıştır. 

Çevresindeki farklı güç merkezleriyle tarihten gelen kültürel, siyasî ve 
ekonomik ortak bir zaman-mekân idrakini paylaşan ‘Balkan havzası’ 
halklarının kimlik oluşumlarında, coğrafyayla birlikte iç içe girmiş bu 
parçalı miras ve büyük güçlerin tetiklediği jeokültürel, politik, ekonomik 
ve askerî etki, bugün de hükmünü icra etmektedir.7 Bu coğrafî ve kültü-
                                                           
6 Bosna bunalımı sonrasındaki Dayton Antlaşması’nın NATO ve bilhassa ABD, Almanya, 
Fransa ve İngiltere’yle aralarında Rusya’nın da bulunduğu ülkeler arasındaki çıkar çelişkile-
rini yansıtan hükümleri ve yeni yapının anlamı için bkz. Ahmet Davutoğlu, Stratejik Derin-
lik: Türkiye’nin Uluslararası Konumu, Küre Yayınları, s. 303-308, İstanbul 2001. Benzer bir 
durum Bosna-Hersek’in Avusturya-Macaristan [Habsburg]’a terk edildiği Berlin Konferansı 
sırasında yaşanmıştır. Burada da son sözü Balkan halkları değil, büyük güçler söylemiştir. 
Ayrıntılar için bkz. Norman Davies, a.g.e., s. 916-917. 
7 “Balkanlı’nın ittifak anlayışı büyük devlete sığınmaktır.” diyen Ortaylı, “Bu da bütün milli-
yetçi hükümetlerin büyük devlet kuklası olması, büyük hayaller uğrunda Almanya’nın veya 
İngiltere, Fransa’nın küçük hesapları için harcanmasıyla sonuçlanmıştır.” hükmünü verir. 
Geniş bilgi için bkz. İlber Ortaylı, “Balkan Milliyetçiliği”, Türkiye Günlüğü, Cedit Neşriyat, 
Sayı: 36, s. 8, Eylül-Ekim, Ankara 1995. 
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rel arka plan dikkate alınmadan, tam olarak ne bölgedeki siyasî gelişme-
ler, ne de kimlik ve öteki anlayışını belirleyen ana eğilimlerin anlaşılma 
imkânı olduğu söylenemez. 

Geçmişin Mirası 

Bu coğrafya üzerinde kadim zamanlardan bu yana gelen asıl mirasın 
ana umdeleri üzerinde imal-i fikir edenlerin ilk başta dikkate alması ge-
reken hususlardan biri de dinî mirastır. Bölgede eskiden beri Ortodoks 
Yunanlı veya Sırp ile Osmanlı, hatta Müslüman Bosnalı arasındaki fark-
lılığın en belirgin işaretlerinden biri dindir. Böyle bile olsa, tek bir tarih-
sel Ortodoks ethnie içinde yeknesak bir kültürden ziyade, pek çok kültür 
birliktedir ve bunlar, tümü ortak mit, hafıza, sembol ve değerler haznesi-
nin üzerinde biçimlenen bölgesel kültür, sınıf kültürü ve statü kültürle-
rinden beslenir. Milliyetçilik çağında bu kültürlerin zorlu bir birleşimini 
ifade eden yeni bir Yunan veya Sırp ulusu yaratılmak istenirken, söz ko-
nusu kültürel varlıkların tamamı, kendi iç dokusunu nescederken, belir-
gin biçimde öteki ile olan farklılığın sınırlarını da tayin etmiştir.8 

Bu “tarihsel ethnie” içindeki kültürel farklıların kökleri Antik Yunan, 
Roma ve hatta Roma öncesine kadar geriye götürülse bile, sonradan Tu-
na hattını aşarak bölgeye gelen Turanî ve Slavik kavimlerin iltihakı da 
hesaba katılmalıdır. Roma devrinde, “Roma’ya boyun eğen ve fakat eriti-
lemeyen” Yunan kültür ve sanatı, Romalı fatihler tarafından sadece de-
rin bir saygıyla karşılanmadı, bu dil, Doğu Roma’nın sadece yönetim ve 
kilise dili değil, aynı zamanda günlük yaşantı ve ticaretinin de yegâne ta-
şıyıcısı hâlinde varlığını sürdürmeye devam etti. Buna rağmen Doğu Ro-
ma, kendisini hiçbir zaman kelimenin modern anlamında Yunanlı olarak 
tanımlamadı. Böyle bile olsa, bölgenin Romalılaştırılmasında Yunanca ile 
birlikte Bizans kilisesi ve Bizans tarzındaki mimarî sitilin belirgin etkisi-
ni vurgulamak gerekir.9 

Braudel’in10 “Karşı Akdeniz” olarak tanımladığı İslam dünyasıyla, 
başlangıçta Latin, sonradan Katolik ve en nihayet Okyanus, Kuzey De-
niz’i, Ren ve Tuna’ya dek uzanan Protestan dünyanın yanında, üçüncü 
bir kişilik olarak kendini hissettiren bir Ortodoks dünyasının varlığı, bu 
üçlü kategori, Balkan coğrafyasının anlaşılmasında kendini hissettirir. 

“(Bu) üçüncü kişilik bugün hemen yüzünü göstermiyor. Yunan dün-

yası, Ortodoks dünyasıdır bu. Bugünkü Balkan yarımadasının en 

azından tamamı, Romanya, Bulgaristan, hemen hemen bütünüyle 
                                                           
8 Anthony D. Smith, Ulusların Etnik Kökeni, Çev. Sonay Bayramoğlu-Hülya Kendir, Dost Ki-
tabevi, s. 106, Ankara 2002. 
9 Barbara Jelavich, a.g.e., s. 10-13. 
10 Fernand Braudel, “Tarih”, Akdeniz: Tarih, Mekân, İnsanlar ve Miras, Derleyen: Fernand 
Braudel, Çeviren: Necati Erkurt-Aykut Derman, Metis Yayınları, s. 98-100, İstanbul 2007. 
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Yugoslavya, Yunanistan’ın kendisi, antik Hellas’ın anımsandığı ve 

sanki yeniden yaşadığı anılarla dopdolu Yunanistan.”11 

Balkan kültür coğrafyasının biçimlenmesinde, fizikî coğrafya kadar 
bu ikinci etkinin, bu üç büyük uygarlık sahasının bölgeye dayattığı çeliş-
ki ve gerilimlerin tazyiki dün olduğu gibi, bugün de canlıdır. Yarımada-
nın denize bakan batı yakasında Katolik dünyanın kalbi, kocamış bir ev-
renin merkezi olan Roma yükselirken; kuzeyi, aynı dünyanın türevi sayı-
lan ve bugün de bölge üzerinde ağırlığını hissettiren devasa Germen12 
dünyası ve tarihî13 Macaristan’dır. Bunun kuzeydoğu sahası ise, “bazıla-
rına”14 göre Batı’nın coğrafi antitezi olarak nitelendirilen Ortodoks Rus-
ya’dır. Yarımadanın denizle birleşen doğu tarafı ise Asya steplerinden ge-
len ve binlerce yıldır İslam uygarlığının siyasî temsilciliğini üstlenen Os-
manlı etki sahasıdır. 

Osman-oğullarının bölgeye geldiklerinde tevarüs ettiği asıl miras, her 
ne kadar ortak bir ethnie içinde Roma bakıyyesi Ortodoks bir dünyayı 
temsil etse de, arkaik pagan kültürü, bölgesel kültür, sınıf kültürü ve 
statü kültürlerinden beslenen farklılıkları ortak bir haznede eritebilen 
yeknesak bir kültürel bütünlük değildi. Kaynağını İslam’ın tek tanrılı 
dinlere -ehl-i kitab- tanıdığı ehl-i zimme statüsünden alan Osmanlı insanı 
için bölge halkı bir tür vediatullah, yani Tanrı’nın emaneti idi.15 Osmanlı-
lar bölgede Roma sistemindeki civis-fides (vatandaş-tâbi) biçiminde ta-
nımlanan yapıya benzeyen bir sistemi, askerî-reaya sistemini uygulama-
ya koymuşlardı. Osmanlı millet sisteminde millet-i hâkime rolü, İslam şe-
riatına göre Müslümanlara özgü bir ayrıcalık olsa bile, Balkan uygula-
masında, gayrimüslim tebaanın da -muhtemelen eski aristokrat zümre-
ler- yönetici/sipahi statüsüne yükseltilmesi kadimden beri uygulana-ge-
len yaygın bir tatbikat sahasına sahipti.16 Bu uygulama biçimi, tarihî sü-
                                                           
11 Fernand Braudel, “a.g.m.”, s. 98. 
12 Osmanlı metinlerinde bu dünya genellikle “Nemçe kâfiri” olarak tesmiye edilir. 
13 Osmanlıların içinde Bosna-Hersek’in de bulunduğu Balkan coğrafyasına yerleştiği geç on 
beşinci yüzyılda, Transilvanya, Slovenya ve Hırvatistan’ın da içinde bulunduğu bölge, bir 
bütün olarak Macaristan krallığını oluşturuyordu. İlgili dönemde Boşnaklar, Ortodoks Sırp-
lar ve Katolik Macarlar arasındaki ilişkilerle Osmanlı fetihlerinin Orta Avrupa sahasındaki 
etkileri için bkz. Edgar Hösch, The Balkans: A History From Grek Times to the Present Day, 
Çev. Tania Alexander, Faber, s. 87-103, London 1972. 
14 Norman Davies, a.g.e., s. 25. 
15 Mühime Defterlerinde reâya ile ilgili olarak “…tâife-i reayâ ki vedâyi-i hâlik-i berâyâdır 
mehma emken himâyet ve siyânet eyleyüb kimesneye zulm ve te’addî itdirmeyüb…” şeklinde 
geçen ifadeler, bu anlayışı göstermektedir. Bkz. Ömer Lütfi Barkan, “Osmanlı İmparatorlu-
ğunda Bir İskân ve Kolonizasyon Metodu Olarak Sürgünler”, Osmanlı Devleti’nin Sosyal ve 
Ekonomik Tarihi: Tetkikler-Makaleler Cilt I, Hazırlayan: Hüseyin Özdeğer, İstanbul Üniversi-
tesi Rektörlük Yayınları, s. 545, İstanbul 2000. 
16 Bu bilgiye sadece İnalcık’ın arşiv bilgilerine dayalı müstakil çalışmalarında değil, aynı za-
manda Batılı kaynaklarda rastlanmaktadır. Bunlardan biri (R. Lachman, 1975: Memorien 
eins Janitscharen oder Turkische Chronik, Slavische Geschichtsschreiber, vol. 8, Graz, p. 
40). Zikreden, Noel Malcolm, Bosnian A Short History, Pan Books, s. 43, London 2002. 
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reçte kimlik oluşumunu belirleyen yegâne faktörün sadece dinî aidiyet 
değil, statü ve sınıf kültürü olarak da tanımlanabilecek daha farklı fak-
törlerin etkisiyle yakın bir ilişki içinde olduğunu akla getiriyor. 

Tam da burada, İnalcık’ın N. Iorga’ya atfen Osmanlıların bölgede, bir 
kavim olarak değil, bir ordu, bir hanedan, bir hâkim sınıf olarak ortaya 
çıktığına dair yorumu daha da önemli hâle gelir. Bunun tabiî sonucu 
olarak bölgede Bizans, Slav ve Osmanlı siyasî nizamları bir tek bütün 
içinde kaynaşmıştır. Sadece bu değil elbette. Mahallî feodal hâkimiyetler 
de, devrin umumî tarihî temayülünü temsil eden Osmanlılar önünde bi-
rer birer silinmiş ve Osmanlı birliği içine karışmıştır.17 

İnalcık18, yaptığı müstakil bir araştırmada, erken dönemlere ait bil-
hassa Balkanlardaki çok sayıda Hıristiyan Sipahi ve Nev-Müslüman Sipa-
hi’den örnekler verir. Bunun anlamı, Hıristiyan Sipahiler arasında İs-
lamlaşmanın oldukça yaygın olmasıdır. Çoğunun eski aristokrat aileler-
den geldiği tahmin edilebilen bu Hıristiyan Sipahi zümrelerinin, Osmanlı 
idaresiyle birlikte hem bölgesel, hem de eski statü kültürlerini yeni bir 
form altında devam ettirdikleri anlaşılıyor.19 Tanzimat reformlarıyla bir-
likte, yeni durumu bir nevi eski statülerinin sarsılması olarak değerlen-
diren Yeniçeri ve Ulema gruplarının tepkisini biraz da bu gözle değerlen-
dirmek gerekir.20 

Sınıf, statü, teritoryal ve dinî kimlik parçacıklarıyla politik rekabetin 
bazen iç içe, bazen de yan yana yaşadığı ve hatta yaşamak zorunda bıra-
kıldığı bölgenin tarihî ve aktüel varlığını; kendisini çevreleyen Katolik, 
Ortodoks ve İslam kültürel coğrafyası ve bunları temsil eden büyük siya-
sî ve ekonomik güçlerin etki ve nüfuzlarını dikkate alarak anlamaya ça-
lışmak daha doğru bir seçenek olabilir. Bununla birlikte sürekliliği sağ-
layan asıl unsur, Osmanlı millet sisteminin temelini oluşturan -resmî si-
yasî rolü tanınan dinî cemaatler- kilise (Ortodoks, Katolik Fransisken ve 
                                                           
17 Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu: Toplum ve Ekonomi, Eren Yayıncılık, s. 68, İstanbul 
1996. 
18 Halil İnalcık, a.g.e., s. 67-108. 
19 Malcolm, Nedim Filipoviç tarafından Osmanlı arşiv belgelerine dayandırılarak yapılan bir 
çalışmaya atfen yaptığı değerlendirmede, 1440’lardan beri Osmanlıların elinde bulunan Sa-
rayova hariç, Bosna-Hersek’teki İslamlaşma yüzdesinin oldukça yavaş ilerlediğini kaydedi-
yor. Tımar defterlerinde isimleri Müslüman olarak geçenlerin daha ziyade Hıristiyan bir 
isimle doğan babanın oğlu olarak geçtiğini belirtiyor. Bu çalışmalar daha çok 1468-9 yılları-
nı kapsayan defterleri içeriyor. Kayıtlara göre, 1520’lere gelindiğinde bölgedeki ahalinin ne-
redeyse yarısı Müslüman olarak geçiyor. O tarihlerde bölgeye ciddi bir iskân yapılmadığı bi-
lindiğine göre, İslamlaşma geçen süre zarfında ciddi boyutlara varmış olmalıdır. Bkz. Noel 
Malcolm, Bosnian A Short History, Pan Books, s. 52-53, London 2002. Fakat aralarında Mo-
ra, Arnavutluk ve Sırbistan olmak üzere Rumeli’den İstanbul ve çevresiyle Trabzon’a varın-
caya kadar zorunlu iskân faaliyetleri olduğu gibi daha sonraki yıllarda da Rumeli’ne Anado-
lu’dan bir yığın insan iskân edilmiştir. Bkz. Ömer Lütfi Barkan, “a.g.m.”, s. 562. Ayrıca bkz. 
F. Giese, Anonim: Tevârih-i Âl-i Osman, Haz. Nihat Azamat, Marmara Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Basımevi, s. 48-49, İstanbul 1992. 
20 Bu konuda Bosna Hersek’teki tepkilerin detaylı bir analizi için bkz. Fikret Karćić, The 
Bosniaks and The Challenges of Modennity, Late Otoman and Hapsburg Times, s. 35-45, El-
Kalem, Sarajevo 1999. 
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Katolik) ve cami idi. Doğası icabı organik bir mahiyeti haiz bulunan kül-
türel varlıkların, böylesi karmaşık bir etkileşim sahasında varlıklarını 
anlamlı kılan en önemli faktörlerden biri de, Alman romantizminde görü-
len efsane, mit, nostalji ve sembolizm gibi değerlerdir. 

Bunun en iyi örneklerinden biri, Karlovaç’dan Kosova’ya 1.000 kilo-
metreden daha geniş bir alanda vuku bulan göçlerle darmadağın olan 
Sırp etnisitesinin davranışlarında görülebilir. Eğer bu grup, Ortodoks 
inancı paylaşmasaydı, büyük ihtimalle ya Katolik topluluk içinde eriye-
cek ve böylece Hırvatların bölgelerinde Hırvat olacak, ya da daha güney-
de İslamiyet’i benimseyecekti. “Nerede bir Sırp mezarı varsa orası Sırbis-
tan’dır” sözüyle ifade edilen romantik Sırp milliyetçiliğinin, kendisini 
“hukukî olarak tanımlı topraklarla” değil, Alman milliyetçiliğinde görüldü-
ğü gibi, geniş bir coğrafyayla tanımlaması da aynı temele, Ortodoks Hı-
ristiyan inancına dayandırılmıştır.21 Fakat böyle bile olsa, Sırp Ortodoks 
Hıristiyanlığını, sadece bu mezhebin kitabî kalıpları içinde değil, bu coğ-
rafyanın kendine özgü tarihî geçmişi içinde ve ona yüklenen anlamları 
içinde değerlendirmek gerekir. 

Sırp kimliğinin oluşmasında nasıl Osmanlı millet sisteminin kiliseye 
verdiği rol öne çıkmışsa, aynı şey Boşnak kimliğinin oluşmasında da, 
nerdeyse tamamen 1878’ten sonra Avusturya-Macaristan inisiyatifiyle 
Boşnakları Osmanlı etkisinden ayırmak için 1882’de kurulan “Reîsü’l-
ulema” riyasetindeki “Meclisü’l-ulema”nın teşkilinde görülür.22 Fakat bu-
nun öncesi vardır. İmparatorluğun çekilme yıllarıyla birlikte, aralarında 
İslamiyet’i kabul etmiş eski soylularla köylülerin de bulunduğu önemli 
bir mülteci nüfusun, Hıristiyan güçlerin kontrolü altındaki yerlerden 
Bosna-Hersek’e yerleşmesi bunlardan biridir. Hırvatistan, Slovenya ve 
Macaristan’dan gelen, aralarında köylü, asker, zanaatkâr ve tüccarların 
da bulunduğu gruplar Sava nehrinin güneyine yerleştirilir. Mülteciler 
arasında Dalmaçyalılar da vardır. Bosna-Hersek, tam da bu sebepten 
dolayı, sadece güçlü dinî duygular ve yerel yurtseverliğin merkezi değil, 
aynı zamanda Müslümanlar için oldukça elverişli siyasî bir konum sağ-
layan eşsiz bir bölge hâline gelmiştir.23 

Başta Sarayova olmak üzere, aralarında Mostar gibi sonradan kuru-
lan kentlerin de bulunduğu bazı merkezler, fetih sırasında sağladıkları 
yararlık/kolaylıktan ötürü, kadimden bu yana zaten imtiyazlı bir bölgey-
di. Jelavich’in24, milliyetçi bazı Balkan yazarları tarafından sıklıkla dile 
getirilen ve bir tür anakronizm olan devşirme usulüne getirilen eleştirile-
                                                           
21 Joseph Krulic, “Hırvatlar, Bosnalı ‘Müslümanlar’ ve Sırplar’ın Ulus-Devlet Kavrayışı”, 
Uluslar ve Milliyetçilikler, Haz. Jean Leca, Çev. Siren İdemen, Metis Yayınları, s. 92, İstanbul 
1998. 
22 Bkz. Fikret Karćić, a.g.e., s. 124-125; Aleksandre Popoviç, a.g.e., s. 197. 
23 Barbara Jelavich, a.g.e., s. 88. 
24 Barbara Jelavich, a.g.e., s. 41. 
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re dikkat çekmesi, bu bağlamda daha farklı anlam kazanıyor. Jelavich’e 
göre devlet sisteminin en zirvesine yükselme ve yüksek eğitim fırsatları 
sunan bir sistemi ifade eden sultanın kulları arasına katılma, sağladığı 
yüksek statü ve maddî faydadan ötürü, zorla yapılan bir uygulama değil, 
aksine bir onurdu. Bosna Müslümanlarının kimlik oluşumunda, kadim-
den bu yana bölgeye kendi rengini veren bu ve benzeri uygulamaların et-
kisi hayatî olmuştur. 

Habsburg Hanedanı’yla birlikte Boşnaklar, her ne kadar Habsburg 
yönetimi altında olsalar bile, hâlâ hem Müslüman ümmetin bir parçası, 
hem de Hilafet kurumunun sembolik üyeleri olarak kalmaya devam et-
mişti. Meclisü’l-ulema ve buna bağlı biçimde örgütlenen cemaat yapısına 
ilave olarak Avusturya-Macaristan monarşisinin maliye bakanı olan B. 
Kalay, zaten oluşmuş olan Sırp ve Hırvat milliyetçiliğini dengelemek için 
bir Bosna milleti ve lisanı yaratmayı denedi. Bu başarısız teşebbüsün te-
mel nedenlerinden biri, henüz ilan edilmiş bir milliyeti olmayan Müslü-
man çoğunluğun, Türkiye’yi hâlâ anavatan olarak benimsemeleri ve Os-
manlı sultanının hükümranlık haklarına bağlı olmaları idi.25 

I. Büyük Harp’ten sonra kurulan yeni krallıkta Yugoslav hükümeti ta-
rafından aşağı yukarı ‘Bizler hepimiz kardeşiz, dinimizin ne olduğu önemli 
değil’ anlamına gelen “Brat je mio koje vere bio” retoriğinin yürürlüğe kon-
ması, kendilerini Müslüman Sırplı olarak hisseden Bosnalı Müslümanlar 
arasında bile rahatsızlığa sebep oldu. Bu retorik beklenenin tam aksi bir 
neticeyi vermiş olmalıdır. Çünkü bu ideoloji Aziz Sava’yı, “Nemanid’ler Ef-
sanesi”ni ve “Kosova Efsanesi”ni yücelterek Müslümanları, ister istemez 
hiç de imrenilemeyecek bir duruma, “satılmış” duruma düşürüyordu. Bu 
söz aynı zamanda, Müslümanları millî gurur duygusundan sonsuza kadar 
mahrum ederek, ortalıkta baş belâsı bir top gibi dolaşan “atalara sadakat-
siz”lere dönüştüren bir etkiye sahip olmuştu. 

Oysa Balkan coğrafyasında ‘dil ve hatta gelenek farklarını muhafaza 
eden’ Müslüman kitle ve tabiî ki Müslüman Boşnak topluluğu, ‘Osmanlı 
siyasî kültürü ve hukuk sistemi sayesinde kendine mahsus bir psikolojik 
yapı ve bir iç kimlik -bir Osmanlı iç kimliği- oluşturmuştu’.26 Sırp ulusal 
kimliği, bölgede kendi kimliğini inşa etmeye çalışırken, bu kimliğin deva-
mı, beslenip büyümesi için ön şart olarak gerekli saydığı tarihî referans-
ların, Boşnak topluluğu ve diğer Müslüman topluluklar için karşıtını 
üreten bir etki yaptığını bilse bile, bunu aşacak daha geçerli bir argü-
man geliştiremediği için, dinî etkinin neredeyse yok denecek seviyeye 
ulaştığı bir dönemde dahi, külleri üzerinden yükselen güçlü bir kültürel 
direnişin, bir kimlik silkinişi ve kendini yeniden tanımlamanın dirildiğini 
gördü. 
                                                           
25 Aleksandre Popoviç, a.g.e., s. 207-208. 
26 Kemal Karpat, Osmanlı Nüfusu (1830-1914): Demografik ve Sosyal Özellikleri, Trc. Bahar 
Tırnakçı, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, s. 21, İstanbul 2003. 
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İvo Andriç’in 1807-1814 tarihleri arasında Travnik’te görevli Fransız 
konsolos Davielle’in Quai d’Orsay’daki Fransız arşivlerine gönderdiği ra-
porlarla, aynı yıllarda Travnik’te bulunan Avusturya-Macaristan konso-
losu Mitterer’in raporlarını esas alarak yazdığı “Travnik Günlüğü” roma-
nındaki canlı tasvirler, bölge insanı için bugün de hâlâ canlıdır. Bugün 
de bölgede, bu üç büyük kültür karşıtlığı üzerine kurulan kültürel kim-
lik kodları, bu evreni kuşatan ve arkada tıpkı bir fon müziği gibi daima 
kendini hissettiren ana eksenlerin mihveri etrafında diyalektik bir dina-
mizmle hem şekillenmekte, hem de karşıtını şekillendirmektedir. 

Dünle Bugünün İç İçe Olduğu Bir Mekân: Saray-Bosna 

Sarayova’nın dağın eteklerine yaslanan batı tarafı, Osmanlı mimari-
siyle bezenmiş ince minareleriyle herhangi bir Türk şehrinden ayırt edi-
lemez. Bugün itibarıyla ortada kalan ve şehri ikiye bölen nehrin etrafın-
da doğuya doğru yayılan taraf ise, Avusturya-Macaristan mimarisi etki-
sinde şekillenmiş. Daha aşağılardaki yeni şehir ise modern mimarinin 
basmakalıp örneklerinden daha farklı değil. Bizim asıl ilgimizi çeken ta-
rafları, haliyle Osmanlı bakiyyesi olan yerler oldu. Daha yukarıda, ol-
dukça yüksek bir yerdeki garnizon, klasik dönemlerin rutin bir özelliği 
olan harap olmaya yüz tutmuş eski bir kale kalıntısını barındırıyor.27 Zi-
yaret ettiğimiz kalenin aşağısından, şehri ortadan ikiye bölen nehrin ha-
zin şırıltıları geliyordu. 

Evliya Çelebi’nin “vilâyet-i hâk-i pâk-i Bosna” diye tesmiye ettiği bu 
beldenin “Bosnasaray” ismini alması, Evliya’ya göre, Ebû’l-feth Gâzi Sul-
tan Mehmed’in hünkâr camii denilen yere büyük bir saray inşa etmesin-
den ileri gelir.28 

Evliya kendi deyimiyle “şehr-i Bosnasaray”ı tasvir ederken, önemli bir 
ayrıntıya dikkat çeker. Eyâlet-i Bosna’da tımar ve zeamet sahiplerinin 
kanûn üzre “cebelüleri” ile beraber on bin askere sahip bulunduğunu 
zikreden Evliya, buna ilaveten paşasının has’sına göre üç bin askerin 
daha hazır olduğunu belirtir.29 

Bu gâzi kale ve müştemilatının kalıntılarını gezerken, bu coğrafyanın 
öteden beri serhat boylarına akınlar çıkaran “şüheda yurdu” olduğunu 
düşündüm. Bu mekânlar kim bilir hangi fatih orduları gördü! Fatih dö-
nemi akıncı beylerinden ‘Mihaloğlu’ Alî Bey ki, akın için üç yüz otuz defa 
                                                           
27 Evliya Çelebi’nin, Latin tarihçisi Yanvan’a dayandırarak verdiği bilgiye göre bu kale, baş-
langıçta bir derbent olarak tesis edilmiş. Zamanla bu zeminin havasını “latîf” bulan ahali ço-
ğalarak bu şehri kurmuşlar. Bkz. Evliya Çelebi, Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi V, Haz. Yücel 
Dağlı-Seyit Ali Kahraman-İbrahim Sezgin, Yapı Kredi Yayınları, s. 223, İstanbul 2001. 
28 Batılı kaynaklar da, bu konuda Evliya’ya iştirak eder. Saraybosna [Sarayevo] ve Mostar 
gibi birer ticaret ve kültür merkezi olan kentler, Filibe ve Kavala’yla aynı düzlemdeki kentler-
dir. Bkz. Molly Greene, “Dirilen İslam: 1500-1700”, Tarih Boyunca Akdeniz Uygarlıkları, Haz. 
David Abulafia, Ter. Nurettin Elhüseyni, Oğlak Güzel Kitaplar, s. 218, İstanbul 2004. 
29 Evliya Çelebi, a.g.e., s. 223.  
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Tuna’yı geçtiği kaydedilir30, yeşil deryası bu iklimden kim bilir hangi 
ufukları gözetledi, nereleri hayal etti!31 

O gün Sarayova’ya yakın bir yerdeki tarihi bir köprüyü görmeye git-
tik. Köprü üzerinde dolaşırken iki tarafı uğultulu zümrüt zirveleriyle bi-
rer kartal yuvasını andıran başı dumanlı dağları izlerken, aklıma ister is-
temez akıncı cedlerimiz ve Tuna türküsü geldi. 

“Tuna boylarında sıra serviler Haydi eski ozan, al sazı ele,  
Tan yeli estikçe sessiz ağlarmış Düşmanlar içine düşsün velvele, 
Gül bahçelerinde baykuşlar öter... De ki: Hor bakmayın bu durgun sele; 
Şu viranelikler eski bağlarmış O, yetmiş bin kavme akın çıkarmış.”    

   [FUAD KÖPRÜLÜ]32 

Hor görülen bu durgun sel “iman bir vecd” olan zamanları tekrar ya-
kalayabilir mi? Kim bilir! Bize rehberlik yapan Mesut kardeşimizin elin-
den kurtulup da sere serpe yatağa serilince, oteldeki oda arkadaşım ka-
dim dost Hüseyin’le beraber, gecenin ilerleyen saatlerine kadar bunların 
müzakeresini yaptık. Gezinin son günü geziye Kütahya’dan katılan ve 
meramını mahcup bir ifade tarzı ve ancak üç-beş kelimeyle ifade edebi-
len taşra esvaplı er bir kişi, sualimizin cevabını bulmamıza yardımcı ol-
du. Bu kişi kimilerince daima hor görülen o durgun seli ifade ediyordu. 
Tâ Orta Asya steplerinden akıp gelen bu selin öncüleri de böyle gösteriş-
siz ve her türlü mihnete katlanan sade insanlar değiller miydi! Tıpkı Sü-
leymaniye’de bir bayram sabahı ön saflarda oturan, bakışları derinlere 
dalmış nefer esvaplı isimsiz kahramanlarımız gibi... 

Bu yazıyı yazmaya başladığım sırada, Yahya Kemal merhumun hatı-
ratına da döndüm. Orada bir mesele bilhassa dikkatimi çekti. 20 Teşrin-i 
                                                           
30 Nevzat Köseoğlu, Türk Dünyası Tarihi ve Türk Medeniyeti Üzerine Düşünceler, Ötüken 
Neşriyat, s. 168, İstanbul 1997. 
31 Bu dağlık bölgeler öteden beri birer savaşçı insan deposudur. Kışın sertliğinden ve yazın 
felaketli kuraklıklarından hayal kırıklığına uğrayan hayvancılık ve dengesiz hayat ülkeleri 
olarak bilinen Hersek ve Karadağ, insan ve sürülerini öndeki bölgelere, oldukça kuru nehir 
yatakları boyunca, Boğdan Sırbistan’ına, ağaçları yüzünden eskiden içlerine girilemeyen 
Choumadia’ya ve Sirmiya’ya kadar uzaklara boşaltmışlardır. Bkz. Fernard Braudel, a.g.e., s. 
21. Bölgenin bu tabiatı dikkate alındığında, Osmanlı yönetimine geçtikten sonra Macaristan 
topraklarına düzenlenen “akınların” merkezî üssü hâline gelmesi daha iyi anlaşılır. Fetih de-
virlerinde Bosna-Hersek, bunun en iyi örneklerinden biri olarak kabul edilir. Bkz. Aleksand-
re Popoviç, a.g.e., s. 186. Evliya Çelebi’nin, Bosna-Hersek ve ahalisini tasvir ederken kullan-
dığı terimlerden, buranın klasik metinlerde “Uc” olarak tabir edilen bir “gaziler ocağı” olduğu 
anlaşılıyor. Bkz. Evliya Çelebi, a.g.e., s. 223-224. 1711’de Rusya’ya karşı düzenlenen sefere 
Bosna’dan 1.553 sipahinin katıldığı zikredilir. Buna sipahilerin beraberinde götürdüğü mai-
yetlerini de ilave etmek gerekir. Tarih-i Bosna Der Zaman-ı Hekimoğlu Ali Paşa yazarı Ömer 
Bosnavî, “Moskof keferesine” karşı Evliye-i Erbaa’dan (Kilis, Banjaluka, Mostar ve Hersek) 
timar ve zeamet erbabı pek çok gözü pek savaş yiğitleri -ki sayıları yaya ve süvari olmak 
üzere 5.000 kişiye ulaşıyordu- gönderildi der. Bkz. Ömer Bosnavî, Tarih-i Bosna Der Zaman-ı 
Hekimoğlu Ali Paşa, Haz. Kâmil Su, Kültür Bakanlığı Yayınları, s. 90, Ankara 1979. Jelavich 
ise, Osmanlı-İran savaşı için Bosna’dan gönderilen 5.200 kişiden sadece 500’ünün geriye 
dönebildiğini zikreder. Bkz. Barbara Jelavich, a.g.e., s. 90. 
32 Nihad Sami Banarlı, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi II, Milli Eğitim Bakanlığı Basımevi, s. 
1125, İstanbul 1987. 
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Sâni 1337’de Dergâh Mecmuası’nda neşredilen bu yazı, Balkan faciası 
sonrasında üstadın Üsküp’teki birebir izlenimlerini havidir. O devirde 
Üsküp halkının sadece esvabı değil, konuşmaları bile Murâd-ı Sânî devri-
nin canlı birer resmi, adeta Naîmâ Târihi’nin sayfalarından fırlamış hissi-
ni verir, bir eda ve hava içindeymiş. Fakat burada asıl ilgi çekici olan 
nokta, Türk idaresi sonrasında Türkler hariç diğer bütün Müslüman un-
surların, özellikle de Türk idaresi sırasında millî faziletleri dillere destan 
olan Arnavutların durumuyla ilgili üstadın izlenimleridir. 

“Arnavud cesurdu, hürdü, azimkârdı, Nûh der peygamber demezdi, 

cinsi, dini, millî izzet-i nefsi, hakkı uğrunda pervasızca can verirdi… 

Sonra Rumeli parçalandı. Müslümanlar mahkûm vaziyete düştüler. 

Bu geçen on üç sene mahkûmlar için yaman bir imtihan devriymiş. 

Türkler hâkimiyetleri zamanındaki tevâzû’lu vaziyetlerini mahkûmi-

yetlerinde de muhafaza ettiler, yalnız devrin değişişi Arnavudları pek 

ziyade söndürdü. Sırp hâkimiyeti altında yaşayabilmek için bir ce-

maât tesanüdü göstermek lazım geliyordu. Arnavud kardeşlerimiz 

yazık ki bu kadarcık bir tesanüdü bile gösteremediler. Son intihâbât 

iyi bir mihenkdi. Türkler kırbaç, sopa, dipçik altında kalan en ücrâ 

köylerde bile azimlerinden şaşmadılar, reylerini yine Müslüman ku-

tusuna attılar. Arnavudlar bilakis dağıldılar… Zaman geçtikçe mey-

dana çıkıyor ki o tumturakdan, âlâyişten, böbürlenmekten âzâde ya-

şayan Türk milliyeti demirden bir kitleymiş. Türk memleketinin asıl 

sırrı Türkdeymiş. Arnavud’u, Çerkez’i, Kürt’ü, hâkim ve metin bir mil-

let kitlesi eden Türk mayasıymış.”33 

Türk etkisi bugün de oralarda taze ve canlıdır. Bosna Hersek’te de, 
aradan geçen bunca zaman sonra aynı ruhu iliklerimize kadar hissettik. 
Burada yaşayan herkesin yüzü felaket anlarında daima Türkiye’ye dö-
nüktür. Bu durum Boşnaklar kadar, onların muhalifi düşman unsurlar 
için de bir farkla aynıdır. Bölge kantonlara ayrıldığı için, Bosna Hersek’i 
dolaşırken ister istemez Sırp ve Hırvat bölgelerinden de geçiyorduk. Bu 
geçişlerden birinde, arabalarının camlarından sarkarak bize doğru haka-
retâmiz vaziyette öfkeyle bağırıp çağıran fanatik Sırplarla karşılaştık. An-
laşıldığı kadarıyla bizim oralarda seyyah olarak mevcudiyetimize bile ta-
hammülleri yoktu. Zaten kendi ulusal kimliklerini inşa ederken de, tâ 
Sırp Sandığı’ndan Kosova Sahrası’na34 kadar, kendilerince negatif anlam 
yükledikleri her ayrıntıya atıfta bulunuyorlar. Hâlbuki İnalcık’ın incele-
melerine lütfedip baksalar, dinî taassubun kıskacındaki o coğrafyada, 
                                                           
33 Yahya Kemal Bayatlı, Çocukluğum, Gençliğim, Siyasî ve Edebî Hâtıralarım, İstanbul Fetih 
Cemiyeti Yayınları, s. 49-50, İstanbul 1976. 
34 Sırplar sürekliliklerini, devleti ve soyluluğu XIV. yüzyılın sonunda ya da XV. yüzyılın or-
tasında -çünkü 28 Haziran 1389 Kosova Savaşı’ndan sonra bir krallık varlığını sürdürmüş-
tü- Osmanlı İmparatorluğu tarafından ortadan kaldırılan bir halkın sürekliliği olarak algıla-
maktadırlar. Bkz. Joseph Krulic, “a.g.m.”, s. 91. 
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milliyetçilik çağına kadar tarihî ve kültürel varlıklarını muhafaza eden 
herkesin mevcudiyetinin Türklerle kaim olduğunu görebileceklerdi.35 Za-
ten Rumeli’nin fethi esnasında kadimden beri takip edilen siyaset, doğal 
yapıları muhafaza üzerine olduğundan, din değiştirme veya başka tür-
den bir zorlama siyasetine asla müracaat edilmemiştir. 

Sırbistan dâhil bütün bölgede tâ Yıldırım Beyazıt devrinden beri izle-
nen siyasetin ana umdesi, Roma döneminden itibaren devam-edegelen 
klasik imparatorluk siyasetinden başka bir şey değildir. Ne Sırp aristok-
rasi ne de diğerlerinin haklarına hiçbir halel getirilmeden yürütülen bu 
siyaset, klasik devrin geçerli bir siyaseti olarak modern dönemlere kadar 
yapısından hiçbir şey kaybetmeden muhafaza edilmiştir.36 Nitekim II. 
Mahmut reformları ve Yeniçeriliğin kaldırılmasına en fazla muhalefet 
eden bölgelerden birinin Bosna-Hersek’teki geleneğe bağlı güçler olması 
da rastlantı değildir.37 Yeniçeriliğin kaldırıldığına dair ferman ilk önce, 
vilayetin yönetim merkezi olan Travnik’te, daha sonra da 1826 Tem-
muz’unun Sarayova’da okununca sadece Yeniçerilerin değil, ulemanın 
da şiddetli tepkisiyle karşılanır. Saraya aralarında müftü, kadı, imam, 
kâtip, bey, haseki, alemdar ve serdengeçtilerden oluşan 374 kişinin im-
zaladığı bir ariza yollanır. Fetihten o ana kadar şeriat ve kanuna bağlılık-
tan bir an vazgeçmedikleri38, Sırbistan’la devam eden savaşta canları ve 
mallarıyla yaptıkları fedakârlıklar anlatılır. Hikâye uzundur. Aslında mu-
halefet ta III. Selim devrinde başlamıştır. Sarayova’dan meşhur kronolo-
jist Mustafa Baseski’nin oğlu Mustafa Firakî neşrettiği mecmua isimli 
eserinde Nizâm-ı Cedid terkibini Nizâm-ı Yezid olarak nitelendirmiştir. 
Reformlara karşı tepki, anlaşıldığı kadarıyla dini referanslarla da teyit 
                                                           
35 “Osmanlı Millet Sistemi”, millet kavramının modern anlamdaki tanımından çok farklı bir 
anlam içerse bile, din ve müstakil kilise örgütlenmesine göre tanımlanan geleneksel kimlik-
ler, milliyetçilik çağındaki modern kimlik tanımlamalarının da nüvesini oluşturmuştur. Eğer 
Osmanlı sisteminin kendilerine sağladığı bu imkân olmasaydı, Katolik Hıristiyanlığın iki 
kuvvetli merkezinin tazyikiyle ya Müslüman kitleye iltihak edecek, ya da Katolik Hıristiyan-
lık içinde kimliklerini kaybedeceklerdi. 
36 Halil İnalcık, Fatih Devri Üzerinde Tetkik ve Vesikalar I, Türk Tarih Kurumu Yayınevi, s. 
152-184, Ankara 1987. 
37 1807’de Bosna Hersek’e giden Fransız bir gözlemci, bölgede Yeniçeri kadrosunda 78.000 
kişinin kayıtlı olduğunun söylendiğini naklediyor. Sadece Sarayova’da en az 20.000 yeniçeri 
olduğu rivayet ediliyor. Bu rakamın sadece 16.000’i fiilen askerlik hizmetinde bulunurken, 
geriye kalanların başka mesleklerde iştigal ettiği belirtiliyor. Bkz. (Noel Malcolm, a.g.e., s. 
91). Çoğunluğu köylerde yaşasa bile, önemli bir kısmı Saraova’da ikamet etmeyi tercih eden 
Yeniçeri zümrelerinin, ticaret ve zanaat yanında lonca sisteminde de ciddi bir ağırlığa sahip 
olduğu anlaşılıyor. On sekizinci yüzyılda Sarayova, Mostar ve Travnik’te bu Yeniçeri zümre-
lerinin sadece ticaret ve imalat sanayiinde değil, bölgenin yerel politik sisteminde de etkili 
oldukları belirtiliyor. Bkz. Barbara Jelavich, a.g.e., s. 88. 
38 Cevdet Paşa merhum da Bosna müfettişliği esnasında Gâzi Hüsrev Bey camiindeki ahali-
nin ahvalini anlatırken; “…Hutbede nâm-ı Pâdişâhî zikr olunurken, Boşnakların nâsiye-i hal-
lerinde teessürât-ı acîbe-i hasene görüldü.” tabirleriyle, devlete karşı bir isyan ve kalkışma ol-
madığını sarahatle anlatır. Yine aynı yerde; “…Hâlbuki Bosna’da ihtilal olmayup ancak ta-
havvül ü inkılâb-ı ahval var idi…” ifadeleriyle meselenin özünü anlatmıştır. Bkz. Ahmed Cev-
det Paşa, Ma’rûzât, Haz. Yusuf Halaçoğlu, Çağrı Yayınları s. 86, 95, İstanbul 1980.  
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edilmektedir.39 Aslında meselenin kökenleri ayrıntılı biçimde araştırılır-
sa, hadisenin reformlara karşı olup olmama etrafındaki basit bir taas-
suptan değil, daha ziyade sosyal ve ekonomik temelli çok daha köklü ne-
denlere dayandığı anlaşılabilir.40 Mesele, kadimden bu yana devam ede-
gelen yapısal durumun bozulmasından başka bir şey değildir. Bunlar 
ayrıca üzerinde durulması gereken ihtisasi meseleler olduğundan, tekrar 
bahsimize dönebiliriz. 

O ilk gün Saray Bosna’nın baş-çarşısını gezmeye doyamadık. Türk 
Saray-Bosna çarşısının merkezi mevkii, Gazi Hüsrev Bey camiidir.41 Gazi 
Hüsrev Bey (1484-1541)42, yaptırdığı caminin hemen yanı başındaki ye-
şil sandukasında oraların manevi bekçisi gibi, bir akıncı beyine yakışır 
vakur edasıyla yatıyor. Fatiha okurken, ruhaniyeti önünde ürperdiğimi 
hissettim. Caminin etrafı vakfiyelerle dolu. Cami ile Gazi Hüsrev Medre-
sesini eski şehrin ana caddesi olan oldukça işlek bir yol kesiyor. Medre-
sede vakfiyenin âmir hükmü gereğince lisan-ı Türkî okutulurmuş, daha 
yakınlarda kaldırıldığını öğrendik. Aynı hüküm Travnik’teki İbrahim Paşa 
medresesinde de varmış ve orada hala Türkçe öğretiliyor. Camiden çıkar-
ken bir şey dikkatimizi çekti; mihrabın önünde ellerinde mushaflar olduğu 
                                                           
39 Fikret Karćić, a.g.e., s. 36-42 vd. 
40 Ömer Lütfi Barkan, XV. ve XVI. yüzyıllarda “Rumelindeki kulluklar ve ortakçı kullar” üze-
rine yaptığı bir çalışmada, mahiyeti ve teşekkül tarzı tam olarak bilinmeyen bir tür ortakçılık 
münasebet biçiminin de Bosna’da bulunduğunu zikreder. Bkz. Ömer Lütfi Barkan, “XV. ve 
XVI’ncı Asırlarda Osmanlı İmparatorluğunda Toprak İşçiliğinin Organizasyon Şekilleri”, Os-
manlı Devleti’nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi: Tetkikler-Makaleler Cilt I, Haz. Hüseyin Özdeğer, 
İstanbul Üniversitesi Rektörlük Yayınları, s. 138, İstanbul 2000. 
41 Evliya Çelebi, bu camii tasvir ederken, “gazâ malıyla bina olunmağın bu cami, bir rûhâni-
yetli câmi-i kebirdir ve gâyet evkâfları çok olduğundan mütevellîsi cânib-i vakftan cemî-i ce-
mâ’at-i kesîreye ol Bosna diyârının şiddet-i şitâsında imâret kazanları gibi Kazgan-ı kebîrlerle 
sular kaynadup cümle Hanefî musluklarından selsebîl-âsâ ıssı sular cereyân edüp cemî-i ehl-i 
salât andan tecdîd-i vudû edüp ibadet etdikce sâhibü’l hâyrat Hüsrev Paşa’ya hayır du’âlar 
ederler.” şeklindeki ifadelerle, burasının şehir hayatındaki merkezî rolüne işaret eder. Bkz. 
Evliya Çelebi, a.g.e., s. 224. 
42 II. Beyazıd’ın kızlarından Selçuk Sultan (Amasya 1469-İstanbul 1508) ve Trebinye kynezi 
Radiovoe’nin kardeşi Damat Ferhat Paşa’nın oğlu olan Sultanzâde Gazi Hüsrev Bey, XVI. 
asrın en büyük askerlerinden ve akıncı beylerinden biridir. Saray-Bosna’yı büyük bir mer-
kez hâline getirdi. Câmi (1531), medrese (1537), imâret, kütüphane, misafirhâne, saat kule-
si, mektep (1530), türbe (1542), hânkah (1530), muvakkıthâne, dârülhadis, sebil, hamam, 
bedesten, Halvetî dergâhı, şadırvan, 74 dükkânlı çarşı, 5 han (İmâret Hanı, Hân-ı Cedîd, Ye-
ni Han, Tâclı Han, Koluk Hanı) Hersek’te Devline Köprüsü, Zırmanya Çayı üzerinde değir-
men ve muazzam vakıflar hayratının sadece bir kısmıdır. Vakıflarının bir kısmı 122.000 dö-
nüm toprak, 1.557. 000 akça, 150.000 duka altındır. Bkz. Yılmaz Öztuna, Devletler ve Hâ-
nedanlar: Türkiye (1074-1990)-II, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, s. 150, Ankara 
2005. Bu Gâzi Hüsrev Bey Mohaç sahrasında da orduy-u hümâyunun artçı kuvvetlerine ku-
manda etmiştir. Bkz. Yılmaz Öztuna, Osmanlı Devleti Siyasî Tarihi I, Ötüken Neşriyat, s, 
144-145, İstanbul 2004. Evliya Çelebi “bu vezîr-i Âsaf-dilîr” için, “Sultan Bâyezîd-i Velî’nin 
duhter-i pâkîze-ahterinden müştak olup hayli mu’ammer olup otuz üç sene kâmil Bosna ser-
haddi vâlîsi olup Venedik kâfiri destinden dest-i kahr ile yüz yetmiş pâre kal’a feth etmiştir. 
Hâlâ Bosna serhaddinde kırk bir câmilerde hutbeleri ve üç yüzden mütecâviz evkâfları ve biz-
zât na’şe-i mübârekeleri camiin solunda mermer içre bir serâmed kubbe-i âlî içinde âlî kadre 
mazhar olup âsûde yatır kim cemîi cemâat-muvahhidînler câmiine girip çıkdıkça rûh-ı pür-fü-
tûhiyçün birer Fâtiha tilâvet edüp geçerler, rahnetullâhi aleyh.” ifadelerini kullanır. Bkz. Evli-
ya Çelebi, a.g.e., s. 231. 
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halde halka şeklinde sıralanan cami cemaati, Kur’an-ı Kerim okuyordu. 
Bu adet, fetihten beri aralıksız olarak sürdürülen bir adetmiş. Müezzinle-
rin namazı müteakip yaptığı dua bile Türkçe. Bayram kartlarında bile hâla 
“Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun” duası mevcudiyetini muhafaza ediyor. 

Başçarşı olarak tesmiye edilen cadde üzerindeki ve kenarındaki dük-
kânlar, fetihten sonra vakfiye olarak cami ve medresenin giderlerini kar-
şılamak amacıyla kurulmuş. O günden bugüne değişen onca siyasi çal-
kantı ve rejim değişikliklerine rağmen, bu yapı olduğu gibi muhafaza 
edilmiş. Ben daha sonra bizim dernekler müdürü Hidayet Beyle beraber 
gezinin son günü, Gazi Hüsrev Bey Medresesini bir kere daha ziyaret et-
me imkanı buldum. İçeride bizlere Türkiye’den geldiğimizi öğrenince özel 
bir ilgi gösteren ve Türk Çayı ikram eden hoca, eğitim öğretim hakkında 
da kısaca malumat verdi. Medresenin iç avlusu klasik dönem Osmanlı 
mimarisine uygun biçimde dizayn edilmiş. Bahçeye bakan duvarlarda 
Sultan Selim-i Sâni’ye ait fermanlar, altlarındaki Boşnakça çevirileri ve 
orijinalleriyle beraber camekân içine yerleştirilmişlerdi. Bütün bir enerji-
sini şark üzerine teksif ettiğini düşündüğümüz o koca hünkâr, demek ki 
buraları da ihmal etmemiş, yankısı asırlar sürecek hüküm ve emirnâme-
lerini en ince ayrıntıları düşünerek buralara kadar yaygınlaştırmış. 

Saray Bosna’yı gezerken hem bunları düşünüyor bir yandan da reh-
berimiz Mesut kardeşimizin anlattıklarını not etmeye çalışıyordum. Reh-
berimizin Boşnaklara atfen söylediği ve o anda not aldığım bir cümle, da-
ha sonra dikkatimi çekti; “Başını toprağa yavaşça koy, zira her taraf şe-
hitlerle dolu, onları incitebilirsin.” Sadece Saray-Bosna’da yetmiş yedi ta-
ne şehitlik olduğu düşünülürse, bu sözün ne kadar derin manalar taşı-
dığı kolaylıkla anlaşılabilir. Biz daha sonra Radovan Karadziç’in karargâ-
hını kurduğu ve bugün öğleye doğru kahvemi Başçarşı’da içeceğim dedi-
ği tepeye de çıktık. Manzara oradan daha iyi görünebiliyordu. Şehrin her 
tarafı, âdete birer papatya bahçesine dönmüş gibiydi. Beyaz gelinliklerini 
giyinerek arkada bıraktıklarına hüzünlü bir veda selamı yollayan yadi-
gâr-ı evlad-ı fatihan43, o büyük şehitler kafilesine katılarak çoktan ebedi 
uykularına dalmış, arkadan gelenleri selamlıyorlardı. Ben bütün bunları 
düşünürken, cadde boyu, yol boyu, o bütün yeşil vadilerin şurasına bu-
rasına serpiştirilmiş, o güzelim evlerinin bahçelerinde gündelik işlerini 
                                                           
43 F. Giese’nin neşrettiği, Tevârih-i âl-i Osman’da, “Timur Han bu vilâyete girecek şöyle hey-
bet bıraktı kim önüne kimse karâr idemezdi. Cümle uğrayacağı yirlerün halkı kaçup denizi ge-
çüp Rûmili’ne döküldiler. Tâ hattâ Arap’tan Kürt’den Türkmen’den ve Anatolı’dan adam kaçup 
Rûmili’ne geçdiler. Ol zamâna irişmiş âdemîler şöyle rivâyet itdiler kim: Rûmili’nde nice halk 
gördük kim, dirlerdi kim, bizüm aslumuz Arap’dur, ve kimi Türkmendür, kimi Kürt, kimi Anato-
lı. Kimi eydür: ‘Bizüm aslumuz Çağatay idi’dir. Kaçup Rûmili’ne gelmişlerdür. Ve hem Rûmili’-
nin şenlik olmasına bular olmuşdur. Ve hem bir sebeb dahi oldur kim, Rûmili yeni açılıcak. 
Anatolı’den gelüp toyum olup beş altı yesir tutup mâl u ganâyimile gine illerine varurlardı. Geli 
gide gördiler kim, bunda olan Anatolı’da ele girmez. Be kez birikişüp Rûmili’nde kaldılar. Eğer 
soraverecek olurlarisa Rûmili’nün aslı Anatolı’dandur, andan gelmişlerdür.” şeklinde geçen 
ifadeler, Balkan coğrafyasındaki ahali için kullanılan “evlâd-ı fâtihân” tabirinin ne kadar ye-
rinde olduğunu gösterir. Bkz. Tevârih-i Âl-i Osman, s. 48-49. 
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yapan insanları gözlerken, hepsinde, ama hepsinde, ürkek ve hüzünlü 
bir halet-i ruhiye hissettim. Sınırları hayal bile edemedikleri sahillere 
ulaşan büyük ve kerim bir devletten, devlet anadan koparılmış, yetim ve 
öksüz bırakılmış bu diyarın sakinlerini kalpleri kırık gördüm. Tam da İvo 
Andriç’in anlattığı gibi: 1913 yılının o meşum ve kasvetli günlerinde, Dri-
na Köprüsü üzerindeki Kapiya’da, küme küme oturup, olup biteni anla-
mak için dilini bilmedikleri gazetelerden haber sual eden yaşlıların hüz-
nü canlandı gözümde. 

“— Üsküp kimin olacak?... 

— Sırbistan’ın. 

— Ah… 

— Ya Selanik?... 

— Yunanistan’ın. 

— Ah… Ah… 

— Ya Edirne?... 

— Herhalde Bulgaristan’ın. 

— Ah… Ah… Ah… 

Çocukluklarında Türk egemenliği, Lika’dan Kordum’dan İstanbul’a 

kadar; İstanbul’dan da tâ o uzak ve erişilmez Arabistan’ın çöllerle 

kaplı belirsiz sınırlarına kadar uzanıyordu. Türk egemenliği demek… 

Muhammed dininin birleştirdiği yıkılmaz, parçalanmaz büyük bir top-

luluk demekti. Yeryüzünde müezzinlerin müminleri namaza çağırdık-

ları bütün yerleri içine alan topraklar demekti… Bunu çok iyi hatırlı-

yorlardı. Ama hayatları süresince, Türk egemenliğinin Sırbistan’dan 

Bosna’ya, Bosna’dan da Sancak’a doğru çekildiğini de hatırlıyorlar-

dı. İşte şimdi de bu egemenlik, gözlerinin önünde, heves ve keyfine 

bağlı gel-git suları gibi azalmış ve birdenbire gözlerinden uzak yerlere 

çekilmişti. Ve onlar da sular çekildikten sonra karada kalan su biri-

kintileri gibi… aldatılmış… terkedilmiş, kendi alınyazılarıyla baş ba-

şa kalmışlardı.”44 

6 Nisan 1992’de Başçarşı kulakları sağır eden top sesleriyle sarsılır. 
Aynen ilk Sırp isyancıların Vişegrad tepelerinde yüzlerce yıl öncesinde 
ateşler yakarak göründükleri gibi. Ve aynen Avusturya-Macaristan top-
çusuyla Sırp topçusunun sadece kasaba halkıyla bütün bir coğrafyanın 
                                                           
44 Bu satırlar, Travnik’in çocuğu, Zagreb, Viyana ve Krakov’un öğrencisi, bazen Habsburg-
ların mahkûmu, savaş öncesi Yogoslav diplomatı, 1892’de Travnik yakınlarında doğan Nobel 
ödüllü İvo Andriç tarafından yazıldı. Enfes bir Türkçeyle dilimize de çevrilen eseri “Drina 
Köprüsü”, 1961 yılında kendisine Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazandırmıştır. Yukarıdaki pasaj 
da aynı adlı eserden alınmıştır. “Andriç’in çalışmalarının birçoğu Bosna’da başlar” diyor ya-
yıncısı ve ilave ediyor: “ve bu koşullara sıkı sıkıya bağlıdır. Öykülerini özel bir coğrafî ve tarih-
sel bağlam içinde köklendiriyor.” Diğer bir deyişle öykülerinin önemli bir bölümü kurmaca 
değil. Andriç, Bosna toplumunun psikolojik manzarasını Saraybosna gecesinin sesleri gibi 
aynı açıklıkla boyuyor. Davies’e göre bu tasvirler paha biçilmez tarihi belgeler olarak değer-
lendirilebilir. Bkz. Norman Davies, a.g.e., s. 1044. 
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değil, aynı zamanda zengin kültür çeşitliliğinin de bir daha asla tamir 
edilmemek üzere rehnadâr edildiği zamanlardaki gibi, tam 79 yıl sonra, 
bu sefer de Sarayova, Sırp topçusunun hoyrat gülleleriyle sarsılmaya 
başlar. Sadece doğu-batı ticaret yollarını değil, bütün bölge halkının or-
tak özlem ve kaderlerini de birleştiren Drina Köprüsü’nün o güzelim 
ahengini bozan eller, o gün de memâlik-i mahrusenin bu güzel bahçesini 
harabeye çevirir. 1878 Berlin Konferansı hükümleri gereğince Habsburg 
Hanedanı’na bırakılan Bosna Hersek’te 417 yıl süren Osmanlı asırları 
sona erer.45 Bu ilk sadmede tıp fakültesinde okuyan Suada Dilberoviç 
isimli Boşnak öğrenci, günde 2.500 top güllesinin atıldığı Sarayova’da 
toprağa düşer. Suada Dilberoviç savaşın ilk şehidesidir. İnsanın aklına 
ister istemez Drina Köprüsü’nün kahramanları ve Ali Hoca geliyor. Bu-
gün tam tamına yetmiş yedi şehitliğin bulunduğu bu şehrin kütüphane-
sinde, savaş öncesinde çoğunu el yazmalarının oluşturduğu 2 milyon 
eser varmış. Harap edilen kütüphaneyle birlikte büyük bir medeniyetin 
yazılı belgeleri de yok edilmiş. Kültürel soykırımın en acısını yaşayan 
bölge halkı, müthiş bir imar faaliyetine girişerek, yaralarını sarmaya, 
kimliğini ayakta tutmaya çalışıyor. Osmanlıya ait eski eserlerin tamamı 
aslına uygun biçimde restore ediliyor. Savaşın sürdüğü o dehşet günle-
rinde Rus, Yunan ve sair milletlerden oluşan milisler sürek avları düzen-
leyerek, o güzelim insanları avlama yarışına girmişler. O günlerde yakla-
şık olarak 50 bin kadına tecavüz edildiği söyleniyor. 

16 Nisan 1993’te 183 sivilin katledildiği Ahmiç Köyüne de uğruyoruz. 
Lahey Adalet Divanı’na götürülen dava, beklendiği gibi sonuçlandı. Daha 
henüz iki yaşındaki Emsad Melisa’dan, 81 yaşındaki Mustafa Aziz’e ka-
dar çocuk yaşlı demeden herkesin katledildiği bu saldırı tam üç gün sür-
müş. Cami mütevellisinin hanımı, çivilerle cami duvarına çakıldıktan 
sonra camiyle birlikte ateşe verilmiş. O tarihlerde Sırplarla savaş halinde 
olan Hırvatlara güvenen köy halkı, Hırvat sinsiliğine kurban gitmiş. Bu-
rada bir meseleyi daha açıklığa kavuşturmak gerekiyor. Savaşın o en 
dağdağalı anlarında, Türkiye’nin yapamadığını Batılı güçler yaparak, 
Bosnalı çocukların hiç de azımsanamayacak önemli bir kısmını devşirme 
yoluna gitmişler. Hariciyemizin o temkinli ve tereddütlü tavrı, burada da 
kendini gösteriyor. 

Bosna’yı ziyaretimiz esnasında 1557-1566 yıllarında, Neretva Nehri 
üzerinde Kanunî Sultan Süleyman’ın Mimar Sinan’ın çırağı Mimar Hay-
reddin’e yaptırdığı Mostar Köprüsü’ne de uğruyoruz. 28,70 m. uzunlu-
ğundaki bu köprünün sudan yüksekliği zirve noktasında 21 metreye 
ulaşıyor. Köprünün inşasında 456 adet bej taş kurşun dökülmek sure-
tiyle birbirine bağlanarak yekpare bir yapıya ulaşılmış. Sadece Türk de-
ğil, dünya ve insanlık mirası olan bu yapı, 9 Kasım1993’te, hem de önce-
                                                           
45 Fikret Karćić, a.g.e., s. 76-77. 
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den televizyon muhabirlerine bildirilerek barbarca tahrip edilir. Savaş 
sonrasında Türkiye’nin muzahereti ve bizzat işe müdahil olmasıyla aslı-
na uygun olarak Türkiye’den gitme Bayburtlu ustalar tarafından ve aslı-
na sadık olarak tekrar inşa edilen köprü, köz kamaştırmaya devam edi-
yor. Aslında Bosna demek, bir bakıma su medeniyeti demektir. Turkuaz 
rengindeki su hâkimiyetini her yerde görmek mümkündür. Hem Mostar, 
hem Sarı Saltuk Türbesi’nin bulunduğu yekpare haldeki devasa kayalar 
içinden kaynayıp gelen su deryası, hem de Travnik şehrini her tarafın-
dan sarıp sarmalayan suyun görüntü ve müzikalitesi her şeye sirayet et-
miş, mimariden tabiat şekillerine kadar bütün bir varlığı esir almış, âde-
ta her şeye rengini vermiş gibidir.46 

Burada sırası gelmişken, birkaç kelimeyle de olsa Travnik’ten bahset-
mek gerekir. Türkiye’de Konya neyse, Bosna-Hersek’te de Travnik odur 
dense sezadır. Şehrin girişinde, hemen sağ tarafındaki bir tepenin üze-
rindeki kale, fetihten önceki (1463) dönemlerde Osmanlı istilasından ko-
runmak için inşa edilmiş. Fetihten sonra kalenin içi de dâhil her taraf 
camilerle donatılmış. Halen 50 bin nüfuslu bu şehirde hepsi de Osmanlı 
eseri 15 cami bulunuyor.47 Şehre girişte yolun hemen sağına düşen İbra-
him Paşa Medresesi kaleye göre konumlandırıldığında, sol tarafta kalı-
yor. Medrese ile kalenin arasındaki alan, çok yükseklerden gelen dağ su-
larının beslediği muazzam güzellikteki su arkları ve aralarına serpiştiri-
len küçük köprü bağlantıları ve bunlara göre yerleştirilmiş mesire alan-
larıyla harikulade bir manzaraya bürünmüş. Su burada sadece hayatın 
kaynağı değil, aynı zamanda başka yerlerde asla rastlanamayacak güzel-
likteki bir peyzaj unsuru olarak bütün bir mimari ve hayat tarzına adeta 
ruh olmuş. Devlet-i Aliye’ye 77 tane vezir çıkarmış bulunan bu kentteki 
sosyal yapı, Bosna’nın diğer kentlerine göre daha muhafazakâr bir mahi-
yeti haiz. 

Bir Cuma günü yerel saatle 12.05’te Sarayova’ya yakın bir yerde Fa-
tih Sultan Mehmed’in yaptırdığı tarihi bir köprüyü ziyaret ediyoruz. Os-
manlı köprü mimarisinde görülen örneklerin hepsinde olduğu gibi bura-
da da, köprünün ortası kubbemsi bir kavis çizerken, kıyıya yakın köprü-
başlarının içlerine de boşluk bırakılarak baharla birlikte kabaran suların 
köprüyü yıkması engellenmiş.48 Hoca Saadettin Efendi’nin Tâcü’t-Tevâ-
                                                           
46 Evliya Çelebi de Bosna’dan bahsederken, hatası rivayet edene kaydını düşerek, “şehr içre 
bin altmış adet uyûncuklar ve kaynak-ı âb-ı latîfler câri olur” şeklinde, bölgenin su kaynakla-
rına dikkati çeker. Bkz. Evliya Çelebi, a.g.e., s. 225. 
47 Bu şehir, Ömer Bosnavî’nin yazdığı “Târih-i Bosna Der Zaman-ı Hekimoğlu Ali Paşa” isimli 
esere göre ‘kâide-i vilayet’ idi. Bosna valileri önceleri Saraybosna’da otururken, Bosna’nın 
tamamı Türklerin eline geçtikten ve Bosna Eyaleti kurulduktan sonra (1528) vilayet merkezi 
Banjaluka, 1686 tarihinden sonra da Travnik oldu. !851 tarihine kadar bu durum muhafaza 
edildi.  Ömer Bosnavî, 1979, s. 137. 
48 Bu biraz da coğrafyanın âmir hükmüne uymak demektir. Braudel, Balkan coğrafyası için 
“yazın kupkuru olan hiçbir su yatağı yoktur ki”, diye başladığı sözü, “kışın birkaç saat içinde 
sel hâlindeki sularını tekrar bulmasın.” Bu nedenle “Balkanlardaki Türk köprüleri eşeksırtı bi-
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rih’te mufassal biçimde anlattığı fetih harekâtına bizzat padişahın kendi-
sinin de katıldığı rivayet edilir. Hatta bazı yerlerde arazinin engebeli ol-
masından dolayı toplar çıkarılamadığından, direnen kalelerin fethi için 
padişahın emriyle dağlık arazide toplar döktürülmüş.49 Klasik devirlerde 
dağlık bölge ahalisi dünyanın hemen her yerinde merkezi idareye ciddi 
müşkülat çıkarmakla birlikte50, Osman oğulları bazen askeri güç, bazen 
de çok yerinde idari tedbirlerle meselenin halli yoluna gitmişlerdir. Bos-
na Hersek’te ise çok daha ince bir diplomasiyle, bütün bir bölgeyi Türk 
ve Müslüman yapmışlardır. Burası aynı zamanda Osmanlı’nın sadece 
Otranto ve Roma’ya değil, kuzeyde Macaristan, denizde de bütün Akde-
niz ticaretini doğrudan etkileyen Korfu Adası gibi korsan duraklarına ne-
zaret eden kritik bir nokta olması bakımından özellikle önemliydi.51 

Aynı gün anne tarafından Üsküdarlı olan Aliya’nın kabrini ziyaret edi-
yoruz. Beni arkadaşlarımın yanına gömün diyen bu mütevazı insanın, 
savaşın en çetin anlarında gösterdiği dirayet ve bilge kişiliği canlanıyor 
gözümde. Yıllar önce Türkçeye de çevrilmiş “Doğu ve Batı Arasında İs-
lam” isimli kitabından tanıdığımız bu bilge devlet adamının ülkesinden 
gözlerimiz arkada, anavatandan ayrılır gibi ayrılıyoruz. Arkamızda bir 
buket hüzün ve hasret bırakarak, aynen Balkan faciasını yaşayan nesil-
lerin duyduğu burukluğu duyar gibi, ta beşinci yüzyıldan beri bir parça-
sı olduğumuz ve her yerine mührümüzü vurduğumuz bu diyara tekrar 
dönmek ümidiyle veda ediyoruz. 
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BAŞKURT TÜRKÇESİNDEKİ  
ESKİ TÜRKÇE BAZI FONETİK EĞİLİMLER 

Doç. Dr. Kenan ACAR* 

Öz 

Çağdaş Kıpçak şivelerinden Başkurt Türkçesi, kendine has ses özel-

likleriyle dikkat çekmektedir. En yakın olduğu Tatar Türkçesiyle ilk hece 

ünlülerinde (“a” hariç) daralma, kelimenin her yerinde (“ı” hariç) yarı ge-

nişleme gibi ortak özellikleri vardır. Bu şivede s>h, ç>s gibi karakteristik, 

kendine has ses değişmeleri de görülmektedir. 
Ancak bizce onu özel kılan, bu değişmeler değildir. Başkurt Türkçesinin 

fonetiği, içinde yer aldığı şive grubunda bir kısmı hiç görülmeyen bir kısmı 

da sınırlı olarak görülen birtakım korunma ve değişmeleri barındırmaktadır. 

Başkurt Türkçesi bu ses korunması ve değişmesi karşıtlıklarında hep Eski 

(veya Orta) Türkçedeki biçimleri sürdürme eğilimindedir. Bu yönüyle de ço-

ğu zaman çevresindeki şivelerden ayrı bir yerde durmaktadır. 
Bu çalışmada Başkurt Türkçesinin şu konulardaki tutumu ele alın-

mıştır: Söz başı “t” ünsüzü (ti- “demek” fiilinde), söz başı “y” ünsüzü (ge-

nel anlamda), söz içi ve sonu “l” ve “peltek d” ünsüzleri (bazı kelimeler-

de), söz sonu “w” sesi (hıw << sub “su” isminde). 
İncelemenin sonucunda Başkurt Türkçesinin eski fonetik şekilleri ter-

cih etme ve koruma eğilimi ortaya konmuştur. 
Anahtar kelimeler: Başkurt Türkçesi, Eski Türkçe, Çağdaş Kıpçak 

Şiveleri, Fonetik Eğilim, Fonetik Korunma. 

Abstract 
Certain Old Turkish Phonetic Tendencies In Bashkirt Turkish 

Bashkirt Turkish, one of the dialects of modern Kypchak accent, stands 

out with its characteristic phonetic structure. It shares similar properties with 
                                                           
* Kocaeli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi. 
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its closest language, Tatar Turkish, such as narrowing in the first syllable 

vowels (except “a”) and semi narrowing (except “ı”) in the whole word. In this 

dialect some characteristic, vocal changes such as s>h, ç>s is also seen. 
However, these changes are not the factor that makes it interesting 

for us. The phonetic of Bashkirt Turkish contains some kind of protections 

and changes that are seen rarely never in the other languages in its dia-

lect family. Bashkirt Turkish is always in the tendency of maintaining the 

structures of Old Turkish. With this aspect it stands out comparing to the 

other dialects around it. 
In this study, following attitude of Bashkirt Turkish to certain situa-

tions has been studied: Beginning of the word, vowel “t” (ti- as the verb of 

“demek”), beginning of the word, vowel “y” (general meaning), “l” and lis-

ping d vowels in the middle and the end of the words (in certain words), 

“w” sound in the end of the word (in the noun of “su” hıw<<sub). 
As a result of the study, the tendency of Bashkirt Turkish to prefer 

and protect old phonetic structures was found out. 

Key words: Bashkirt Turkish, Old Turkish, Modern Kypchak Dialects, 

Phonetic Tendency, Phonetic Protection. 

Çağdaş Türk şivelerindeki eski unsurlar zaman zaman araştırıcıların il-
gisini çekmiş ve bunları konu alan araştırmalar yapılmıştır. Gerhard Do-
erfer’in “Eski Türkçe ile Halaçça Arasında Şaşırtıcı Bir Koşutluk” (TDAY-
Belleten 1973-1974, s. 1-12, Ankara 1974), Ahmet B. Ercilasun’un “Kök-
türkçe ile Tatar Türkçesi Arasındaki Benzerlikler” (Türk Kültürü Araştırma-
ları Dergisi, Prof. Dr. Zeynep Korkmaz’a Armağan, s. 143-149, 1996), 
Mustafa Öner’in “Karay Türkçesinde Eski Unsurlar” (Türkçe Yazıları, Kesit 
Yayınları, s. 367-371, İstanbul, 2011) adlı çalışmaları vb. Biz de bu çalış-
mamızda Kıpçak grubunun çağdaş şivelerinden Başkurt Türkçesinde ilgi-
mizi çeken bazı Eski Türkçe ses unsurları üzerinde duracağız. 

Başkurt Türkçesi, pek çok kaynakta (doğrudan veya başka çalışmalara 
dayanarak) “Tatar ve Kazak Türkçeleri’nin geçiş köprüsü” olarak nitelendi-
rilmiştir.1 Birçok bakımdan Tatar Türkçesi’yle benzerlik taşır. İlk hece ün-
lülerinde (a hariç) daralma, kelimenin her yerinde (ı hariç) yarı genişleme 
vb. Öte yandan s > h, ç > s vb. kendine has ses özelliklerine de sahiptir. 

Bu Türk şivesinin ağızlarıyla ilgili değişik sınıflamalar vardır. Nedjibe 
Ḫ. Mäksütova “Başqort tele ike dialekt -könsıgış häm könyaq- dialekttäre-
nän tora”2 ifadesiyle bu ağızları doğu ve güney olmak üzere ikiye ayırır-
ken; Fuat Bozkurt, Dağ Başkurtçası (kuzeydoğu ve güneydoğu) - Ova 
                                                           
1 Tuncer Gülensoy, Türkçe El Kitabı, Akçağ Yayınları, s. 181, Ankara 2000; Mustafa Öner, 
Bugünkü Kıpçak Türkçesi, Türk Dil Kurumu Yayınları, s. XXXII, Ankara 1998; Habibe Yazıcı 
Ersoy, “Başkurt Türkçesi”, Türk Lehçeleri Grameri, Akçağ Yayınları, s. 753 vb., Ankara 2007. 
2 Nedjibe Ḫ. Mäksütova, “Başqort Tele Höyläştären Öyränevẕöge Töp Osorẕar”, Bilimsel Bildi-
riler 1972, TDK Yayınları, s. 285-288, Ankara 1975. 
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Başkurtçası (güneybatı ve Orta Başkurteli) - Buyan Başkurtçası (kuzey-
batı) şeklinde bir tasnif yapmıştır. Bu tasnif, Habibe Yazıcı Ersoy’un N. 
A. Baskakov ve N. Poppe’den naklettiği tasniflerle tamanen; A. G. Besse-
nov, V. V. Katarinsky ve W. Radloff’un yaptığı ikili tasnifle kısmen örtüş-
mektedir.3 J. F. Kiyekbayev ve arkadaşlarının Başkurt edebî dilinin tari-
hî gelişmeyle ilgili (Habibe Yazıcı Ersoy’un yazısında yer alan) sınıflama-
sındaki (Ekim devriminden sonraki ilk yıllardan başlayarak günümüze 
kadar gelen) üçüncü ve son dönemin karakteristik niteliği, “Yerel Baş-
kurt ağızlarının esas alınması”dır.4 Fuat Bozkurt da Başkurt edebî dilinin 
“Başkurtçanın kimi eski özelliklerini taşıması bakımından özgündür”5 diye 
nitelediği Dağ Başkurtçasına dayandığını belirtmiştir. 

Bu Kıpçak Türk şivesi, kimi yakın çevresinde ve kendi grubundaki di-
ğer şivelerde neredeyse hiç görülmeyen kimi de az görülen bazı eski un-
surlar taşımaktadır. Eski ve yeni şekillerin mutlaka eskilerini tercih 
eden Başkurt Türkçesinde Eski Türkçenin izleri, diğerlerine nazaran da-
ha fazla görülmektedir. Bu durum zaman zaman Türkologların ilgisini 
çekmiş ve çeşitli şekillerde ifade edilmiştir. Söz gelimi (aşağıda ilgili bö-
lümde ayrıntılı olarak ifade edileceği üzere) Başkurt Türkçesinin Eski 
Türkçenin (geç dönemlerinde görülen ve artık kaybolan) bir ses olayını 
bugüne taşıması Günay Karaağaç’ın dikkatini çekmiş ve yazar “Günü-
müz Türk şivelerinden Başkurtça, iç sesteki bu sızıcılaşmayı yaşatmakta-
dır” ifadesini kullanmıştır.6 Öte yandan Mustafa Öner de bu şivenin söz 
varlığını konu alan bir çalışmasında Başkurt Türkçesinin “genel ses ya-
pısı, tarihî ve gramerlik ses olayları bakımından tamamen kendine has 
denebilecek özellikleriyle dikkat çektiğini” ve en yakınında bulunan Tatar 
Türkçesinin yanında “Kazakçada da bulunmayan ses özellikleriyle Tür-
koloji çalışmalarında ilgi çekici hâle geldiğini” ifade etmektedir.7 

Y. V. Sevortyan, Başkurt Türkçesinin Türk şiveleri içindeki özel ko-
numunun yansımalarından biri olarak (s’li aslî şekilleri Yakut Türkçe-
sinde korunan) sap ‘pamuk iplik’, sanā- ‘düşünmek’, sanā ‘düşünce’ vb. 
yirmi kadar kelimedeki #s >> # ø kelime başı ünsüz düşmesinden bahse-
derken şu ifadeyi kullanmaktadır: “Ayrı ayrı Türk ağızlarını hesaba al-
mazsak Başkurt dili, bahsettiğimiz fonetik olayda bir geçiş basamağı teş-
kil etmektedir, çünkü başlangıç S- sesinin yerini bu dilde H- süreklisi tut-
maktadır.”8 Sevortyan’ın bu tespiti bize (her ne kadar adak > aḍak > ayak 
                                                           
3 Habibe Yazıcı Ersoy, “a.g.m.”, s. 757. 
4 Habibe Yazıcı Ersoy, “a.g.m.”, s. 753. 
5 Fuat Bozkurt, Türklerin Dili, 2. Baskı, Kültür Bakanlığı Yayınları, s. 547-548, Ankara 2002. 
6 Günay Karaağaç, Türkçenin Ses Bilgisi, Kesit Yayınları, s. 168, İstanbul 2010. 
7 Mustafa Öner, “Başkurtça Söz Varlığı Üzerine Notlar”, Türkçe Yazıları, Kesit Yayınları, s. 
351-360, İstanbul 2011. 
8 Yervand V. Sevortyan, “Türk Dillerinde Kelime Başındaki Ünsüzlerin Düşmesi”, Bilimsel 
Bildiriler 1972, TDK Yayınları, s. 543, Ankara 1975. 
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vb. sözlerde bu süreci tamamlamış olsa bile) Başkurt Türkçesinin 
“aẕım”, “yarẕam” vb. kelimelerdeki (Eski Türkçenin sonlarında VdV > 
VḍV > VyV geçişmesinin ikinci basamağı olarak kendini gösteren ve aşa-
ğıda ayrıca üzerinde duracağımız) ẕ ya da ḍ peltek sesini korumasını çağ-
rıştırmaktadır. 

Başkurt Türkçesinin ses sisteminde dikkatimizi çeken Eski Türkçe 
eğilimini yansıtan unsurlar şunlardır: 

1. Oğuz harici (Kıpçak ve Karluk gurubu) Türk şivelerinde kelime başı 
ötümsüzleri, bu çerçevede #t sesinin korunduğu bilinmektedir. Eski 
Türkçenin ti- fiilinin başındaki #t sesinin de korunması gerekirken (istis-
na teşkil ederek) ötümlüleşmesiyle #d’ye dönüştüğü ve fiilin de-, di- vb. 
biçimleri aldığı görülür. 

Günay Karaağaç, Kıpçak ve Oğuz boylarının Deşt-i Kıpçak’ta, Aral De-
nizi’nin kuzeybatısında ve doğusunda uzun süre birlikte yaşamalarının 
sonucu olarak Oğuz özelliği taşıyan birçok dil öğesinin eski ve çağdaş Kıp-
çak alanında var olduğunu belirttikten sonra bunlardan önseste t- > d- 
ötümlüleşmesinin Eski Kıpçakçadaki sınırlı örnekleri arasında Etü te- > 
Kıp. di- ‘demek’ ve Etü takı > Kıp. dagı ‘dahi’ örneklerini de verir.9 

Mustafa Öner, çağdaş Kıpçak şivelerini ele aldığı “Bugünkü Kıpçak 
Türkçesi” adlı eserine Başkurt Türkçesini dâhil etmemiş; Kazak, Kırgız 
ve Tatar Türk şivelerini karşılaştırmalı ve ayrıntılı olarak ele almıştır. 
Öner’in bu eserinde bu kelimeye “Ünsüzlerde Düzensiz Ses Olayları” baş-
lığı altındaki t- > d- alt başlığının örnekleri arasında yer verilmiş ve Eski 
Türkçe “ti-” fiilinin Tatar Türkçesinde “di-’, Kazak ve Kırgız Türkçele-
ri’nde “de-” biçiminde olduğu ifade edilmiştir.10 

Öner’in bir başka çalışmasında bu fiille ilgili şu denklikler verilmiştir: di- 
~ ti- “demek, söylemek” Tat. T. di-, Başk. T. eyt-, Karaçay Balkar T. de.11 

Habibe Yazıcı Ersoy, Başkurt Türkçesinde rivayet ve başkasından 
duyma ifade eden kalıplaşmış bir yapıyı irdelerken bu fiilin şimdiki ve 
geniş zamanda şahıslara göre çekimini “tim, tiŋ, ti; tibĕẕ, tihĕgĕẕ, tiẕär” bi-
çiminde vermiştir.12 Ersoy’un yazısında Eski Uygur Türkçesindeki (ti- 
fiilinin geniş zaman üçüncü şahıs çekimi olan) “tir” kelimesinin Başkurt 
Türkçesinde “ti”, Tatar Türkçesinde “di” ve Çuvaş Türkçesindeki “tet”e 
karşılık geldiği ifade edilmektedir. (Tabii burada erimiş bir “-y” zaman 
ekinden söz edebiliriz.) Görüldüğü gibi Başkurt Türkçesi kelime başı ün-
süzü konusunda en yakın olduğu Tatar Türkçesinin değil, daha eski bi-
çimi koruyan Çuvaş Türkçesinin yanında yer almaktadır. 
                                                           
9 Günay Karaağaç, a.g.e., s. 216. 
10 Mustafa Öner, Bugünkü Kıpçak Türkçesi, s. 16. 
11 Mustafa Öner, “Bugünkü Kıpçak Türkçesi Ortak Söz Varlığı Denemesi”, Türkçe Yazıları, 
Kesit Yayınları, s. 336, İstanbul 2011. 
12 Habibe Yazıcı Ersoy, “Başkurt Türkçesindeki -Gan, ti / -A, ti Yapısı Üzerine”, V. Uluslar-
arası Türk Dili Kurultayı (20-26 Eylül 2004) I, TDK Yayınları, s. 1087, Ankara 2004. 
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Ersoy’un da ifade ettiği gibi bu fiil Başkurt Türkçesinde yine #t’li ve 
ti- biçimindedir. Ersoy’un Türk Lehçeleri Grameri’nin Başkurt Türkçesi 
bölümünde yer alan metinlerdeki korunma örneklerinden birkaçı şun-
lardır: 

“Tǚlkǚ may tihäŋ, ülp bara bit ind” “Tilki yağ deyince ölürmüş.” 
(s. 800). 

“- Kil äl ulım-tin ul…” “Gel hele oğlum dedi o…” (s. 806). 
“Qana qıırayıq, -tigändär.” “Haydi kızdıralım, demişler.” 

(Bu filin ünlüsü olan “i” sesi, diğer kelimelerin aksine, Tatar ve Baş-
kurt Türkçeleri’nin ortak karakteristik özelliği olan ve kelimenin her ye-
rinde görülebilen yarı genişlemeye uğramayıp Eski Türkçedeki biçimiyle 
kalmaktadır. Aynı durum bir- fiili için de geçerlidir). 

Bizim taradığımız diğer metinlerdeki örnekler şunlardır: 
Başkurt halk hikâyelerinin yer aldığı ve üç ayrı seri olarak devlet ta-

rafından basılan “Başkŏrt Ḫalık İcadı” adlı eserden: 

“Ber kسndس batşa ulandarın sakırı alğan da: 
- Karaktı bĕlĕrge kirek, siratlap karawılğa yسrسgسẕ- tigen” (BHİ1, s. 52). 

Başkurdistan’da yayımlanan Türkçe-Başkurtça Sözlük’ün giriş kıs-
mından bir örnek:13 

“Ĕlĕk unı ğosmanlı tĕlĕ, e ḫalkın, şul tĕlde höyleşkenge küre, ğosmanlı-
lar tip atağandar. (…) “Ul vakıttağı tĕl ölkehĕnde kürĕlgen ‘Tĕl revolutsi-
yahı’ (Dil Devrimi) tip ataldı” (s. 5). 

Başkurt şairi Mostay Kerim’in şiirlerindeki birkaç örnek:14 

“Min kitkende: Yétém kaldırma” tip / Şigırzarım arttan éyerér ‘Ben gi-
derken “Yetim bırakma” diye / Şiirlerim ardımdan gelirler’ 

(…) 

Yök artınan tır tır éyerem de: / “Miné al” tip donya kobaram ‘Yük pe-
şinden tıp tıp giderim de: / “Beni al” diye kıyameti koparırım’ 

Böyök darya! Elle hinéñ de, tim, / Gemhéz, şat künderéñ ütté mé? 
‘Koca derya yoksa senin de, derim, / Gamsız, mutlu günlerin geçti mi?’ 
(1970’te yazdığı bir şiirden). 

Bir başka Başkurt şairi Bulat Rafıkov’dan bir örnek: 
“Kileler, ti, habantuyzar, / Yurtaklarza ildirip” (“Kük Seske” adlı şii-

rinden.)15 
                                                           
13 Gavhar Dinmuhĕtovna Zeynullina, Türkçe-Başkurtça Başkurtça-Türkçe Sözlük, Törökse-
Baskortsa Baskortsa-Törökse Hüẕlek, Kitap Neşriyetĕ, Öfö, Başkortostan 1996. 
14 Mustafa Öner, “Başkurt Türkçesi Şiirinden Örnekler Mostay Kerim”, TDK Türk Dili, Sayı: 514, 
s. 320, Ekim 1994. 
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Bu fiilin Başkurt Türklerinin en tanınmış destanlarından Ural Batır’-
daki kullanım örneklerinden birkaçı şunlardır:16 

“Bulgan ti, ber urın. / Unda bulğan, ti, boron” ‘Varmış, de, bir yer. / 
Orada varmış, de, eskiden’ (s. 16-17). 

“Min täw barıp äytäyem, / Qunaq kilde tiäyem,- ‘Ben önce gidip söyle-
yeyim, Konak geldi, diyeyim’ ve “Harayğa alıp barır ul / Tip Şülgände qal-
dırğan, ‘Saraya alıp götürür o, / Deyip, Şülgen’i bekletmiş’ (s. 150-151). 

“Yänemde al timänem ‘Canımı al demedim’ ve “Keşe, keşe tigändeñ 
‘İnsan, insan dediğinin’ (s. 310-311). 

Bu eserde ayrıca baştaki ünsüzü koruma bakımından bu fiile para-
lellik gösteren “tağı” bağlacı da vardır. (Türkiye Türkçesindeki “dâhi”-
nin kaynağı olan ve Eski Türkçe taḳı’dan geldiğini bildiğimiz bu bağlaç, 
bir başka Kıpçak şivesi olan Kırgız Türkçesinde “dağı” biçiminde kulla-
nılmaktadır):17 

“Tağı qoldan kütärtep” ‘Yine köleye taşıtıp’ (s. 78-79). 
“Tağı baqtım äsämä” ‘Yine baktım anama’ (s. 264-265). 

Habibe Yazıcı Ersoy’un Türk Lehçeleri Grameri’ndeki “Başkurt Türk-
çesi” metinlerinde de tagı (<taḳı) örnekleri vardır: 

“Miŋä taġı la ism quşırġa barırġa käräk, tigän” ‘Benim tekrar isim 
vermeye gitmem lâzım, demiş’ (s. 801). 

“Uttı taġı la qııwıraq yaġırġa la qaytanan hınap qararġa käräk.” ‘Ate-
şi daha da kızgın yakmak ve tekrar denemek gerek’ (s. 803). 

2. Bilindiği gibi Eski Türkçede iki ünlü arasında ve hece sonunda bu-
lunan d sesi, Karahanlı ve onu takiben Harezm Türkçesinde peltek d (ya 
da z) geçiş sesine ve daha sonra doğuda Çağatay, batıda Eski Anadolu 
Türkçesinde geçiş sürecini tamamlayarak y sesine dönüşmüştür. Oysa 
bu ses, Başkurt Türkçesinde geçiş sürecindeki biçimiyle peltek z’lidir: 
aẕım, yarẕam vb. 

Mustafa Öner, Başkurt Türkçesinin tarihî (Kıpçak) yazı dilinden 
kendine has sızıcı ve peltek seslerle ayrıldığını vurgular.18 Bu peltek 
seslerden biri de burada sözünü ettiğimiz ḍ/ẕ sesidir. Öner, “Başkurtça 
Kısa Dil Bilgisi” adlı çalışmasında “ünsüz değişmelerinden “Peltekleş-
me”yi “Söz sonunda v,r,y ünsüzleri varken ekte d > ż değişimi olur” şek-
linde açıklamış ve “tav-dan > tavżan ‘dağdan” vb. pek çok örnek ver-
                                                                                                                                        
15 Türk Dünyası Şiir Güldestesi, Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleni Metinler-Bildiriler-Seçme-
ler, Türkiye Yazarlar Birliği Yayınları, s. 44, Ankara 1993. 
16 Metin Ergun - Gaynislâm İbrahimov, Başkurt Halk Destanı Ural Batır, Türksoy Yayınları, 
Ankara 1996. 
17 Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü I (Kılavuz Kitap), Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 
1991. 
18 Mustafa Öner, Bugünkü Kıpçak Türkçesi, s. XXXII. 
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miştir.19 Yazının ilgili bölümlerinde bu ekleşme kuralına tabi olan d’nin 
değişmesiyle ortaya çıkan -żaş/- żeş, ża/ że, -żır/- żĕr/- żor /- żör ya-
pım, -ża/- że bulunma hâli, -żan/- żen çıkma hâli, -żay/- żey eşitlik 
hâli, -żı/- żĕ görülen geçmiş zaman eki ile ża/ że bağlama edatı ya da 
bağlayıcısının geçtiği çeşitli örnek cümleler vardır. 

Unutulmamalıdır ki, Başkurt Türkçe’sinde peltek olan ẕ’ler kelime 
başında değil, aynen Karahanlı Türkçesinde olduğu gibi kelime içi ve so-
nunda bulunmaktadır. Ancak alınma kelimelerde bulunabilen kelime 
başı z’leri ise peltek değildir. 

Tahsin Banguoğlu’nun bir bildirisinde dikkat çektiği bir nokta, sözü-
nü ettiğimiz peltek sesle aşağıda üzerinde duracağımız w# sesinin Baş-
kurt Türkçesinde birlikte bulunabilmesine ışık tutmaktadır: 

“Türk dillerinde beraberlik göstermiş olan bu ḍ ve w seslerinin bazı 

başka dillerdeki durumlarını basitçe göz önüne almak, sonra onları 

Eski Türkçe ile karşılaştırıp bu beraberliği gerçeklemek faydalı ola-

caktır. Gerçekten bu iki ses var oldukları bazı dillerde birlikte bulunu-

yorlar. Arapça ve İngilizce gibi. Demek ki, bunlardan birini söyleyen-

ler öbürünü de söyleyebilmektedir.”20 

Başkurt Türkçesindeki peltek seslerin bir kısmının kaynağının Eski 
Türkçeye dayandığını açık bir biçimde ifade eden, Günay Karaağaç’tır. 
Karaağaç, Eski Türkçe söz içi ve sonu d > ẕ değişikliğiyle ilgili olarak 
aşağıdaki ifadeleri kullanmaktadır: 

“Günümüz Türk şivelerinden Başkurtça, iç sesteki bu sızıcılaşmayı 

yaşatmaktadır. Bu -d-/-d > -ẓ-/-ẓ değişmesi, Başkurt Türkçesinde 

iç ve son seste de görülmesine rağmen, düzensiz bir değişikliktir. 

Bu değişiklik, kök ve gövde sözlerde görüldüğü gibi, eklerde de 

dikkati çeker: Gtü yaydır- > Bşk. yeyẓér- ‘yaydırmak’, Gtü ḳony teg 

> kuyday > Bşk. kuyẓay ‘koyun gibi’; Gtü sıġırlar > sıyırdar > Bşk. 

Hıyırẓar; Gtü sarayda > Bşk. harayẓa; Gtü kördüm > Bşk. kürẓém; 

Gtü kurdaş > Bşk. korẓaş ‘akran’; Gtü özleri > üzderé > Bşk. üẓẓe-

ré ‘kendileri’, Gtü günahsızlar > gönahsızdar > Bşk. gönahhıẓẓar 

‘günahsızlar; Gtü keddir- > Bşk. kéyẓér- ‘giydirmek’, Gtü tuzdır- > 

Bşk. tuẓẓır- ‘tozutmak’; Gtü toġdur- > Bşk. tıvẓır- ‘doğurmak vb. 

Başkurt Türkçesindeki bu ses değişmesi, birkaç sözün içinde de 

gerçekleşmiştir: Gtü çıda- > Bşk. çıẓa- ‘dayanmak’; Gtü çıdam > 

Bşk. çıẓam ‘dayanıklı’; Gtü yardem > Bşk. yarẓam ‘yardım’; Gtü 
                                                           
19 Mustafa Öner, “Başkurtça Kısa Dil Bilgisi”, Tarihten Bugüne Başkurtlar - Tarih, Dil ve Kül-
tür Üzerine İncelemeler, (Yayına Haz. A. Melek Özyetgin-A. Merthan Dündar-İlyas Kamalov, 
Ötüken Yayınları, s. 249, İstanbul 2008. 
20 Tahsin Banguoğlu, “Eski Türkçede Peltek Sesler ve Ses Kayması Kanunu”, I. Milletlerara-
sı Türkoloji Kongresi (İstanbul 15-20.X.1973) Tebliğler, 2. Türk Dili ve Edebiyatı, İstanbul 
Ünv. Edebiyat Fakültesi Türkiyat Enstitüsü, s. 597, İstanbul 1979. 
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adım > Bşk. aẓım ‘adım; Gtü bödre > böẓre ‘halka’, Gtü yudruk > 

Bşk. yoẓrıḳ ‘yumruk.”21 

Karaağaç bu eserinde Eski Türkçe söz içi ve sonu d’leri peltek z yapan 
Sagay, Şor, Kaça, Kızıl, Koybal, Küerik ve Beltir ağızlarından da söz et-
miş ve bunun örneklerini vermiştir.22  

Baykal gölü civarındaki bu ağızlar, Türk lehçelerinin sınıflandırılma-
sında “Z Grubu” olarak bilinmektedir. 

Biz de taradığımız metinlerde (Türkçe kelime ve eklerde) ẕ korunması 
örnekleriyle karşılaştık. Ural Batır Destanı’nda bu peltek sesin (d’den 
geldiği) birkaç örnek aşağıdadır: 

“Tuqtap torop şul yerä” ‘Durup beklemiş orada’ (s. 78-79). 
“Şılağayın ağııp” ‘Salyasını akıtıp’ (s. 94-95). 
“İnde tuyı kürem min” ‘Artık toyu gördüm ben’ (s. 310-311). 

Türkiye’ye gelen Başkurt Türklerine yardımcı olmak amacıyla hazırla-
nan bir kılavuz kitaptan birkaç örnek:23 

“Kent qunaqxanahı qaya?” ‘Kent oteli nerede?’ (s. 67). 
“Zinhar bee giererhegeme?” ‘Lütfen bizi gezdirir misiniz?’ (s. 

158). 
“Bildälängän tilekten uığı.” ‘Hız sınırını geçtiniz’ (s. 176). 

Başkurt şairi Bulat Rafıkov’un “Üz üyüm” adlı şiirinden:24 

“Karap turzum Kavkaz tavzarına / Baştarına bulut uralhan 

Türkçe-Başkurtça Sözlük’ün giriş kısmından: 

“Huŋğı yıldarẕa Başkortostandıŋ Törkiye Yömhiriyetĕ mĕnen bey-
lenĕşĕ köseygenden köseye” (s. 5). 

“Kalğan tartınıklar ẕa eyteyĕk, c,ç,ğ,h,j,v bir in tiklĕm ayırmalık hiẕĕle” 
(s. 7). 

Habibe Yazıcı Ersoy’un Türk Lehçeleri Grameri’ndeki Başkurt Türkçe-
si bölümünde bulunan metinlerden: 

“İr-at miŋa yaram itt.” ‘İnsanlar bana yardım etti’ (s. 799). 
“Bıl şaw-şıwġa ayıw a uyanġan.” ‘Bu gürültüye ayı da uyanmış.’ 

(s. 804). 
“Esähi almanıŋ yartıhın Ayıtbayġa bir, yartıhın ü aşanı.” ‘Annesi 

elmanın yarısını Ayatbay’a verdi, yarısını kendi yedi’ (s. 806-807). 
                                                           
21 Günay Karaağaç, a.g.e., s. 168. 
22 Günay Karaağaç, a.g.e., s. 172. 
23 Gaynislâm İbrahimov, Türkçe-Başkurtça Konuşma Kılavuzu, Türksoy Yayınları, Ankara 
1996. 
24 Türk Dünyası Şiir Güldestesi, s. 45. 
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Bu ve başka örneklerde peltek ẕ sesinin (birkaç istisna dışında) r, w, 
y, ẕ seslerini takip etmesi, onun (bazen t’nin ötümlüleşmesiyle ortaya çı-
kan) d ünsüzünden geldiği gerçeğini değiştirmemektedir. 

3. Eski Türkçe “sub” sözünün sonundaki b# de Karahanlı ve Harezm 
Türkçesinde w# geçiş sesine döndükten sonra Türk şivelerinin bir kıs-
mında sızıcılaşma ve erime şeklindeki (sub > suw > sū > su) geçiş süreci-
ni tamamlayarak ø olmuştur.  Bir kısmında ise sızıcılaşma noktasında 
w# olarak kalmıştır. Bu kelimenin sonundaki b# Başkurt Türkçesinde 
sub > suw geçiş sürecindeki biçimiyle kalmıştır. Kelimenin sonundaki w 
sızıcı dudak ünsüzü erimemiştir. Başkurt Türkçesinde bu kelime hıw 
biçimindedir. 

Tahsin Banguoğlu peltek çift dudak sesi dediği w’nin Doğu Türkçe-
sinde 14. yüzyılda kaybolduğunu söyler. Konuyu işlediği bildirinin so-
nunda yer alan tabloda kendi ifadesiyle “En Eski Türkçe”deki w sesi Orta 
Türkçede ya başka seslere dönüşmüş (ev, eb, ep, öm, öv, ög /suv, sub, 
suf, sug ) ya da kaybolmuştur (ǖ / su, ū, şu).25 (Ancak biz Eski Türkçe-
den Orta Türkçeye suw > sub türünden bir patlayıcılaşmanın olmadığını 
düşünüyoruz.) 

Fuat Bozkurt, yukarıda söz ettiğimiz eserinin Başkurtça bölümünde 
“İçseste ve sonseste b ünsüzü art ünlülü sözcüklerde w, ön ünlülü sözcük-
lerde -y ünsüzüne dönüşür”26 diyerek diğerleriyle birlikte “hıw < ET sub 
‘su” örneğini de vermiştir. İlgili bölümün sonunda Emine Ceylan’dan 
nakledilen Başkurt Türkçesinde bir metin vardır. Bu metinde sözünü et-
tiğimiz kelimenin de geçtiği “Kündüz irgen kar hıwzarı, büten yıldarzagı 
kiwik, yaz tünderinde tunırga la ülgüre almanılar” (Gündüz eriyen kar su-
ları, öbür yıyyarda olduğu gibi, bahar gecelerinde donmaya zaman bula-
madılar) cümlesi de bulunmaktadır. 

Özkan Özekten, Tatar ve Başkurt Türkçelerini karşılaştırırken bu ke-
limeyi Tatar Türkçesinde dudak yarı ünlüsü v’nin çevresindeki ünlüler 
dar-yuvarlak (u-ü) olduğu hâlde Başkurt Türkçesinde bu yarı ünlüye 
rağmen düz-dar (ı, ĭ) olması durumunu örneklemede kullanmıştır: Tat. 
suv ~ Bşk. hıv “su” vb.27 

Mustafa Öner’in “Başkurtça Kısa Dil Bilgisi” adlı çalışmasında bu keli-
meyle ilgili şu denklikler verilmiştir: 

Susa- ~ suvsa- “susamak” Tat. T. suvsa-, Başk. T. hıvha-, Karaçay 
Balkar T. suvsa-.28 
                                                           
25 Tahsin Banguoğlu, a.g.e., s. 597, 599. 
26 Fuat Bozkurt, a.g.e., s. 550. 
27 Özkan Özekten, “Tatar-Başkurt Meselesi ve Başkurtça”, Tarihten Bugüne Başkurtlar -Ta-
rih, Dil ve Kültür Üzerine İncelemeler- (Yayına Haz, A. Melek Özyetgin-A. Merthan Dündar-İl-
yas Kamalov), Ötüken Yayınları, s. 86, İstanbul 2008. 
28 Mustafa Öner, Bugünkü Kıpçak Türkçesi Ortak Söz Varlığı Denemesi, s. 328. 
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Bu olayın Başkurt şairi Mostay Kerim’in şiirlerindeki iki örneği aşağı-
dadır.29 

“Urtlam hıvım elé yotolmagan,” ‘Bir yudumluk suyum henüz yutul-
mamış’ (Aşıkma Kilérge Kartlıgım). 

“Şişmebézzéñ hıvın bér urtlahañ” ‘Pınarımızın suyunu bir tatsan’ (Ge-
rep Kızı Leyle). 

Bir başka Başkurt şairi Bulat Rafıkov’un “Kük Sekse” adlı şiirinden 
bir örnek:30 

“Yavhın, eyze, yavhın yamğır- / Hıvhını irzing kanhın 

Ural Batır Destanı’ndan iki örnek: 

“Hıwha töşhäñ batmashıñ”31 ‘Suya düşsen batmazsın’ (s. 118-119). 
“Hıw aqqanınn küätep” ‘Su aktığını görüp’ (s. 346-347). 

Başkurt Türkçesi Konuşma Kılavuzu’ndan iki örnek: 

“Aşamlıqtarıbıı aş-hıw bülmähenén haylap ala alırbımı?” ‘Yemeği-
mizi mutfaktan seçebilir miyiz?’ (aş-hıw: yemek-su, s. 84). 

“Hıw sanğısında yörörgä teläyem.” ‘Su kayağı yapmak istiyorum.’ 
(s. 172). 

Bu kelime Türkçe-Başkurtça Başkurtça-Türkçe Sözlük’te şu şekilde 
yer almaktadır: 

“su 1. hıw; deniz suyu diŋĕẕ hıwı; maden suyu mineral hıw; su depo-
su hıw haklağıs; su tandırı grelka.” 

“hıw su; diŋĕẕ hıwı deniz suyu; mineral hıw maden suyu; hıw başı 
su başı.” 

Habibe Yazıcı Ersoy’un Türk Lehçeleri Grameri’ndeki Başkurt Türkçe-
si bölümünde yer alan metinlerdeki korunma örneklerinden birkaçı şun-
lardır: 

“Hıw ġına unı basa.”32 ‘Su sesi onu basar’ (s. 805). 
“Ul äsäh huraha, darıw yäki hıw alıp birä,…” ‘O annesi isteyince mı-

sır yahut su veriyor,…’ (s. 806-807). 

4. Diğer Bazı Şivelerde Eriyen l Sesinin Korunması 

Türkiye Türkçesinde kullandığımız “o”, “otur-” ve “getir-” gibi bazı keli-
meler, Eski Türkçede “ol”, “ol(t)ur-” ve “keltür-” biçiminde l’lidir. Çağdaş 
                                                           
29 Mustafa Öner, Başkurt Türkçesi Şiirinden Örnekler Mostay Kerim, s. 320. 
30 Türk Dünyası Şiir Güldestesi, s. 44. 
31 “S” sesi peltektir. 
32 “S” sesi peltektir. 
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Türk şivelerinden bir kısmı bu kelimeleri artık l’siz kullanırken, bir kısmı 
da ilk biçimlerindeki l’yi koruyarak kullanmaktadır. Başkurt Türkçesi bu 
ikili durumda eski l’li biçimi koruyan şivelerin yanındadır. Bu korunma 
olayı iki farklı yerde kendini göstermektedir: 

a) Zamirlerde 

Şahıs ve işaret zamirlerinden sadece “o” Eski Türkçede “ol” biçiminde 
l’li olup diğerlerindeki l’lerin kaynağı ayrı bir araştırma konusudur. An-
cak genellikle daha yakın dönem metinlerinde görülen “şol”un yapısı, 
“uş/oş + ol > şol” şeklinde açıklanmaktadır. Daha çok çağdaş Kıpçak sa-
hasında görülen “bul”un yapısı da benzer bir biçimde “bu+ol”a dayandı-
rılabilir. Ancak buradaki “ol”un mahiyeti merak konusudur. Bu yapı bi-
ze Eski Uygur Türkçesi metinlerindeki “Edgü ol : İyidir” yapısını düşün-
dürmektedir. 

Yapı konusunu bir kenara bırakacak olursak genellikle Kıpçak Türk 
şivelerinin zamirleri l’li, Oğuz ve Karluk şivelerinin ise l’siz kullandığı 
söylenebilir. Genel durum böyle olmakla beraber, bir Oğuz şivesi olan 
Türkmen Türkçesinde “ol” gibi l’li; Kıpçak grubundan Kazak Türkçesin-
de “o”, Kırgız Türkçesinde ise “bu” gibi l’siz zamirlerin bulunduğu da bi-
linmektedir. 

Başkurt Türkçesinde bu zamirler “bıl”, “şul”, “ul” şeklinde l’li kulla-
nılmaktadır. Bir başka ifadeyle Eski Türkçe “ol” zamiri Başkurt Türkçe-
sinde hep varlığını hissettirmektedir. 

Habibe Yazıcı Ersoy, Türk Lehçeleri Grameri’nde Başkurt Türkçesindeki 
üçüncü şahıs zamirini ul “o”, işaret zamirlerinden konumuzla ilgili olanları 
ise bıl “bu”, şul “şu”, ul “o” olarak vermiştir.33 Mustafa Öner “Bugünkü Kıp-
çak Türkçesi”ndeki işaret zamirleri tablosunda tablo “bu” işaret zamirinin 
Tatar Türkçesinde “bu”, Kazak Türkçesinde “bul”, Kırgız Türkçesinde hem 
“bu” hem de “bul” şekliyle mevcut olduğunu ifade etmektedir.34 

Mustafa Öner, “Başkurtça Kısa Dil Bilgisi” adlı çalışmasında “bıl” 
işaret sıfatı için “Bıl izgĕ yĕrżĕ / Ul yakın ittĕ üżĕne/ Alıs Sĕbĕrżĕ” “Bu 
kutsal yeri,/ O yakın etti kendisine / Uzak Sibirya’yı”, “şul işaret zamiri 
için de “Şul behĕtĕm bulıp kaytha inĕñ hin / Kötem min ul tañdıñ atka-
nın” “Şu bahtım olup dönseydin sen, / Beklerdim ben o tanın söktüğü-
nü” örneğini vermektedir. Öner’in bu çalışmasında şahıs ve işaret za-
mirleriyle ilgili tablolarda “bu” anlamında “bıl” ve “o” anlamında “ul” 
sözleri görülmektedir. Aynı yayında “şu” anlamındaki “şul”un uzaktaki, 
“bu” anlamındaki “bıl”ın da yakındaki varlıklar için kullanıldığı ifade 
edilmektedir.35 
                                                           
33 Habibe Yazıcı Ersoy, Başkurt Türkçesi, s. 772-773. 
34 Mustafa Öner, Bugünkü Kıpçak Türkçesi, s. 141. 
35 Mustafa Öner, Başkurtça Kısa Dil Bilgisi, s. 270. 
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Bu zamirlerden “ul”un Tatar-Başkurt şairi Nacar Necmi’nin şiirlerin-
deki bir örneği aşağıdadır:36 

“Şartlavlarga karşı şartlav / Ul çın yörekniñ köçi ‘Patlamalara karşı 
patlama / O asıl yüreğin gücü’ (“Tiller” adlı şiir). 

Bir başka Başkurt şairi Bulat Rafıkov’un “Üz Üyüm” adlı şiirinden:37 

“Sakırıv bar şul yır küyümde : Kayza barma, min üz üyümde. 

Mostay Kerim’in, 1971’de yazdığı bir şiirden:38 

Ey höyöklöm! / Şul sak baş osoma ‘Ey sevgilim! / O arada başucuma’ 
“Ni ğajep bıl -? Kapıl, yen tétretép ‘Ne tuhaf şey bu? Birden can titre-

tip’ (…) 

Ural Batır Destanı’ndan iki örnek: 

“Bıl qart menän bıl qarsık” ‘Bu atayla bu ana’ (s. 16-17). 
“Tuqtap torop şul yerä” ‘Durup beklemiş orada’ (s. 78-79). 

Başkurt Türkçesi Konuşma Kılavuzu’ndan iki örnek: 

“Bıl sumqaları avtobusqa alıp barığı!” ‘Bu çantaları otobüse götü-
rün!’ (s. 64). 

“Bıl lif nisek éşlär?” ‘Bu asansör nasıl çalışır?’ (s. 75). 

Türkçe-Başkurtça Sözlük’ün giriş kısmından: 

“Kiŋ kullanmalı bıl hüẕlĕk mektepter, gimnaziyalar, kolledjdar hem ukıw 
yorttarı ösön töẕölgen” (s. 4). 

“Ul vakıttağı tĕl ölkehĕnde kürĕlgen ‘Tĕl revolutsiyahı’ (Dil Devrimi) tip 
ataldı” (s. 5). 

Başkurt Türkçesinin halk hikâyeleriyle ilgili metinlerden: 

“Bıl almanı sığarıp ırğıtıwı bula, bسtehĕ şunda yabırıla” (BHİ1, s. 52). 
“Bıl babayẕıŋ baksahına kسn de irten bir altın kŏş kilĕp,…” (BHİ1, 

s. 55). 
“Bĕẕ bıl yĕrẕĕŋ ĕşsen kĕşĕlerĕ, / Gسl hibĕle bĕẕẕĕŋ kuldarẕan” (BHİ 2, 

s. 207). 

b) “Otur-” ve “Getir-” Fiillerinde 

Köktürkçedeki oltur- “oturmak” ve keltür- “getirmek” fiilleri, Türkiye 
Türkçesi ve Kıpçak grubu dâhil bir kısım Oğuz dışı şivelerde l ünsüzünü 
kaybetmiştir. Başkurt Türkçesine en yakın şive kabul edilen Tatar Türk-
                                                           
36 Mustafa Öner, “İdil-Ural’dan Bir Şair: Nacar Necmi”, Türk Kültürü, Yıl: XXXIV, Sayı: 395 
s. 171-174, Mart 1996. 
37 Türk Dünyası Şiir Güldestesi, s. 45. 
38 Mustafa Öner, Başkurt Türkçesi Şiirinden Örnekler Mostay Kerim, s. 320. 
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çesi, diğer Kıpçak şivelerinden Kazak ve Kırgız Türkçeleri ile Karluk gru-
bundan Özbek Türkçesi “otur-” fiilini; yine Tatar ve Kırgız Türk şiveleri 
“getir-” fiilini l’siz kullandığı hâlde, Başkurt Türkçesinde bu iki fiil hâlâ 
Eski Türkçede olduğu gibi l’lidir: 

Mustafa Öner’in daha önce sözünü ettiğimiz bir çalışmasına bununla 
ilgili şu kelime denklikleri verilmiştir: 

Oltur- ~ otur- “oturmak” Tat. T. utır-, Başk. T. ultır-, Karaçay Balkar 
T. oltur- 39vb. 

Habibe Yazıcı Ersoy’un Türk Lehçeleri Grameri’ndeki Başkurt Türkçe-
si bölümünde verdiği metinlerde bulunan korunma örneklerinden ikisi 
aşağıdadır: 

“Şunan älg avtobusqa ultırıp, Botanika baqsahına tiklm baram.” 
‘Sonra otobüse binip, Botanik bahçesine kadar gidiyorum’ (s. 798). 

“Esäyiŋä qaraştırırġa jurnal da kiltrm.” ‘Annene bakması için dergi 
de getirdim’ (s. 806-807). 

Mostay Kerim’in 1970’te yazdığı bir şiirden:40 

“Bér az bargas, atın tuktata la / Miné ultırta atay aldına” ‘Biraz gi-
dince atını durdurur da / Beni oturtur baba kucağına’ 

Aynı şairin 1971’de yazdığı bir şiirden:41 

“Yaz yätkes te yep-yeş kuray ultırt,” ‘Yaz gelince taptaze bir kuray dik,’ 

Ural Batır Destanı’ndan iki örnek: 

“Qı tähetkä ultırğan” ‘Kız tahta oturmuş’ (s. 78-79). 
“Min ultırıp ilanım,- ” ‘Ben oturup ağladım,-’ (s. 264-265). 

Başkurt Türkçesi Konuşma Kılavuzu’ndan bir örnek: 

“Yete yäştän bäläkästär ultırılmay!” ‘Yedi yaşından küçükler bine-
mez!’ (s. 56). 

Başkurtça-Türkçe Sözlük’ten bu fiillerin açıklandığı cümleleri buraya 
alıyoruz: 

“oturmak 1. ultırıw; sandalyeye oturmak ultırğıska ultırıv…” 
“ultırıw oturmak; ĕyerẕe ultırıw eyerde oturmak; سyسnde ultırıw 

evinde durmak (oturmak)” 
“getirmek kiltĕrĕw, alıp kilĕw;” 

Başkurt Türkçesinin halk hikâyeleriyle ilgili metinlerden iki örnek: 
                                                           
39 Mustafa Öner, Bugünkü Kıpçak Türkçesi Ortak Söz Varlığı Denemesi, s. 318. 
40 Mustafa Öner, Başkurt Türkçesi Şiirinden Örnekler Mostay Kerim, s. 320. 
41 Mustafa Öner, Başkurt Türkçesi Şiirinden Örnekler Mostay Kerim, s. 321. 
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“Bınıhı tسn buyına kĕrpĕk te kakmağan, ıẕan buyında hağalap ultır-
ğan” (BHİ1, s. 52). 

“Unda altın kŏş sitlĕkte ultırır” (BHİ1, s. 53). 

Başkurt Türkçesinde bu tür kelimelerde l’nin korunmasının yanında l 
akıcı ünsüzünden sonra ettirgenlik ekinin Eski Türkçede olduğu gibi    -
tIr biçiminde başında ötümsüz ünsüzle gelmesi de ilgi çekmektedir. Eski 
Türkçedeki bu ötümlülük-ötümsüzlük uyumsuzluğu, Prof. Dr. Ahmet 
Bican Ercilasun tarafından l sesiyle biten fiillerin (n ve r ile bitenlerle 
birlikte) t sesine (dolayısıyla bu sesle başlayan eklere) herhangi bir ünlü-
ye ihtiyaç duymadan bağlanabilmesi, (sonuç olarak iki ünlü arasında 
kalmadığı için tonlulaşarak d’ye dönmemesi) ile izah edilmektedir.42 

“Ultır-” (oturmak) fiilinin dışında, Fuat Bozkurt’un eserindeki ilgili bö-
lümde geçen “ültir-” (öldürmek) fiilinde de bu olaya rastlıyoruz: “ültir- < 
ET öltür-” ‘öldürmek’, tultır- < ET toltur- ‘doldurmak.’43 

Habibe Yazıcı Ersoy’un Türk Lehçeleri Grameri’ne yazdığı Başkurt 
Türkçesi bölümünde yukarıda “kiltrm” kelimesinin geçtiği cümle ve 
aşağıdakine benzer başka örnekler de vardır: 

“Şunan bılar dürtäwläp harı may tultırılġan batmandı ǚy başına mn-
drp, qıyıq astına yäşrp quyġannar, ti.” ‘Sonra bunların dördü sarı yağ 
doldurulan küpü evin tepesine çıkarıp, çatının altına saklamışlar’ (s. 799). 

5. Söz başı #y sesinin Kıpçak Türk şivelerinde #c ya da #j’ye dönüş-
mesi (#y > #c/#j), Kıpçak grubu dâhil Kuzey Türk şivelerinin özelliği ola-
rak bilinir. (Ancak Yeni Uygur Türkçesi gibi bu grubun dışındaki bazı şi-
velerde sınırlı da olsa bu olaya rastlanmaktadır.) Kıpçak şivelerinden Ka-
zak ve Kırgız Türkçelerinde herhangi bir şarta bağlı olmayan bu olay (Ka-
zak T.  #y > /#j, Kırgız T. #y > #c), Başkurt Türkçesinin en yakın komşu-
su olan Tatar Türkçesinde genellikle #y(I2) > #c(I2) şeklinde dar-düz ı-i 
ünlülerinin öncesinde gerçekleşir. 

Günay Karaağaç bu olayın ilk olarak Kâşgarlı’da görüldüğünü ifade 
eder. Kâşgarlı Mahmud ön ses durumundaki y- sesinin Oğuz ve Kıpçak-
lar tarafından c- sesine çevrildiğini belirtmiştir.44 Ancak biz günümüz 
Oğuz şivelerinde bu olayı görmüyoruz. Karaağaç bunun Kırgızcada dü-
zenli, Tatarcada ise düzensiz bir değişme olduğunu, ayrıca Karakalpak, 
Nogay, Karaçay-Balkar Türkçesinde görüldüğünü ifade etmektedir. Bun-
ların hepsi Kıpçak şiveleridir. 

Mustafa Öner, “Bugünkü Kıpçak Türkçesi”nde “Ünsüzlerde Düzensiz 
Ses Olayları” başlığı altında verdiği y- > c- değişmesi için Tatar Türkçe-
                                                           
42 Ahmet Bican Ercilasun, “L, n, r’den Sonra Niçin T ?”, TDAY Belleten 2000, TDK Yayınları, 
s. 191-194, Ankara 2001. 
43 Fuat Bozkurt, a.g.e., s. 549. 
44 Günay Karaağaç, a.g.e., s. 220. 
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sinden yet- > cit- “ulaşmak”, yeñ- > ciñ- “yenmek”, yigit > cigét; y- > j- 
için de Kazak Türkçesinden yakın > jakın, yel > jel, yeñil- > jeñil- örnek-
lerini vermiştir. Öner’in dipnot olarak verdiği şu bilgi, bu değişmenin söz 
konusu üç Türk şivesindeki durumunu özetlemektedir: 

“Kırg.da düzenli olarak görülen bu değişme, Tat. için sistemli olarak 

benimsenmiş değildir; fakat verilen örneklerde görüldüğü üzere, yazı 

diline esas olan ağızda, bilhassa dar ünlülü sözlerde y- > c- değişme-

si hakim olmuştur. Buna rağmen Tat.nın Mişer, Nokrat ağızları, bun-

ları hep y ile telâffuz etmektedir. (bkz. Tatar Télénéñ Diyalektolojik 

Süzlégé, s. 621).” 

Tatar Türkçesinin Başkurt Türkçesi’yle bu bakımdan paralelik taşı-
yan Mişer ağzı için Kazan Devlet Üniversitesi’nden Ferit Yusupov, “Mişer 
diyalekti Kıpçak asıllı olsa da bazı gramatik fonetik özellikleri ile Oğuz dili-
ne yaklaşıyor” ifadesini kullanmaktadır.45 

Başkurt Türkçesi bu şive grubunda yer aldığı halde bu fonetik kurala 
uymamaktadır. Söz gelimi Başkurt halk hikâyelerinin yer aldığı yayında 
şu ifadeler yer almaktadır: 

“1919 yıldıŋ 23 Mart’ında Başkŏrtŏstan RSFSR sostavında bĕrĕnsĕ 
bulıp avtonomiyalı respublikağa evĕrĕldĕ” (BHİ2, s. 6). 

“Unğan yĕgĕt, hikĕrĕp sık” (BHİ2, s. 206). 

Oysa Başkurt Türkçesine en yakın şive olan Tatar Türkçesinde özel-
likle dar düz ünlülerden (bazen de diğerlerinden önce) #y > #c değişmesi 
görülmektedir. Mustafa Öner, “Başkurtça Ünsüzlerde Düzenli Tarihî Ses 
Olayları” başlığı altında bu olaya şu örnekleri vermiştir: “Bşk. yĕber- ~ 
Tat. ciber- “göndermek”, Bşk. yop ~ Tat. cöp “çift”, Bşk. yıyıv ~ Tat. cıyuv 
“toplama”, Bşk. yeyev ~ Tat. ceyev “yayan”, “Bşk. yöy ~ Tat. cöy “dikiş; 
katlanma veya dikiş yeri”, Bşk. yuy- ~ Tat. cuy- “kaybetmek.”46  

Öner, bir başka çalışmasında Başkurt Türkçesindeki durumu “Bugün-
kü Kıpçak Türkçesinde genel olarak düzensiz bir biçimde görülen y > c geliş-
mesi Başkurtçada hiç yoktur”47 cümlesiyle bütün netliğiyle ortaya koymuş-
tur. Diğer bir yazısında da şu kelime denklikleri vardır: yeñ- “yenmek, ga-
lip gelmek”, Tat. T. ciñ-, Başk. T. yĕñ-, Karaçay Balkar T. ceñ- ve yıg- “yığ-
mak, biriktirmek” Tat. T. cıy-, Başk. T. yıy-, Karaçay Balkar T. cıy-.”48 

Özkan Özekten, “Tatar-Başkurt Meselesi ve Başkurtça” adlı çalışma-
sında Mustafa Öner’in “Bugünkü Kıpçak Türkçesi” adlı kitabından ve 
                                                           
45 Ferit Yusupov, “Tatar Dialekt Dilini İnceleme Tecrübesi”, IV. Uluslararası Türk Dili Kurul-
tayı II, TDK Yayınları, s. 2091, Ankara 2007. 
46 Mustafa Öner, Başkurtça Söz Varlığı Üzerine Notlar, s. 353. 
47 Mustafa Öner, Başkurtça Kısa Dil Bilgisi, s. 245. 
48 Mustafa Öner, Bugünkü Kıpçak Türkçesi Ortak Söz Varlığı Denemesi, s. 331. 
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“Başkurt Türkçesinden Metinler” adlı yayınından (Ege Ünv. Türk Dili ve 
Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, Cilt: VIII, s. 67-114, İzmir 1995) alıntıyla 
şu ifadeyi kullanmaktadır: 

“Bugün Tatar Türkçesinde, Eski Türkçedeki özellikle kök ünlüsü düz-

dar (ı, i) olan sözlerin başındaki y sesleri c’ye değişmiştir ve Tatar 

Türkçesi sözlüklerinde bu sözlerin y’li şekilleri için “ağızlara ait” açık-

laması yapılmaktadır. Buna karşılık Başkurt Türkçesinde alıntı söz-

ler de dahil olmak üzere, söz başında hiç c sesi bulunmamaktadır ve 

söz içindeki c sesi bile j sesine değişmiştir.”49 

Özekten’in çalışmasına aldığı örneklerden Tat. cit-~ Bşk. yit- “ulaş-
mak, yetmek” ve Tat. cıy- ~ Bşk. yıy- “toplamak”, konumuzla ilgilidir. 

Bu olayın Başkurt şairi Mostay Kerim’in şiirlerindeki birkaç örneği 
aşağıdadır:50 

“Bér möhebbet yırı yırlayhım bar ‘Bir muhabbet türküsü söyle-
yesim var.’ 

Aklıma yörek baş birmeyse ‘Aklıma yüreğim baş eğmeden evvel.’ 
Karanıñ da… Tönyak yulsıhınıñ ‘Baktın da kuzey seyyahının.’ 
Un yeşémde gaşik iném hiñe ‘On yaşımda âşıktım sana’ (Gerep Kızı 

Leyle). 
Hézzé alırmın “imen kememe” min / Huñgı yélder örges yélkenge 

‘Sizi alırım meşeden gemime ben / Son yeller yelkene esince’ (1970’te 
yazdığı bir şiirden). 

Yébek tasma bulıp tartıldı. ‘İpek kurdelâ olup sürüklendi.’ 
Közge tiklém üsér, monday yıyır. ‘Göze kadar büyür, ezgiler toplar’ 

(1971’de yazdığı bir şiirden). 

Bu korunmanın Tatar-Başkurt şairi Nacar Necmi’nin şiirlerindeki bir 
örneği aşağıdadır.51 (Şive bakımından karışık dilli bir şair olarak nitele-
yebileceğimiz Nacar Necmi’nin şiirlerinde Tatar Türkçesinin fonetik ka-
rakterini yansıtan, Başkurt Türkçesi fonetiğine uymayan, yiñ- > ciñ- vb. 
#y > #c ve tigen > digen vb. #t > #d ses değişmesi örnekleri de vardır). 

“Küpmi yıllar şuşı şehis bilen / Ülçendi añ hem can, küp cisim ‘Az mı 
yıllar şu şahıs ile / Ölçüldü akıl ve can, çok cisim’ (“Zeki Velidi Kabri 
Yanında” adlı şiir). 

Bir başka Başkurt şairi Nazar Necmi’den:52 
“Haldat kanı yirge tamğan kiüyik, / Tarihtarğa tamğan kanı bar” (“Ya-

ralanğan Yıldar” adlı şiirinden). 
                                                           
49 Özkan Özekten, a.g.e., s. 86. 
50 Mustafa Öner, Başkurt Türkçesi Şiirinden Örnekler Mostay Kerim, s. 316-321. 
51 Mustafa Öner, İdil-Ural’dan Bir Şair: Nacar Necmi, s. 171-174. 
52 Türk Dünyası Şiir Güldestesi, s. 43. 
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“Yeygi irte… Kuyaş tüşken / Tezrem aşa üstelime” (“İrtengi Nur” adlı 
şiirinden). 

Bu korunma olayının Ural Batır Destanı’ndaki örneklerinden birkaçı 
aşağıdadır: 

“Ata- äsä, yer-hıwı” ‘Ata ana yurdunun(1)’ ((1): Yer-suyunun, s. 16-17). 
“İke tolpar yetäkläp” ‘İki atı çekip’ (s. 150-151). 
“Yegetem, batır ikänheñ” ‘Yiğidim, bahadırmışsın’ (s. 310-311). 

Başkurt Türkçesi Konuşma Kılavuzu’ndan iki örnek cümle: 

“Yañı yılığı qotlo bulhın !” ‘Yeni yılınız kutlu olsun!’ (s. 43). 
“Poçtamdı, zinhar oşo adresqa yebärägä.” ‘Postamı lütfen şu adrese 

gönderiniz’ (s. 77). 

Bu korunmanın Başkurtça-Türkçe Türkçe-Başkurtça Sözlük’teki bir-
kaç örneği aşağıdadır: 

“Başkortostan ‘Kitap’ neşriyetĕ 1996 yılda tübendegĕ hüẕlĕkterẕĕ bas-
tırıp sığara” (s. 184). 

“Yiğit yĕgĕt; köyün yiğitleri toplandı awıl yĕgĕtterĕ yıyıldı” (“yiğit” 
maddesi). 

Habibe Yazıcı Ersoy’un Türk Lehçeleri Grameri’ndeki Başkurt Türkçe-
si bölümünde verdiği metinlerde bulunan korunma örneklerinden birka-
çı aşağıdadır: 

“Artaban vannaġa krp, duşta yıwınam.” ‘Sonra banyoya girip yıka-
nıyorum’ (s. 798). 

“Quyan hıyırġa yaqşıraq ülänli yr kürhätp yǚrǚgän,” ‘Tavşan ineğe 
güzel otlu yerleri gösteriyormuş,…’ (s. 799). 

“Min yaqtı dŭnyala yapa-yaŋġı qalġan ükh ytmmn.” ‘Ben şu ay-
dınlık dünyada yapayalnız kalmış öksüz yetimim’ (800). 

Bu çalışmada şu ana kadar ele aldığımız kelimelerin Oğuz dışı şiveler-
deki biçimi, Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü’nde şu şekilde ve-
rilmiştir:53 

 

 

 

                                                           
53 Aynı anlama gelen diğer kelimeler bu tabloya alınmamış, sadece ses bakımından ilgili ol-
duğu düşünülenler alınmıştır. Eski şekli yansıtanlar koyu dizilerek daha yeni şekillerden 
ayrılmıştır. 
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Eski Türkçe 
Başk. 

T. 
Tatar 

T. 
Kazak 

T. 
Kırgız 

T. 
Özbek  

T. 
Y. Uygur  

T. 
ti- “demek” - - dev de demåk demäk 
sub “su” hıv su suv sū suv su 

bu/bo “bu” bıl bu, ul bu, bul,  
sol 

bu, 
bul, 
oşol 

bu bu 

şu “şu” bıl, bı 
nıhı 

bu sol uşul u şu 

ol “o” ul ul o, ol, sol al u u 
yir “yer” yir cir jer cer yer yer 

yıl “yıl” yıl yıl jıl cıl yil jil 

ol(t)ur “oturmak” ultırıv utıru otıruv oturū otirmåk olturmak 

keltür- “getirmek” kiltiriv kitirü keltirüv ketirǖ keltirmåk keltürmäk 

Diğer bazı şive sözlüklerinde de bu kelimeler şu şekilde yer almaktadır:54 
 TTS KTS KS ÖTTTS YUTS 

ti- “demek” dimäk  de- de- dé- 
sub “su” su suv suu suw su 
bu/bo “bu” bu bul bul bu bu 
şu “şu” şul sol şol, oşol, oşo, ol şu, bu şu, şul 
ol “o” ul  ol u u, ul 
yir “yer” cir cer cer yer yer 
yıl “yıl”  cıl cıl yıl jil 
ol(t)ur “oturmak” utır- otır- otur-, oltur- otir- oltur- 
keltür- “getirmek” kitĕr- keltir- ketir-, keltir- keltir- keltür- 

Sonuç 

Görüldüğü gibi Başkurt Türkçesi bazı konularda diğer şivelere göre 
daha muhafazakâr davranmaktadır. Bu koruyuculuk iki şekilde kendini 
göstermektedir: 

1. Çalışmamızda verdiğimiz ti- ~ di-/dé-, yir ~ cir/cer, ol(t)ur- /~ otur, 
keltür- /~ getir-, ol /~ o gibi karşıtlıklarda ilk şekilleri korumaktadır. 

2. Farklı bir düzlemde de olsa, Orta Türkçeye geçiş dönemindeki söz 
içi ve sonu d’den gelen peltek ẕ/ḍ’yi yaşatmakta ve sondaki b’yi sızıcılaş-
tırdığı “suw” kelimesindeki çift dudak v’sini eritmeyip sürdürmektedir. 
Bu bakımdan ara şekilleri yaşattığı da söylenebilir. 

Başkurt Türkçesindeki bu koruyucu tutumun sebepleri şu şekilde 
izah edilebilir: 

1. Başkurt edebî dilinin 1917 Ekim ihtilâlinden sonraki dönemde ye-
rel Başkurt ağızlarına dayanması, edebî dile temel oluşturan “Dağ ağ-
zı”nın bazı eski ses özelliklerini taşıması. Bunu ağızların oluşmasında 
önemli yere sahip coğrafî sebeplerle dış etkilere daha kapalı olmakla iliş-
kilendirebiliriz. Bu sebebin özellikle pelteklik, l ve w# korunmasında rol 
oynadığını zannediyoruz. 
                                                           
54 Başkurt Türkçesi sözlüğüne metin içinde yer verildiği için buraya alınmamıştır. Sözlük-
lerde birebir bulunmayan kelimelerin hanesi boş bırakılmıştır. Eski şekli yansıtanlar koyu 
dizilerek daha yeni şekillerden ayrılmıştır. 
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2. Başkurt Türkçesinin Tatar Türkçesinin Mişer ve Nokrat gibi Oğuz-
ca unsurlar taşıyan ağızlarıyla ilişkisi. Bir Kıpçak şivesi olmasına rağ-
men kelime başı y’sinin korunmasında (dolayısıyla #y > #c değişmesinin 
gerçekleşmemesinde) bunun etkili olduğunu düşünüyoruz. 

3. Yakın coğrafyada bulunan Çuvaş Türkçesinin etkisi. Özellikle ti- 
“de-” fiilinin başındaki #t neredeyse bütün şivelerde (t ile başlayan keli-
melerde korunması şeklindeki genel kurala aykırı olarak) ötümlüleştiği 
halde Çuvaş Türkçesinde olduğu gibi Başkurt Türkçesinde de korun-
maktadır. Bu lehçenin etkisini sub >suw > hıw ve (bu+ol >) bul > bıl de-
ğişmelerindeki u > ı düzleşmesinde de görmekteyiz. Bu ünlü değişmesi 
bilindiği gibi Çuvaş Türkçesinde de mevcuttur. 
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Öz 

Uluslararası alanda insan gücünün dolaşımının önündeki kısıtlayıcı 

kurallar arttıkça, göç eylemini gerçekleştirmek isteyen göçmenler göç yön-

temlerini kuralsızlaştırarak uygulamaya çalışırlar. Hedeflenen ülkeye ku-

ral dışı yöntemler ile en kolay geçebilecekleri noktalardan geçiş yapmak 

isterler. Türkiye’nin Avrupa Birliği’nin Güneydoğu sınırında bulunması bu 

tip göçmenler için transit ülke olarak eylemin yapılacağı bir güzergâh ha-

line getirmektedir. Bu çalışmada düzensiz göçmenlerin Türkiye üzerinden 

Trakya bölgesinde kalkıştıkları düzensiz göç hareketi içindeki göçmenle-

rin demografik yapılarını analiz etmeye yöneliktir. 

Anahtar kelimeler: Göç, Düzensiz Göç, Yasadışı Göç, Demografik 

Yapı. 

Abstract 
Turkey On The Way Of Irregular Migration: The Region Of 
Thrace As A Transition Area To The European Union 

Due to the increasing rules imposed on free international human mo-

vement, the migrants trying to move start breaking the laws. They try to 

move to the target country where they want to go by illegal ways and 

using the shortest destination to pass. Since Turkey is a country on the 

border of Southeastern Europe, it becomes one of the transition spots. 

This study aims at investigating the demographic structure of the mig-

rants trying to move illegally by using the Thrace region of Turkey. 

Key words: Migration, Irregular Migration, Illegal Migration, Demog-

raphic Structure. 
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A. Düzensizleşen Göç Olgusu 

Geçen yüzyılın en çok tartışılan konularından birisi olan göç olgusu-
nun1, 21 yüzyılda da gündemdeki yerini sürdüreceği söylenebilir. Ger-
çekte ise gündemde bu kadar çok yer işgal eden göçmenlerin dünya nü-
fusu içindeki payları hacimsel cesamet olarak düşüktür. 2010 yılında 
150 milyon oldukları belirtilen uluslararası göçmenler, günümüzde 214 
milyon civarındadırlar.2 

Göçmenlerin sayısal küçüklüğüne karşın, gündem konusu olarak 
uzun zamandır yer işgal etmeleri 19. yüzyılda başlamıştır. Devletlerin ho-
mojen bir ulus devlet oluşturma yönündeki ideallerinde de göçmenler, bu 
idealin oluşumunu deforme edici olumsuz bir güç ve ulusal egemenliğe 
karşı bir tehdit olarak algılanmaktadır.3 Ulus devlet yapısını tesis etmek 
veya pekiştirmek için kendi doğasından kaynaklanan sosyo-kültürel yapı-
yı güçlendirmek isteyen ve bunun ekonomik altyapısında da kendi öznel 
koşullarına göre ekonomik sorunların çözüm ve düzenlemesinde ulusal 
argümanlarını “has vatandaşlarına” sunmak isteyen yönetimler, bu süreç 
içinde yer alabilecek yabancı unsurların izin verildiği oranda veya zaman-
da bulunmalarını belirleme yönetim hakkını elinde bulundurmak istemek-
tedirler. Bu bağlamda göçün rıza dâhilinde olması hedeflenir. 

Göç olgusu ise bireyin bulunduğu mekânsal alandaki unsurların 
olumsuzluğu sonucunda gerçekleşmemektedir. Bireyin bu memnuniyet-
sizliği ekonomiden, siyasete, inançtan kültürel alana kadar birçok tekil 
veya kolektif olgunun sonucu olabilir. Bunlar bireyi bulunduğu mekân-
dan itici unsurlar olarak yer alırken, gidilmek istenen ülkede bu koşulla-
rın tamamının veya birçoğunun pozitif uygulama alanı bulmasından 
kaynaklanmaktadır. Talep eden ülkeler ihtiyacın kalmadığı durumlarda 
ise kapılarını kapalı tutmak isterler. Dolayısıyla bu alıcı ülkeler, adeta 
bir valf gibi “aç-kapa” mekanizması ile göçmen talep etme/etmeme ira-
desini ellerinde bulundurarak, kontrolü sağlamak isterler. Kontrol süre-
cinde de kendi egemenlik alanlarına girmek isteyen üçüncü kişilerden 
pasaport ve vize gibi yasal belge ve ülkeye giriş müsaadesine tabii tutar-
lar, bu da onların “meşru egemenlik” gücünü içermektedir.4 Ancak bir 
göçmen için bulunduğu mekânsal yapıdaki olumsuzlukların yoğunluğu 
ve yaşamdan beklendiği kaliteyi menşei olduğu ülkede gerçekleştirebilme 
                                                           
1 Ayhan Gençler and Sudi Apak, “Illegal (Labour) Migration: Trends and Policies”, Journal of 
Social and Economic Development, Vol. II, No. 1, s. 1, 2009. 
2 IOM Facts and Figures, http://www.iom.int/cms/en/sites/iom/home/about-migration/ 
facts-figures-1.html, (25.06.2103). 
3 Ahmet İçduygu, “Türkiye’de Uluslararası Göçün Siyasal Arkaplanı: Küreselleşen Dünyada 
Ulus Devleti İnşa Etmek ve Korumak”, Türkiye’ye Uluslararası Göç, Editörler: Barbara Pusch 
ve Toman Wilkoszewski, Kitap Yayınevi, s. 20, İstanbul 2010. 
4 Ahmet İçduygu ve Deniz Sert, Step-by-step Migration Through Turkey: From the Indian 
Subcontinent to Europe, European University Institute, Migration Policy Centre, CARIM-In-
dia Research Report, s. 22, 2012/14. 
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olasılığının düşüklüğü, onu beklentilerini karşılayabileceği alanlara yö-
neltir. Hedeflenen ülkenin getirdiği kısıtlamalar ile göçmenin eylemi ger-
çekleştirme iradesinin sonucu olarak göç marjinalleşmektedir. 

Göçmeni terimsel olarak kısaca tarif edecek olursak; “bir ülkeden diğe-
rine yerleşmek amacıyla uygun bir zaman dilimi için hareket eden kişi” ola-
rak tanımlamak mümkündür. Bu kapsamda üç aydan daha fazla bir süre 
için yurt dışında yerleşen kişilere göçmen denilebilir.5 Bu bağlamda göç 
eylemine kalkışmış olan göçmenin “gönüllülüğü” veya “gönülsüzlüğü”nü de 
sadece bazı kısıtlılıklar içine oturtmak mümkün değildir. Örneğin; “mülte-
cileri gönülsüz göçmenlerle ve işçi göçmenleri de gönüllü göçmenlerle” anım-
sanacak biçimde kategorize etmek mümkün değildir. “Gönülsüzlükten gö-
nüllülük yelpazesi insanlar için uygun olan özgürlük derecesine karşılık ge-
lir.”6 Dolayısıyla ister gönüllü olsun, isterse gönülsüz olsun, gerek gönde-
ren ülke, gerekse alıcı ülke bakımından ülkeye giriş/çıkış yöntemlerinin 
yasal normlar içinde gerçekleşmiyor olması, bu göç olgusunun düzensiz 
göç hareketleri içinde değerlendirilmesini gerektirmektedir. 

Düzensiz göç bir olgu olarak statüleri farklı göçmen biçiminde nitele-
yebileceğimiz kişilerin özellikle son dönemlerde hedef ülkelerin artan ya-
sal bariyerlerini aşma arzusu içinde uygulamaya yöneldikleri yeni bir 
yöntem/yöntemler çeşitliliği olarak görülmektedir. Küreselleşen dünyada 
mal, hizmetler ve sermayenin önündeki engeller kaldırılıp, güvenli bir bi-
çimde sınır ötesi hareketlilik sağlanmaya çalışılırken, insan hareketlerini 
kısıtlayıcı kuralların getirilmekte olması, insanları “kuralsız ve düzensiz” 
olmaya mahkûm etmektedir. Bunun sonucu olarak da denetimli göçmen 
kabul eden ülkeler için alışılmadık yeni durumlar ortaya çıkmaktadır.7 

ILO tarafından göçmen işçiler enstrümanları içinde yasal olmayan 
statüdeki göçmen işçiler, düzensiz göçmen olarak tanımlanmamaktadır-
lar. Göçmen işçilerin durumu ILO’nun 143 no’lu sözleşmesinde düzen-
lenmektedir. Bu sözleşme göçmenlerin durumlarını ele alan uluslararası 
ilk enstrümandır. Benzer şekilde BM tarafından 1990 yılında “Conventi-
on on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of 
Their Families” ile uluslararası anlaşmalara bağlı olarak bir ülkeye giren, 
orada kalan ve çalışan yasal belgelere sahip göçmenlerin hakları güvence 
altına alınmaktadır.8 Bu nedenle düzensiz göç konusunda açık veya ge-
nel kabul gören bir tanım bulunmamaktadır. IOM’un Göç Terimleri söz-
lüğünde Düzensiz Göç; “Hedef ülkeleri açısından, bir ülkeye yasadışı gi-
                                                           
5 Thomas Faist, Uluslararası Göç ve Ulusaşırı Toplumsal Alanlar, Bağlam Yayınları, s. 42, İs-
tanbul 2003. 
6 Thomas Faist, a.g.e., s. 50. 
7 Sema Erder, “Düzensiz Göç, Göçmen Korkusu ve Çelişen Tepkiler”, Türkiye’ye Uluslarara-
sı Göç, Editörler: Barbara Pusch ve Toman Wilkoszewski, Kitap Yayınevi, s. 41, İstanbul 
2010; Ronald Skeldon, Migration Policies and the Millenium Development Goals, Progressive 
Governance, www.policy-network.net, s. 8, 2008. 
8 ILO, International Labour Migration A Rights Based Approach, s. 31, Geneva 2010. 
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riş yapmak veya bir ülkede yasadışı şekilde kalmak veya çalışmak” anla-
mına gelmektedir. Başka bir deyişle göçmen, belirli bir ülkeye girmek 
orada ikamet etmek veya çalışmak için göç düzenlemeleri uyarınca ge-
rekli olan izin veya belgelere sahip değildir.9 IOM sözlüğünde düzensiz 
göçmen ile “yasadışı giriş veya vizenin geçerlilik tarihinin sona ermesi yü-
zünden transit veya ev sahibi ülkede hukuki statüden yoksun kişi. Bu te-
rim, bir ülkeye giriş kurallarını ihlal eden mülteciler ve ev sahibi ülkede 
kalma izni bulunmayan diğer kişiler için de geçerli” olarak tanımlanmak-
tadırlar. Bu tanımlamaya göre düzensiz göçmen, transit veya ev sahibi 
ülkenin yasal belgelerine sahip olmaksızın ülkeye giren, orada ikamet 
eden veya çalışan kişidir.10 Ancak bu tanımlamanın kişiyi düzensiz göç-
men statüsüne koymak ve kapsamak bakımından yeterli olmadığı da ile-
ri sürülmektedir.11 Bu çeşit girişler genelde, organize suç örgütleriyle 
ilişkili olsun ya da olmasın, simsarlar veya insan kaçakçıları aracılığıyla 
gerçekleşmektedir.12 Göçün yasal yollardan gerçekleşmesine yönelik kı-
sıtlamalar ve göçmenin gerçekleştirme arzusu sonucunda özellikle, 90’lı 
yıllarda başlayarak gelişmiş Batılı ülkelere yönelik göç hareketleri, bu ül-
kelerin gündemlerinde önemli ölçüde yer almaya başlamıştır. 90’lı yılla-
rın sonlarında İtalya ve Fransa kıyılarına gemilerle sığınma talebiyle ge-
len göçmenler, bu ülkelerde göçün tartışılmasında ve karşıt seslerin art-
masında önemli rol oynamasına kaynak teşkil etmeye başlamıştır.13 Böy-
lece düzensiz göçmenler, göç şekilleri içinde gittikçe artan ve tartışılan 
bir konu/sorun alanı haline gelmeye başlamıştır. 

Düzensiz göçmenlerin sayıları ve hangi ülkede ne kadar bulunduklarını 
ortaya koymak mümkün değildir. Ancak yasallaştırma programları ile 
uluslararası alandaki kaynaklar tarafından düzensiz göçmenlerin uluslar-
arası alandaki tüm göçmenlerin yaklaşık %10-15’ini içerdiği ileri sürül-
mektedir. AB kaynakları tarafından yapılan son tahminlere göre düzensiz 
göçmenlerin, toplam göçmen işgücü stokunun %11-23’ü arasında ve sayı-
larının 2,8 milyon ile 6 milyon civarında oldukları tahmin edilmektedir. 
IOM tarafından yapılan belirlemelere göre ise 2006 yılında Ocak-Ekim ay-
ları arasında İspanya’nın Kanarya Adalarına sadece 27.000’den fazla göç-
menin geldiği, yine aynı periyotlar da İtalya’da Lampedusa’ya 17.000’den 
fazla göçmenin geldiği görülmüştür. Birleşik Krallık’ta ise 500.000’den faz-
la göçmenin düzensiz statüde olduğu, bölgenin dışında da çok sayıda bu 
tip göçmenin bulunduğu belirtilmektedir. Rusya Federasyonu’nda 2003 
                                                           
9 IOM, Glossary on Migration, No. 1, 2004. 
10 Ayhan Gençler and Sudi Apak, a.g.e., s. 13. 
11 ILO, a.g.e., s. 31. 
12 Ronald Skeldon, Migration Policies and the Millenium Development Goals, Progressive Go-
vernance, www.policy-network.net, s. 8, 2008. 
13 Kemal Kirişçi, Reconciling Refuge Protection With Efforts to Combat Irregular Migration: The 
Case of Turkey and the European Union, Global Comission on International Migration, No: 1, 
s. 3, Geneva 2004. 
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yılında 1,5 milyon civarında düzensiz göçmenin olduğu, ABD’de ise 1,5 
milyon ile 12 milyon arasında düzensiz göçmenin olabileceği tahmin edil-
mektedir. Bunların ABD sivil işgücünün yaklaşık %4,9’unu içerdikleri ve 
ABD’ye her yıl 1,5 milyon civarında giren göçmenin 1/3’ünü düzensiz göç-
menlerin oluşturdukları belirtilmektedir.14 

Avustralya’da nüfusun %0,2’sini (2006’da), Yunanistan’da %2,7’sini 
(2007’de), İtalya’da %1,2’sini (2006’da), Japonya’da %0,2’sini (2007’de), 
İspanya’da %0,9’unu (2007’de), düzensiz göçmenlerin oluşturdukları 
tahmin edilmektedir. CARIM tarafından yapılan son araştırmalara göre 
de Güney ve Doğu Akdeniz ülkelerine yönelik düzensiz göçün arttığı yö-
nündedir. 2008-2009 yıllarını kapsayan rapora göre de bu ülkelerin 5,6 
milyon civarında göçmen aldıkları, bunların %64’ünü kapsayan 3,6 mil-
yonunu düzensiz göçmen statüsündekilerin oluşturduğu yönündedir. 
Diğer taraftan Orta Doğu ve Akdeniz havzasında en fazla düzensiz göçe 
maruz kalan ülkelerin ise Ürdün, Lübnan, Libya, Suriye ve Türkiye’nin 
olduğudur.15 Bu beş ülke içinde Libya’da meydana gelen yönetim deği-
şikliği ve Suriye’de de yönetimi değiştirmek amacıyla muhalif gruplar ta-
rafından başlatılan silahlı mücadele sonucunda ülkenin iç savaş orta-
mında bulunması, bu iki ülkeyi göç alıcı/transit ülke konumlarından çı-
kararak göç veren ülkeler konumuna sokmuştur. Uluslararası alanda 
ülkelerde ekonomik, siyasal vd. alanlarda meydana gelebilen olumlu ge-
lişmelerde göçmenler için bir hedef, konaklama veya atlama noktası du-
rumuna getirebildiği gibi, olumsuz gelişmeler bu ülkeleri göçmen kayna-
ğı durumuna gelmelerine de neden olabilmektedir. Bu bağlamda Türkiye 
altmışlı yıllardan başlayarak göç veren bir ülke konumunda çıkarak, 20. 
yüzyılın son on yıllarından itibaren üçüncü ülke vatandaşları için bir he-
def ve aynı zamanda AB ülkeleri ile olan kara ve deniz sınırları sebebi ile 
de bu ülkelere gitmek isteyen göçmenler için önemli bir transit ülke ko-
numuna geçmiştir. 

B. Geçiş Ülkesi Olarak Türkiye 

Birçok alanda olduğu gibi göç konusunda da Türkiye dünya kamu-
oyu nezdinde hakkında doğru olmayan eksik/yanlış bilgiye sahip olunan 
ülke görünümündedir. Potansiyel göçmen kaynağı olarak görülen Türki-
ye, aslında uzun süreden beri göçmen ve sığınmacı ülkesi konumunda-
dır. Cumhuriyetin kuruluşu olan 1923’den 1997 yılına kadar başta Bal-
kan ülkeleri olmak üzere 1,6 milyon insan ülkemize göç etmiştir. Hatta 
1930’lardan itibaren on binlerce Yahudi’nin Almanya veya işgal ettiği 
yerlerden kaçarak Türkiye’ye sığındıkları ya da üçüncü ülkelere geçmek 
amacıyla geldikleri bilinmektedir. Soğuk savaş yıllarında da Doğu Avru-
pa’nın komünist ülkelerinden çok sayıda kişi Türkiye’ye sığınmışlar, ço-
                                                           
14 Ayhan Gençler and Sudi Apak, a.g.e., s. 20. 
15 ILO, a.g.e., s. 33-34. 
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ğu Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından 
mülteci kabul edilerek, Kanada ve ABD gibi üçüncü ülkelere yerleştiril-
mişlerdir.16 

1990’lı yıllardan itibaren ise Türkiye’nin konumu değişerek Demir Per-
de’nin kıyısından AB Kalesi’nin kıyısına geçmiştir. AB’nin Schengen sınır 
rejimi politikalarını hayata geçirerek sınır politikalarını sıkılaştırması ve gü-
ce yönelik sert ve korunaklı önlemler alarak “Avrupa Kalesi” durumu sergi-
lemesi, Türkiye’yi Doğu-Batı göç yolu üzerinde AB ülkelerine gitmek iste-
yen transit göçmenler için “bekleme odası” konumuna getirmiştir.17 Dolayı-
sıyla çevresel alanda meydana gelen ekonomik, siyasal gelişmeler Türkiye’-
nin “göç alanı” haline dönüşmesine yol açmıştır. Türkiye’ye yönelik göç 
akımlarını üç ana kategoride sınıflandırmak mümkündür. Bunlar:18 

1- Çatışma alanı oluşturan yerlerden gelen sığınmacı ve mülteciler, 
2- Ekonomik amaçlı “gönüllü, kısa süreli, düzensiz, sözde turizm 

amaçlı mekik göçü yapanlar” diye tanımlananlar, 
3- Bu gruptakiler ise düzensiz göçmenler olup, iki tipten oluşmakta-

dırlar. Bunlar düzensiz göçmenlerin çalışmak amaçlı gelenleri ile üçüncü 
ülkelere geçmek amaçlı gelen transit göçmenlerdir.19 Ancak bu gruba 
üçüncü tiplemeyi de eklemekte fayda vardır. Üçüncü ülkelere geçme is-
teğiyle gelmekle birlikte, sahip olduğu maddi gücün üçüncü ülkelere ge-
çiş yapmak için yeterli olmayan ve bunu temin etmek için bir süre Tür-
kiye’de düzensiz statüde çalışma durumunda olanlardır. 

Düzensiz göç amacındaki göçmenlerin yoğunlaşmalarında ülkelerinde 
ekonomik düzensizliklere ilaveten siyasal yapılarındaki meydana gelen 
düzensizliklerde Türkiye’nin düzensiz göç bağlamında daha açık bir ko-
numa gelmesine neden olmaktadır.20 Türkiye’nin ekonomik ve siyasal 
bakımdan stabil olmayan ülkelere komşu olması, AB’ye sınırdaşlığından 
dolayı coğrafi olarak çekici olması önemlidir.21 Dışsal alanda meydana 
gelen ve Türkiye’ye yönelik göç akımlarını güçlendirici bu gelişmelerin 
yanı sıra Türkiye’nin uyguladığı politikalar ve düzenlemelerde bu hare-
ket teşebbüsünde bulunan/bulunacakların cesaretini arttırabilmektedir. 
Ülkemizin uyguladığı esnek, liberal vize politikalarının yeri de önem taşı-
maktadır. Vize muafiyeti uygulanan ülke sayısının çok fazla olmasının 
yanında vize uygulananlara da gümrük giriş kapılarında vizenin ücret 
                                                           
16 Kemal Kirişçi, a.g.e., s. 3. 
17 Sema Erder, a.g.e., s. 43. 
18 Kurtar Tanyılmaz ve M. Meryem Kurtulmuş Kıroğlu, “Türkiye’de Göçmen İşçiler ve İşgü-
cü Piyasası Üzerine Etkileri”, Türkiye İşçi Sınıfı ve Emek Hareketi Küreselleşiyor mu? 3. Sınıf 
Çalışmaları Sempozyumu, Sosyal Araştırmalar Vakfı, s. 57, İstanbul 2008. 
19 Deniz Karcı Korfalı, Ayşen Üstübici ve Helene De Clerk, Turkey Country and Research Ase-
an Report, Imagining Europe From the Outside, Project Paper: 5, Final Version, s. 28, 2010. 
20 Ahmet İçduygu, “International Migration and Human Development in Turkey”, Munich Per-
sonel RcPEc Archive, Paper No. 19235, 2009, http://mpra.ub.uni-muenchen.de/19235/, s. 9. 
21 Ahmet İçduygu ve Deniz Sert, a.g.e., s. 3-4. 
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karşılığı veriliyor olması, Türkiye’yi yasal yollardan giriş yapmak isteyen-
ler için kolay girilebilir ülke durumuna sokmaktadır. Bu esnekliklere ila-
veten, hudut kapılarımızda “bandrol veya kaşe alma zorunluluğu bulu-
nan” 94 ülke vatandaşlarına havayolu ile ülkemize gelmeleri durumunda 
daha hızlı ve kolay vize alabilmeleri için “e-vize” uygulanmasına da baş-
lanmıştır.22 Doğu, güney ve güneydoğu kara sınırlarının yeterli korunak-
ta olmaması ve deniz sahanlığının da aynı ölçüde yeterli koruma altına 
alınamamış olması, Türkiye’yi yasal/yasal olmayan yollardan giriş yap-
mak isteyenler için kolay erişilebilir bir alan durumuna getirmektedir. 

1951 tarihli BM’nin Cenevre Konvensiyonu’na coğrafi sınırlama getir-
miş birkaç ülkeden biri olmasına karşın 1994 yılında yapılan yasal düzen-
leme ile Avrupalı olmayan sığınmacıların üçüncü ülkelere yerleşmeden ön-
ce Türkiye’de süreli ikamet izni verilmesine yönelik düzenlemede23, Türki-
ye’nin sığınmacılar bakımından tercih edilmesine neden olduğunu ileri 
sürmek mümkündür. Bu uygulamalar ışığında Türkiye, Orta Doğu, Afrika 
ve Asyalı göçmenler için önemli bir geçiş noktası durumundadır. 

Orta Doğu ülkelerinden gelenler içinde Filistin, Suriye, Irak ve İranlı-
lar ile Asya bölgesinden gelenler de ise Afganistan, Bangladeş ve Pakis-
tanlı göçmenler önemli kısmını oluşturmaktadırlar. AB ülkelerine geçiş 
yapmak isterken yakalanan veya geçiş yaptıktan sonra yakalanarak iade 
edilenlerin sayılarına bakıldığında ise 1995 yılında 11.362 kişi iken, 
1995-2004 yılları arasında yakalanan düzensiz göçmen sayısı 522.711 
kişiye ulaşmıştır.24 2005 yılında yakalanan düzensiz göçmen sayısının 
57.428 kişi, 2006 yılında 51.983 kişi, 2007’de 64.290 kişi, 2008 yılında 
65.737 kişi, 2009 yılında 34.345 kişi, 2010 yılında 32.667 kişi, 2011 yı-
lında 44.415 kişi ve 2012 yılının ilk üç ayında ise 6,360 kişi olmak üzere 
(IOM, 2008:31; EGM İstatistikleri 2012)25, 1995-2012 yılları arasında ya-
kalanan toplam düzensiz göçmen sayısının 879.936 kişi olduğu görül-
mektedir. Türkiye’de yakalanan göçmen sayısının yüksekliği önemli ol-
makla birlikte, illegal göçmenlerin sayıları tam olarak bilinemediğinden 
teşebbüste bulunanların kaçta kaçının yakalanabildiğini de ileri sürmek 
mümkün olmamaktadır. Dolayısıyla transit göçmenler düzensiz göçün 
bir alt kümesini oluşturduklarından sayılarının öngörülebilmesi müm-
kün değildir.26 
                                                           
22 Sabah Gazetesi, “E-vize Uygulaması Başladı”, http://www.sabah.com.tr, 01.08.2013. 
23 Deniz Karcı Korfalı v.d., a.g.e., s. 28. 
24 Ayhan Gençler, “Emeğin Enformel Küreselleşmesi: Yasadışı Emek Göçünde Türkiye Aya-
ğı”, Türkiye İşçi Sınıfı ve Emek Hareketi Küreselleşiyor mu? 3. Sınıf Çalışmaları Sempozyumu, 
Sosyal Araştırmalar Vakfı, s. 37, İstanbul 2008. 
25 IOM, Migration in Turkey A Country Profile, s. 31, Geneva 2008; Emniyet Genel Müdürlü-
ğü, İstatistikler, http://www.egm.gov.tr, 01.08.2013. 
26 Refik Erzan, “The Impact of the Global Crisis on Illegal Migration and Remittances: The 
Turkish Corridor”, CARIM Analytic and Synthetic Notes 2009/38, European University Insti-
tute, Robert Sehuman Centre for Advanced Studies, s. 6, 2009. 
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1999 yılına kadar düzensiz göç gibi alanlarda genelde düzenleme yap-
maktan uzak bir politika izlemiş olan Türkiye’nin 1999 yılında Helsinki’-
deki AB Konseyi toplantısında AB’ye aday ülke statüsünün verilmesi ile 
birlikte, bu alana yönelik düzenlemelerin hız kazandığı söylenebilir.27 Bu 
bağlamda AB ile uyum kapsamında biyometrik ve barkodlu pasaport uy-
gulamasına geçilmiş, Ceza Kanunu, Yabancılar Kanunu’nda düzenleme-
lere ve yasalaştırmalara gidilmiş ve AB’nin ortak vize rejimine uyum kap-
samında uygulamalara yönelinmiştir. Suriye (10.10.2001), Yunanistan 
(08.10.2003), Kırgızistan (06.05.2003), Romanya (16.01.2004), Ukrayna 
(08.06.2005), Pakistan (07.12.2010), Rusya (18.01.2011) ve Nijerya ile 
(02.02.2011) geri kabul anlaşmaları imzalanmıştır. 

AB tarafından Türkiye’nin kısıt koyduğu 1951 tarihli Cenevre Konvan-
siyonu’na yönelik kısıtlılığının kaldırılarak AB ile uyumlu hale getirilmesi 
yönündeki baskılara karşı ise Türkiye, bu kısıtın kaldırılmasının ulusal 
güvenlik alanında endişeli bir durum yaratacağı düşüncesine dayalı kabul 
etmemektedir.28 Türkiye’nin bu çekincesinin yanında tam üyelik müzake-
relerinin başladığı 2005 yılına göre bu yönde önemli aşama kaydedileme-
miş olması ve AB’nin diğer tam üyelik müzakerelerinde bulunduğu ülkele-
re göre Türkiye’ye ikircikli davranması, Türkiye’nin AB ortak vize politika-
sından ve AB politikalarından sapmasına da zemin hazırlamıştır. 

Türkiye, güvenlik endişeleri ve AB’nin Türkiye vatandaşlarına uygula-
dığı ikircikli politikalar yüzünden AB ile ancak eş zamanlı olarak geliş-
meler sağlanması durumunda AB’nin isteklerinin karşılanabileceğini ifa-
de etmektedir. Türkiye, Türk vatandaşlarına vize muafiyeti sağlanması 
yönünde yapılacak gelişmeler ölçüsünde AB ile geri kabul anlaşmasının 
eş zamanlı hayata geçirebileceği politik davranış içindedir. 

Nitekim Türkiye ile Hırvatistan, aynı tarihte tam üyelik müzakereleri-
ne başlamış olmalarına rağmen, Hırvatistan 01.07.2013 tarihinde AB’ye 
tam üye olmuştur. Türkiye’nin ise ne zaman tam üye olabileceği, ne si-
yasi çevreler ne de entelektüel çevreler tarafından kestirilememekte, an-
cak kâhinlerin yapabilecekleri öngörülere kalmıştır. 

C. Türkiye’den AB’ne Düzensiz Geçiş Yapmak İsteyen Göçmenle-
rin Demografik Özellikleri29 

Türkiye’nin, Avrupa ile olan coğrafi yakınlığı ve çevre ülkelerdeki eko-
nomik, siyasal ve güvenlik kaynaklı endişelerin artması farklı göç motif-
                                                           
27 Janja Vukosinoviç, “Illegal Migration in Turkey-EU Relations: An Issue of Political Bargai-
ning or Political Cooperation?”, European Perspectives-Journal on European Perspectives of 
the Western Balkans, Vol: 3, No: 2, s. 156, October 2011. 
28 Aktaran: Ayhan Gençler, a.g.e., s. 35. 
29 Çalışmanın bundan sonraki bölümünü oluşturan düzensiz göçmenlerin demografik özellik-
lerine yönelik analizde, Danışmanlığını yürüttüğüm Metin ŞAFAK tarafından 2013 yılında, 
Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabi-
lim Dalı’nda hazırlanmış, “Yasadışı Göç Olgusunda Türkiye: Bir Geçiş Bölgesi Olarak Trakya’-
nın Analizi” başlıklı tezde yapılmış olan anket verilerinden yararlanılarak analiz yapılmaktadır. 
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leri ile karşı karşıya kalmasına yol açmaktadır.30 Bölgesel olarak olum-
suz gelişmelerin olmasına ilaveten Türkiye’nin “sistematik ve kapsamlı 
dış göç ve sığınma politikasının olmaması”31, Türkiye’nin göçmenler için 
bir hedef ve düzensiz göç motifleri için gerçekleştirilme alanı olarak gö-
rülmesine yol açmaktadır. 

Çalışmanın bu bölümünde Türkiye’den Yunanistan ve Bulgaristan’a 
geçmek veya geçtikten sonra yakalanarak Türkiye’ye iade edilmiş, Edir-
ne’de Yabancılar Misafirhanesi’nde 2011-2012 tarihleri arasında bulu-
nan 500 düzensiz göçmene uygulanan anket sonuçları değerlendirilmek-
tedir.32 Bu bölümde anketteki sorulara verilen cevaplardan demografik 
içerikli olanlar ele alınmaktadır. 

1. Düzensiz Göçmenlerin Geldikleri Yerler 

Edirne’de Yabancılar Misafirhanesi’nde tutulan düzensiz göçmenlerin 
Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Güney Asya bölgelerinden geldikleri görül-
mektedir. Ankete cevap verenlerin tamamının Müslüman oldukları, 
%60’ının (302 kişi) Filistin’den, %16,8’inin (84 kişi) Suriye’den, %17.20’-
sinin (86 kişi) Kuzey Afrika ülkelerinden ve %1’inin ise (5 kişi) Pakistan’-
dan geldikleri yönündedir.33 Yakalananların çoğunun Orta Doğu kökenli 
olması on yıl önceki yapılan çalışma sonuçları ile de paralellik arz et-
mektedir. İçduygu’ya34 göre de transit göçmenlerin çoğunluğunun Orta 
Doğu kökenli oldukları, bunların üçte birini Iraklıların, beşte birini ise 
İranlıların oluşturduğu yönündedir. Türkiye’de 1995-2011 yılları arasın-
da yakalanan göçmen sıralamasında Filistinliler 28,453 kişi ile altıncı sı-
rada yer almaktadırlar.35 Önceki yıllara göre bölgesel koşullarda pek faz-
la değişiklik olmamasına karşılık Filistinlilerin %60 gibi bir yoğunluğa 
ulaşmış olmalarının ise ne kadar gerçeği yansıttığı tartışma götürür. Su-
riyelilerin ikinci sırada bulunmaları ülkelerindeki çatışma ortamından 
kaynaklanan nedenlerden dolayı normal gözükmektedir. Ancak Filistin’-
de bölgesel olarak önceki dönemlere göre önemli ölçüde değişen bir şey 
olmadığından Filistinlilerin bu kadar yüksek bir oranı içermelerinin doğ-
ruluğunu kabul etmek pek mümkün gözükmemektedir. 

Öyleyse göçmenlerin yoğunluğunu gösteren Filistin veya Suriye değil-
se neden kendilerini bu ülkelerin vatandaşları oldukları biçiminde ta-
nımlama ihtiyacı duymaktadırlar? Türkiye’nin son zamanlarda dış politi-
                                                           
30 Janja Vukosinoviç, a.g.e., s. 152. 
31 Sema Erder, a.g.e., s. 43. 
32 Metin Şafak, Yasadışı Göç Olgusunda Türkiye: Bir Geçiş Bölgesi Olarak Trakya’nın Anali-
zi, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2013. 
33 Metin Şafak, a.g.e., tablo 2, s. 40. 
34 Ahmet İçduygu, “The Politics of International Migrotory Regimes: Transit Migration Flows 
in Turkey”, International Social Science Journal, Vol: 52, Issue: 165, 2002. 
35 Ahmet İçduygu ve Deniz Sert, a.g.e., s. 6. 
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ka bakımından Filistin’i öne alan ve Suriye’de mevcut rejim karşıtlarına 
yönelik sempatik nitelenebilecek uygulamaları, bu ülkelerin insanlarına 
yönelik yönetim bazında (bürokraside) daha hoşgörü ile bakılmasına ze-
min hazırlamaktadır. Bu bağlamda da düzensiz göçmenlerin yasadışı gö-
çe kalkışmalarının sonucunda gözetim altına alınmış olmaları ve kısmen 
de olsa kötü muameleye uğramamaları için kendilerini Filistinli ve Suri-
yeli olarak tanımlama yoluna gitmiş olmaları güçlenmektedir. 

2. Türkiye’ye Giriş Yöntemleri 

Türkiye’ye transit göç amaçlı giren göçmenlerin girişlerinin beşte iki-
sinin geçerli bir belgeye sahip olmadan gerçekleştirmiş olduklarıdır.36 
Ankete cevap verenlerin %64,2’si (427 kişi)37 Türkiye’ye yasal olmayan 
yollardan giriş yaptıklarını ifade etmişlerdir. On yıl önce yapılan görüş-
meye göre günümüzdeki transit göç amaçlı olan düzensiz göçmenlerin 
ülkeye yasal olmayan yollar ile girmeyi tercihlerinde artış olduğudur. Ya-
pılmış olan birçok çalışma ve gözlemde varılan ortak sonuç, düzensiz 
göçmenler tarafından AB’ne girişte en kolay yol olarak Türkiye’yi gördük-
leridir.38 Bu durum ülkenin sınır güveliği sorununu öne çıkarmaktadır. 

Türkiye’nin uyguladığı esnek vize rejimi ve muafiyet kapsamındaki ül-
ke sayısının fazlalığına rağmen, vize muafiyeti olan ülke vatandaşlarının 
dahi belgesiz olarak giriş yapmış olmaları, ülkemizin sınır güvenliği ko-
nusunda büyük zafiyet içinde olunduğunun da bir göstergesidir. Ancak 
sınır güvenliği sorunu ve zafiyeti sadece Türkiye özelinde olan bir konu 
değildir. Bu durum ABD ve AB gibi diğer düzensiz göçle muhatap olan 
ülkelerde de sorun olarak görülmektedir ve bu göç yönteminin yaratmış 
olduğu kuralsızlığın engellenebilmesi için politikalar geliştirilmekte, yeni 
önlemler alınmakta ve bunlar için bütçe tahsis edilmektedir. 

ABD sınır güvenliği için 1993 yılında 750 milyon dolarlık harcamada 
bulunurken, 2004 yılında 3,8 milyar dolara çıkarmış ve sınır güvenliğin-
de çalışan personel sayısı da 11.000’e ulaşmıştır. 2008 yılında ise ön-
lemlerin daha da etkinleştirilmesi için 13 milyar dolarlık bütçeye ve 
17,800 sınır güvenliğine ihtiyaç olduğu belirtilmektedir.39 AB ise iç sınır 
kontrollerini kaldırarak kontrolü içerde değil dış unsurlarda etkinleştir-
meyi tercih etmiştir. Schengen bölgesine giren ülkeler ile insanların ser-
best dolaşımını (Birleşik Krallık, Kıbrıs Rum Kesimi, Romanya ve Bulga-
ristan hariç, İzlanda, Norveç ve İsviçre dâhil) iç sınırları kaldırarak tesis 
etmiştir. Dış sınırlarda ise üye ülkeler ile koordine halinde Frontex sınır 
                                                           
36 Ahmet İçduygu, a.g.e., s. 364, 2002. 
37 Metin Şafak, a.g.e., Tablo 31, s. 50. 
38 A. Didem Danış, Cherie Taraghi ve Jean-François Perouse, “Integration in Limbo: Iraqi, 
Afghan, Maghrebi and Iranian Migrants in Istanbul”, Land of Diverse Migrations, Ed. A. İç-
duygu, K. Kirişçi, İstanbul Bilgi University Press, s. 592, İstanbul 2009. 
39 Aktaran: Ayhan Gençler-Sudi Apak, a.g.e., s. 33. 
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güvenliği teşkilatı kurularak, düzensiz göçe karşı veri toplanmakta ve 
politikalar geliştirilmektedir. Bu çalışmaların ışığında son on yıl içinde 
AB ülkelerinde düzensiz göçmen sayısının azaldığı tahmin edilmektedir. 
2007 yılından beri düzensiz göçmenlere ilişkin üye ülkelerden veri sağla-
nabilmekte ve yasadışı göçün azaldığı işaret edilmektedir.40 2007 yılında 
163,903 kişi AB sınırlarını yasal olmayan yollardan geçmeye çalışırken 
yakalanmıştır. Bu sayı 2009 yılında 104.600 kişi olarak kaydedilmiş ve 
bir önceki yıla göre yasadışı yollardan sınırları geçmek isteyenlerin sayı-
sında %34 gerileme görülmektedir. Deniz yoluyla 2009 yılında geçmek 
isteyenlerin sayısı 47.000 iken, 2010 yılında 14.000 kişi olarak kaydedil-
miş ve %70 oranında azalma görülmektedir.41 

AB ülkelerine yasal olmayan yollardan girmeye teşebbüs edenlerin 
%86’sının kara yolunu, %14’ünün ise deniz yolunu tercih ettikleri görül-
mektedir. Düzensiz göçte kara yoluyla AB’ye en büyük geçişler Yunanis-
tan yoluyla Türkiye ve Arnavutluk üzerinden yapılanlardır.42 Yunanis-
tan’ın kara ve deniz sınırları yasal olmayan yollardan AB’ye giriş için son 
kapı olarak da nitelendirilmektedir.43 Yunanistan menşeli girişler AB’ye 
karayoluyla 2008 yılında yapılanların %50’sini içerirken, 2009 yılında 
%75’e çıkmıştır. Frontex tarafından Ekim 2010’da yayınlanan rapora gö-
re ise Yunanistan, AB’ye yönelik düzensiz göçmen girişlerinin %90’ının 
gerçekleştiği yer durumuna gelmiş olduğudur. Ancak Frontex’in dene-
timlerindeki artış ile 2011 yılının ilk çeyreğinde düzensiz göç işlemlerin-
de %60 oranında azalma kaydedildiğidir.44 Frontex çalışmaları ile Türki-
ye-Yunanistan arasındaki sınır güvenliğinin tesis edilmesi ve düzensiz 
göçe yönelik denetimlerin arttırılmasına karşın bu iki ülke arasındaki sı-
nırın en önemli geçiş noktası olma özelliğini korumaktadır. Bu duruma 
karşın AB’nin görüşü, iki ülke arasındaki sınır güvenliğinin tesis edilebil-
mesi için Schengen sistemi içinde kabul edilen kara listenin, Türkiye tara-
fından da uygulanması ve burada belirtilen ülkelere vize uygulanması yö-
nündedir. AB’nin bu taleplerine karşılık Türkiye, AB’nin kara listeye aldığı 
komşu ve bölge ülkelerine vize muafiyeti uygulamaktadır. İlk başlarda 
Türkiye’nin AB vize rejimine uyma yönündeki girişimleri olmakla birlikte, 
AB ile tam üyelik müzakere sürecinin yavaşlaması ve belirsizleşmesi, Tür-
kiye’yi AB müktesebatından bağımsız politika izlemeye yöneltmiştir. 

AB ile düzensiz göçmenlerin geri kabul edilmesine yönelik hazırlan-
mış olan final taslak kabul edilmiş olmasına karşın, uygulamaya geçme-
miştir. AB ile ilişkilerdeki belirsizlik ve “AB’nin, Türkiye’yi yasadışı göçle 
                                                           
40 Christal Morehouse and Michael Blomfield, Irregular Migration in Europe, Transatlantic 
Council on Migration, Migration Policy Institute, s. 1-3, December 2011. 
41 Christal Morehouse and Blomfield, a.g.e., s. 1-8. 
42 Christal Morehouse and Blomfield, a.g.e., s. 10. 
43 Aktaran Janja Vukasinovic, a.g.e., s. 154. 
44 Christal Morehouse and Blomfield, a.g.e., s. 10-12. 
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mücadele de teknik ve mali yardım yapmada üçüncü ülkelere uyguladığı 
politikaların benzeri ile eşdeğer görmesi”45, Türkiye’yi AB ile işbirliğinden 
yoksun tek başına bırakmıştır. Bu belirsizlikler ve uygulamalar Türkiye’-
nin düzensiz göçle mücadeleye karşı politika geliştirme ve uygulamada 
isteksiz olmasına ve AB müktesebatına “kasıtlı olarak kayıtsız” kalması-
na neden olduğu söylenebilir. 

3. Düzensiz Göçmenlerin Türkiye’ye Giriş Yolları ve Katlandıkları 
Mali Boyut 

Transit göç amacıyla Türkiye’ye giren göçmenler çok farklı yöntemler 
uygulamaktadırlar. Bunlar46; “sahte doküman kullanma, araç içinde sak-
lanarak kara sınırlarını geçmek; kara sınırlarını at, eşek veya yürüyerek 
geçmek; deniz sınırlarını gemi, balıkçı botları veya küçük botlar ile geç-
mek; veya ülkeye yasal yollardan girmek, fakat vize süresi geçtiğinde ya-
sal olmayan yollardan ayrılmak.” Bu yöntemleri kullanırken giriş yap-
mak için özellikle İran, Irak ve Suriye sınırları, çıkış yapmak içinse Muğ-
la, Çanakkale, İstanbul, İzmir ve Edirne’nin kullanıldığı görülmektedir.47 

Türkiye’ye yasal olmayan yollardan giriş yapan düzensiz göçmelerden 
hangi yol ile giriş yaptınız sorusuna cevap vermiş olan 441 göçmenin 
%65,7’si (290 kişi) kara yolu, %17,2’si (76 kişi) deniz yolu, %10,4’ünü 
ise demiryolunu kullananların (46 kişi) oluşturduğudur. Geriye kalanla-
rın %4,7’si ise (21 kişi) hava yolunu, %1,8’i ise (8 kişi) herhangi bir araç 
kullanmadan48 girişi gerçekleştirdiklerini ifade etmişlerdir. Düzensiz göç-
menlerin ülkelere giriş yöntemleri girilmek istenen coğrafi koşullara göre 
değişiklik göstermektedir. Türkiye’nin dörtte üçünün denizlerle çevrili ol-
masına karşın, ülkeye kara yoluyla giriş yapanlar ağırlıktadır. Coğrafi 
koşulların sağladığı avantaja, denetim yetersizliği ve maliyet düşüklüğü-
nün de eklenmesiyle birlikte, Türkiye’ye giriş yapmada ulaşım seçenekle-
rinde karayolu öne çıkmaktadır. 

Hangi yolla olursa olsun yasal olmayan yollardan giriş yapmanın bir 
maliyeti bulunmaktadır. Geçişi gerçekleştirecek rehberlere, aracılara ve 
giriş kolaylığı sağlayacak resmi görevlilere verilecek olan rüşvette bu ma-
liyetin boyutunu ortaya koymaktadır. Düzensiz göçmenlerde maliyetler 
gidilmek istenilen ülkeye göçün doğrudan veya dolaylı olarak yapılması-
na göre değişmektedir. Kendi ülkesinden bir başka ülkeye geçtikten son-
ra hedef ülkeye gidilecekse iki parçalı maliyet boyutu karşısına çıkmak-
tadır. Türkiye üzerinden bir başka ülkeye geçiş yapılacaksa Türkiye aya-
ğı maliyetin bir boyutunu, Türkiye’den diğer ülkeye geçiş ise ikinci boyu-
                                                           
45 Janja Vukosinoviç, a.g.e., s. 161. 
46 Ahmet İçduygu ve Deniz Sert, a.g.e., s. 4. 
47 Ahmet İçduygu ve Deniz Sert, a.g.e., s. 6. 
48 Metin Şafak, a.g.e., tablo 32, s. 51. 
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tunu oluşturmaktadır. İçduygu’ya49 göre de Türkiye kanalıyla transit gö-
çün maliyetinin 3,700 dolara kadar çıkabildiği, ortalama olarak Türkiye 
tarafında verilen rüşvetin 5-3,000 dolar arasında değiştiğidir. Hedeflenen 
ülke içinde yaklaşık 4,500 dolar civarında rüşvet verildiği ve Türkiye ile 
hedeflenen ülkeye ulaşma sürecine kadar 100-10,000 dolar arasında de-
ğişen miktarlarda bir maliyet oluşturduğu ileri sürülmektedir. Bu mali-
yetler izlenen güzergâha ve uzaklığa göre değişmektedir. Afrikalılar için 
daha düşük bir maliyet oluştururken, Asyalılar için ise çok daha yüksek 
maliyet oluşabilmektedir. 

Türkiye’ye giriş yapmak için ne kadar maliyete katlandınız sorusuna 
cevap veren 414 düzensiz göçmenin %72,4’ünü oluşturan 300’ünün 
1000 dolara kadar maliyete katlandıklarını, %15,4’ünü içeren 64 kişinin 
ise 1000-5000 dolar arasında harcama yaptıklarını, %7,9’unu oluşturan 
33 kişi ise 5000-10,000 dolar harcamada bulunduklarını sadece %4,1’ini 
oluşturan 17 kişinin 10,000 dolar üzerinde harcama yaptıklarını ifade 
etmişlerdir.50 Ankete katılanların 2/3’lük kısmının yaptığı harcamanın 
1000 dolarlık düzeyin altında olması Türkiye’ye girişin düşük maliyetle 
gerçekleştiğini göstermektedir. Dolayısıyla ödenen meblağın düşüklüğü-
nü ülkeye girişin kolay olması ve coğrafi yakınlık ile bağlantılı görmek 
mümkündür. Düşük maliyet ve yetersiz denetim olgusu düzensiz göç-
menleri teşvik edici rol oynamaktadır. 

4. Göçmenlerin Cinsiyet ve Yaş Dağılımları 

Göç eylemi, içinde cinsiyete dayalı farklılıkların olmadığı, kadınlarında 
erkekler kadar göç ettikleri bilinmektedir. Ancak anketin uygulandığı göç-
menlerin cinsiyet dağılımlarına bakıldığında %93,2’sinin erkek, %6,4’ü-
nün ise kadın olduğu görülmektedir.51 Düzensiz göç içinde informel yollar-
dan geçişin zorluk derecesi arttıkça, bu göç hareketi içinde kadınların sa-
yısının düştüğü gözlenmektedir. Eldeki veriler ve çeşitli zamanlarda sınırı 
yasal olmayan yollardan geçmeye çalışan düzensiz göçmenler için belirti-
len şu hususunda dikkate alınması gerekir. Düzensiz göç eylemini gerçek-
leştiren kişinin yalnız olmaması ve diğer aile fertlerinin de bu yöntem ile 
sınırı geçmeye çalışmaları durumunda ailenin tüm fertlerinin göç maliyeti 
ve yakalanma riskinin yüksekliğinden dolayı, birlikte hareket etmekten 
kaçınıldığıdır. Aile fertlerinden birisi önce geçiş işlemini denemekte, başa-
rılı olunması durumunda diğer aile fertlerini aynı yöntem ile geçişe kanali-
ze etmektedir. Bu denemeye katılanlar genellikle erkek oldukları için ka-
dın sayısının oldukça düşük görünmesine yol açtığıdır. Maliyet faktöründe 
ise geçiş yollarını öğrenerek, gerideki diğer aile fertleri/yakınlarına dene-
                                                           
49 Ahmet İçduygu, a.g.e., 2002. 
50 Metin Şafak, a.g.e., tablo 13, s. 44. 
51 Metin Şafak, a.g.e., tablo 3, s. 40. 
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yimlerini aktararak, göçmen kaçakçılarına bir bedel ödemeden geçiş te-
şebbüsünde de bulunmaktadır. Ancak bu yolun sonu dramatik bir şekilde 
sonuçlanabilmektedir. Özellikle Türkiye-Yunanistan arasındaki Meriç Nehri 
geçilirken çok sayıda üzücü hadise olmaktadır. Nehrin geçiş yerinin karış-
tırılması, mevsimsel ya da yağışların su seviyesinde yaptığı değişikliğin he-
saba katılmaması, bu maceranın sonucunun dramatik sonuçlanmasına 
neden olabilmektedir. Meriç Nehri’nde sıkça boğularak ölmüş insan ceset-
lerine rastlamak mümkündür. Dolayısıyla düzensiz göçte erkek sayısının 
egemen olmasının nedeni, bu göç yönteminin içerdiği zorluklar nedeniyle 
erkeklerin öncü görevini üstlenmesinin yansımasıdır. 

Düzensiz göçe kalkışanların yaş gruplarına göre dağılımına bakıldı-
ğında soruya cevap veren 386 göçmenden, %94,6’sı (365 kişi) kırk dört 
yaş altı gruba dâhil oldukları, bu grup içerisinde en büyük payı ise 
%36,8’lik oran ile (142 kişi) 19-24 yaş grubu içinde bulunanların aldığı 
görülmektedir. 25-34 yaş gruplarındakilerin oranı %33,4 ile (129 kişi) 
ikinci sırada yer almaktadır.52 Otuz beş yaş üstü ile on dokuz yaş grubu 
altında bulunanların dağılımı ise birbirlerine yakın düzeydedirler. Göç 
olgusu içinde Ravenstein’in göç kanunlarından beri ileri sürülen gençler 
göç etmeye yatkındırlar görüşü doğrulanmaktadır. Çünkü ilerleyen yaş-
larda göçe kalkışmanın fırsat maliyeti artacağından ve sosyal çevrelerini 
yitirmek istemeyeceklerinden göçe olan ilgi azalır. 

5. Geldikleri Yerleşim Yerlerinin Dağılımı 

Yerleşim yerleri ile ilgili soruyu cevaplayan 448 kişinin %61,8’i (277 
kişi) kentsel alanlardan, %38,2’sinin ise (171 kişi) kırsal bölgelerden gel-
diklerini ifade etmektedirler.53 İçduygu’nun54 yapmış olduğu çalışmada 
da benzer sonuçlar görülmektedir. Görüşmede bulunulan göçmenlerin 
%70’inin yaşlarının 17-30 arasında ve şehirli olduklarıdır. 

Kentsel kökenli göçmenlerin ağırlıkta olmasının nedeni ise göç teorile-
ri içinde de açıklanan “iletişim ağları teorisi”ne göre göçmenler tarafından 
göç eyleminin yöntem ve metotlarının öğrenilmesinde kentsel mekânların 
dominant olmasıdır.55 Çünkü bu mekânlarda farklı yöntemlerin gerçek-
leştirilebileceği alternatif ağlara erişebilmek mümkündür. Dolayısıyla göçe 
aracılık edecek kişi veya kişilere ulaşabilmede kolaylık, kentsel mekânlar-
daki göçmenlerin daha hareketli olmasına kaynak teşkil etmektedir. 

6. Eğitim Durumları 

Eğitim durumu ile ilgili soruya cevap veren 466 göçmenin %86,5’inin 
lise ve altı eğitim düzeyinde oldukları görülmektedir. Bunların içindeki 
                                                           
52 Metin Şafak, a.g.e., tablo 3-4, s. 40. 
53 Metin Şafak, a.g.e., tablo 5, s. 41. 
54 Ahmet İçduygu, a.g.e., s. 363, 2002. 
55 Thomas Faist, a.g.e., s. 85, 139, 160, 237-238, 2003. 
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%22,3’lük kısmı ise okuryazar olmayan veya okuryazar olmakla birlikte56 
herhangi bir eğitim kurumundan belge almamış olanları içermektedir. Dü-
zensiz göçmenlerin eğitim düzeyinin düşüklüğü, bu kişilerin gitmeyi he-
defledikleri ülkelere yasal yollar ile gitmelerinin oldukça zor olmasından 
bu yönteme başvurduklarıdır. Gelişmiş Batılı devletlerin genellikle vize ko-
laylığı sağladığı durumlar ülkeye yatırım yapmak isteyenler ve nitelikli ki-
şiler için geçerli olmaktadır. Çünkü nitelikli işgücüne gereksinim duyan 
bu ülkeler, nitelikli insan gücünü kendi ülkelerine çekebilmek için nispe-
ten çok daha kolay vize veya çalışma izni verebilmektedirler. Dolayısıyla 
düzensiz göç eğitim düzeyi düşük, genç, şehirli işgücünün var olan yapısı-
na göre daha iyi gelecek ve istihdam yaratma arayışının bir sonucudur. 

7. Medeni Durum 

Göç kararı ile kişinin evli olup olmaması, aile olup olmaması veya ai-
lenin büyüklüğü arasında ilişki bulunmaktadır. “Göçmenin göç kararının 
çoğunlukla hane halkı bağlamında alınacak bir karar olması57, bekârların 
evlilerden ve çocuksuz ailelerin çocuklulardan daha fazla göç etme ihtima-
line sahip bulunduklarını göstermektedir.”58 

Evli işçilerin daha az göç etme eğilimine sahip olmaları, çocuğun var-
lığının da dâhil olması durumunda psikolojik maliyetin daha da büyüye-
ceğidir.59 Kişi sayısının artması ile birlikte belirsizliklerin de artması, gö-
çün maliyetini arttırırken gerçekleştirme olasılığını azaltır. Çünkü kişiyi 
mülteci statüsüne düşürebilecek zorunlu, yaşamsal etmenlerin oluşma-
ması halinde göç kararı, fayda-maliyet analizine dayanarak göç eylemi-
nin sonucunu maliyetler iskonto edildikten sonra pozitif bir değer kata-
biliyorsa yapılmasına karar verilir. 

Ankete cevap veren 464 göçmenin %69,8’inin (324 kişi) bekâr/dul ol-
dukları görülmektedir. Ankete katılan göçmenlerin %30,2’si (140 kişi) evli 
olduklarını, %47,7’si ise çocuklarının bulunmadığını beyan etmişlerdir. Ço-
cuğu olanların arasında ise 3 veya daha fazla çocuğa sahip olanların oranı 
%25,1’dir.60 Elde edilen sonuçlarda daha önce yapılmış olan araştırmaların 
ileri sürdüğü gibi bekârların daha mobil olduklarını doğrulamaktadır. 

8. Düzensiz Göçe Nedensellik: Gelir Düşüklüğü, İşsizlik, Mülki-
yetsizlik ve Siyasal Hoşnutsuzluk 

Yapılan göç araştırmalarında göçmenlerin ülkelerindeki “ücret oranla-
rı ve istihdam fırsatları”nın kişilerin göç etmelerinde önemli rol oynadığı-
                                                           
56 Metin Şafak, a.g.e., tablo 6, s. 41. 
57 Robert F. Elliott, Karşılaştırmalı Çalışma Ekonomisi, Ankara Üniversitesi Yayın No: 210, 
S. 135, Ankara 1997. 
58 Kemal Biçerli, Çalışma Ekonomisi, 4. Baskı, s. 287, İstanbul 2007. 
59 Kemal Biçerli, a.g.e., s. 287. 
60 Metin Şafak, a.g.e., tablo 7-9, s. 42. 
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nı göstermektedir. Gidilecek yer konumundaki ülkelerde mevcut ücretle-
rin yüksekliği ve işsizlik oranlarındaki düşüklük, bu ülkelerin neden se-
çildiğinin sonucudur.61 Göçmenin ülkesindeki gelir düzeyinin düşüklüğü 
ve iş bulabilme fırsatının azlığı kişiyi ekonomik olarak isteklerini karşıla-
yabileceği ulus aşırı mekânlara itmektedir. Göçün ekonomik olarak itici 
faktörlerinin yanı sıra, bulunduğu yerdeki siyasal hoşnutsuzluk da te-
mel göç nedenleri arasında yer almaktadır. Bazen siyasal hoşnutsuzluk 
tek başına kişiyi ülkeden ayrılmaya veya zorla ayrılmaya sebep olan bir 
olgu olarak da ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla göç eyleminde ekonomik 
nedenler, ekonomik ve siyasal nedenler ya da siyasal nedenlerden dolayı 
birey göçe kalkışabilmektedir. Bu arayışların bir sonucu olarak kişi eko-
nomik ve sosyal olarak beklentilerine cevap olabilecek yerlere yönelmek-
tedir. 

Dünya’da sadece Batılı ülkeler göç almamaktadır. Birçok ülke göçe 
maruz kalabilmektedir. Ancak Batı dünyasındaki ülkelerde ekonomik ve 
siyasal, demokratik hak ve özgürlüklerin gelişmişliği bu yaşamsal olgu-
ların sürekliliği, göç eylemi içinde Batılı ülkelerin gözde olma özelliğini 
sürdürmelerine neden olmaktadır. Kısaca “ekonomik ve demokratik hak-
ların yüksekliği” bu alanları öne çıkarmaktadır. 

Kişiyi göç etme eylemini gerçekleştirmeye yönelten ekonomik esaslı 
bazı sorunların düzeyini algılamaya yönelik sorular sorulmuştur. Aylık 
gelir düzeyiniz ne kadardır? biçimindeki soruya cevap veren 340 kişiden 
%89,7’sinin aylık gelirlerinin 900 doların altında olduğu görülmüştür. 
Bunlardan %63,2’sinin 500, %15,9’unun 700 ve %10,6’sının ise 900 do-
lardan daha az gelire sahip olduklarıdır. Gelir düzeyinin düşüklüğüne 
ilaveten işsizliğin boyutlarını da anlayabilmek için sorulan soruya cevap 
veren 433 kişiden %77’sinin ülkelerindeki işsizlik oranlarının %30’ların 
üstünde olduğunu ifade etmişlerdir. Nitekim “ülkenizde eviniz var mı?” 
açılımındaki sorulan soruya cevap veren %77,4’ününde “olmadığı” yö-
nündedir. Ekonomik olumsuzluklar ülkenizden ayrılmanız için bir gerek-
çe midir? açılımındaki soruya cevap verenlerin %86’sı62 bunun önemli 
bir gerekçe olduğunu ifade etmişlerdir. 

Ekonomik nedenlerin yanı sıra genel olarak siyasi koşulları algılama-
ya ilişkin yöneltilen sorulardan, siyasi nedenler ülkenizden ayrılmak için 
bir sebep teşkil etmekte midir? açılımındaki soruya sadece 174’ü cevap 
vermiş ve %75,3’üde katıldıklarını ifade etmişlerdir. Bunun yanı sıra, sa-
vaş ve belirsizlik ortamının olmasının siyasal nedenlere yönelik belirleyi-
cilikte etken midir? kapsamındaki soruya cevap veren 337 kişiden 
%51,8’i63 katıldıklarını belirtmişlerdir. Sorulara muhatap olan göçmenle-
                                                           
61 Robert F. Elliot, a.g.e., s. 135. 
62 Metin Şafak, a.g.e., tablo 10-26, s. 43-49. 
63 Metin Şafak, a.g.e., tablo 18, s. 46. 
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rin siyasal tabloya ilişkin sorulara karşı duyarlılıklarının daha az olduk-
larıdır. Siyasal koşullardaki olumsuzluğa karşın ekonomik nedenlerin 
daha baskın olduğu görülmektedir. Siyasete yönelik kayıtsızlığın bir an-
lamda, bu ülkelerdeki demokrasi kültürünün de yeterince gelişmemiş ol-
masında aramak mümkündür. 

Nitekim göçmenlerin %84,8’i daha iyi gelir, %90,4’ü daha düzenli, 
%90,8’i daha özgür, %91,4’ünün daha güvenli bir yaşam beklentisi için-
de olduklarını vurgulamaları, bu eyleme ülkelerine göre daha iyi ve kali-
teli yaşam beklentisini karşılayabilme arzusunun itmiş olduğudur. 

9. Gidilmek İstenen Ülkeler 

Göçmenlerin yakalanmamaları durumunda gitmeyi arzuladıkları ülke 
sıralamasında, başta Almanya gelmektedir. Almanya’yı hedef ülke göste-
renlerin oranı %29,8 ile (110 kişi) göçmenlerin üçte birini içermektedir. İs-
kandinav ülkeleri %26,6 ile (98 kişi) ikinci sırada yer almaktadırlar. Ancak 
ülke olarak değil de bölge biçiminde belirtilmiş olduğundan ülke olarak 
tercih edilen ikinci sırada %20,6 ile (76 kişi) İngiltere, %16,5 ile (61 kişi) 
Fransa gelmektedir. İtalya (%14,9) ile Hollanda (%10,8)64 sırasıyla üçüncü 
ve dördüncü tercih edilen yerler olarak görülmektedir. Gelir düzeyi 900 do-
ların altında olanlar Almanya’yı tercih ederlerken, 900-1301 dolar arasında 
gelir düzeyine sahip olanların İtalya’yı, 1301 doların üstünde geliri bulu-
nanların ise İskandinav ülkelerine gitmeyi tercih ettikleri görülmektedir. 

Ankete katılan göçmenlerin neden Türkiye’ye komşu olan Yunanistan ve 
Bulgaristan gibi AB ülkelerini değil de Almanya, Fransa ve İskandinav ülke-
lerini tercih ettiklerine ilişkin sorusuna verilebilecek ilk cevap, bu ülkelerin 
göçmenlerin önceki atalarının daha önce gitmiş oldukları yerler olmasıdır. 

Göç alan Avrupa ülkeleri önemli ölçüde çevre ülkelerden göç almakta-
dır. Dolayısıyla zaman içinde göç karakteri değişse bile65 önceki yapılan 
göçler önemli rol oynamaktadır. 

Bu ülkeleri hedef olmaya iten diğer nedenler ise, göçmenlerin gitmeyi 
tercih ettikleri ilk üç ülkenin Avrupa’daki refah seviyelerinin yüksek ol-
duğu ve nüfus yoğunluğu bakımından da zengin olan ülkeler olmasıdır. 
Dolayısıyla bu ülkeleri tercihte nüfus yoğunluğunun fazla olması da bir 
sebep teşkil etmektedir. Çünkü yasal olmayan yollar ile bu ülkelere gir-
miş olanlar, nüfus yoğunluğu içinde sayısal olarak daha fazla göçmeni 
barındıran ülkelerde toplumsal çeşitlilik içine karışmak ve fark edilebilir-
liklerinin en aza çekilmesini sağlamaları daha kolay olmaktadır. Başka 
bir faktör ise diğer ülkelere göre istihdam fırsatlarında sağladıkları avan-
tajlardır. Ekonomik olarak büyüklüğün getirmiş olduğu ekonomik faali-
yetler içinde yasal olmayan çalışma ve barınma fırsatlarının getirmiş ol-
                                                           
64 Metin Şafak, a.g.e., tablo 34, s. 51. 
65 Ahmet İçduygu, a.g.e., s. 357, 2002. 
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duğu cazibedir. Bu ülkelerin ekonomik alanda sunmuş olduğu fırsatlara 
ek olarak, daha önceki dönemlerde kendi ülkelerinden gitmiş olan göç-
menlerin varlığı, göçün maliyetinin düşmesine neden olmaktadır. Hedef 
ülkelere daha önce gitmiş olan önemli miktardaki diasporanın varlığı, 
yasal olmayan göçmenlere; “iş danışma, sosyal hizmetler, yasal danış-
manlık, kalacak yer, kredi ve iş arama” da yardımda bulunarak, yasa 
dışı göçün maliyetinin azalmasına yardımcı olurlar.66 Diasporanın varlığı 
o ülkelerde bulunmanın ve yaşamanın maliyetinin düşmesine katkı sağ-
ladığından, hedef ülkelerde kendi ülkesinin insanlarının varlığı önem 
teşkil eder ve yenilerinin gelmesine katkı sağlar. Dolayısıyla neden bü-
yük ülkelerin tercih edildiğinin cevabı bu ülkelere daha önce gitmiş olan 
orijin insanların yoğunluğudur. 

Sonuç 

Bu makalede düzensiz göç olgunun ortaya çıkış ve gelişim süreci bağ-
lamında düzensiz göçmenler için bir geçiş bölgesi olan Türkiye’nin Batı 
sınırlarından geçiş yapma teşebbüsünde veya teşebbüs sonrasında ya-
kalanan düzensiz göçmenlere yapılmış olan anketin bazı demografik so-
nuçlarının analiz edilmeye çalışılması oluşturmuştur. Gelişmiş Batılı ül-
kelerin üçüncü ülkelerin insan gücüne yönelik getirdiği dolaşım kısıtlılığı 
sonrasında göçün marjinalleşen yeni yöntemleri ortaya çıktığı görülmek-
tedir. Türkiye’nin de bulunduğu bölge itibariyle Batılı ülkeler dışındaki 
komşu ve yakın coğrafyasında bulunan diğer ülkelere göre gerek ekono-
mik olarak gerekse siyasal yapısı olarak istikrarlı görünüm içermesi, 
üçüncü ülke insanları için bir hedef veya atlama noktası durumuna sok-
maktadır. Türkiye’nin coğrafi yapısı ve esnek politikalarının birlikteliği, 
göçmenler için farklı göç türlerinin gerçekleştirilebilmesi için cazip bir 
merkez konumunda bulundurmaktadır. Nitekim AB organları tarafından 
da vurgulandığı gibi, düzensiz göç olgusu içinde Türkiye-Yunanistan sı-
nır bölgesinin AB’ne düzensiz giriş yapanlar için en önemli geçiş bölgesi 
olma özelliğini koruduğudur. 

Düzensiz göçün varlığı karşısında bu marjinal göç yönteminin kontro-
lü için ne yapılabilir ve taraflara ne gibi görevler düşmektedir? Göçün 
varlığını ortadan kaldırmak için temelde ülkeler arasındaki eşitsizliğin 
giderilmesi gerekir. Ancak bunun mutlak anlamda giderilmesi mümkün 
olmadığı gibi bireylerin her birinin memnun edilmesi de söz konusu ola-
maz, çünkü göç her birey için farklı koşulların varlığı veya kararı sonu-
cunda oluşabilmektedir. Bu bağlamda eşitsizliğin ve memnuniyetsizliğin 
varlığı da devam edeceğine göre göç olgusu insanın varlığı ile bağlantılı-
dır ve insan var oldukça göç ve yeni göç yöntemleri de olacaktır. Bu bağ-
lamda göçün durması söz konusu olamayacağına göre düzensiz göç ol-
                                                           
66 Global Economic Prospects, Economic Implications of Remittances and Migration, World 
Bank, s. 61, Washington 2006. 
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gusu içinde Türkiye’nin üstlenmesi veya yapması gereken nedir? AB ile 
tam üyelik müzakerelerini sürdüren bir ülke olmasına karşılık AB’nin 
göç olgusunda Türkiye üçüncü ülkeler ile aynı kategoride görülmektedir. 
Aynı zamanda Türk vatandaşlarına da anlaşmalardan doğan vize muafi-
yeti gibi seyahat kolaylığı sağlayan hakları hayata geçirmemekteki politi-
kalarının birlikteliği, Türkiye’nin düzensiz göç ile mücadele de radikal 
önlemler alma veya önlemleri hayata geçirme aşamasında istekli olmaya-
cağı sonucunu doğurmaktadır. Türkiye’nin düzensiz göç olgusunda AB’-
ne geçişlerde atacağı kararlı adımları AB ile karşılıklı memnuniyetin sağ-
lanabilmesi ile gerçekleşmesinin olabileceğidir. 

Sonuç olarak Türkiye-AB ilişkileri paralelinde düzensiz göçün önlen-
mesine yönelik ilerlemeler sağlansa dahi, Türkiye üzerinden bu tip göç 
hareketliliğinin sıfırlanmasının pek olası olmadığı düşünülmektedir. 
Çünkü Türkiye’nin coğrafi çekiciliği ve Avrupa’nın sunduğu ekonomik 
zenginliğin karşısında diğer ülkeler ile var olan eşitsiz gelişmişliğin varlı-
ğı, düzensiz göçün ancak, boyutlarının küçülebileceği veya diğer bir ifade 
ile hazmedilebilecek bir düzeye gelmesi beklenebilir. 
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Öz 

İşletmelerde uygulanan verimlilik ölçümlerinde ele alınan işgücü ve-

rimliliğini etkileyen işte var olamama problemi çalışanların öznel iyilik ha-

li ile yakından ilişkilidir. Bununla birlikte işin gereği, iş ortamı, kişisel ve 

çevresel kaynaklı etkiler işte var olamama sorununu tetiklemektedir. İş-

letmelerde çalışanın işte var olamama problemi tespit edilirken bu prob-

lemle çalışanların öznel iyilik hali ve demografik özellikleri etkileşimi ku-

rulmalıdır. Bu sebeple çalışmamızda çalışanlarda işte var olamama prob-

leminin belirlenmesinde; çalışanların öznel iyilik hali ve demografik özel-

liklerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. 

Bildirinin ana konusu olan çalışanın işte var olamaması üzerinde öz-

nel iyilik halinin etkisinin belirlenmesi ihracata yönelik üretim yapan ve 

toplam kalite yönetimi (TKY) sistemi olan bir tekstil işletmesinde çalışan-

lara uygulanan anket çalışması ile gerçekleştirilmektedir. Araştırmanın 

analizinde; işte var olamama problemi bağımlı değişken iken, öznel iyilik 

hali (ruhsal/duygusal iyilik hali, fiziksel iyilik hali ve yaşam doyumu) ve 

demografik özellikler (yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim düzeyi, işyeri 

kıdemi, vd.) bağımsız değişken olarak alınmaktadır. Araştırma bulguları 

çalışanların öznel iyilik hallerini olumsuz etkileyen faktörlerin varlığı on-

ları işte verimsiz çalışmaya sebep olduğunu göstermektedir. 
                                                           
* Bu çalışma 14-15 Ekim 2011 tarihinde Eskişehir’de düzenlenen “17. Ulusal Ergonomi 
Kongresi”nde sözlü olarak sunulan çalışmanın düzenlenmiş halidir. 
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Anahtar kelimeler: İşte Var Olamama, Öznel İyilik Hali, Verimlilik. 

Abstract 
The Effect Of Subjective Well Being To 

Presenteeism Of Employees 

Applied to the measurement of productivity at work that affect labor 

productivity in enterprises have dealt with the problem of presenteeism clo-

sely related to subjective wellbeing. However, a job requirement, the busi-

ness environment, triggers the question of personal and environmental ori-

gin affect the presenteeism. Businesses have the presenteeism were found 

to the problem of subjective wellbeing of employees and the demographic 

characteristics of this problem, the interaction should be established. For 

this reason, study the problem of workers not being there at work in deter-

mining the employee intended to determine the subjective wellbeing and 

demographic characteristics. 

The main subject of the paper is presenteeism on the subjective well-

being of the employee at work determining the effect of export-oriented 

manufacturing and TQM system applied to a survey carried out by emplo-

yees of a textile mill. Analysis of the survey, the dependent variable, whi-

le the problem of presenteeism, subjective wellbeing (mental / emotional 

wellbeing, physical wellbeing and life satisfaction, justified), and demo-

graphic characteristics (age, gender, marital status, education level, workp-

lace seniority, etc.) Argument is taken as. Research findings in the pre-

sence of factors that negatively affect employees’ subjective states of 

wellbeing at work them inefficient to work with many patients. 

Key words: Presenteeism, Subjective Well Being, Productivity. 

1. Giriş 

Günümüzde örgütlerin varlıklarını sürdürebilmeleri için maliyetler üze-
rinden rekabet ettikleri bilinen bir gerçektir. Çeşitli maliyet kalemleri ara-
sında yönetimi en karmaşık olan ücretlerdir. Ücret yönetimini diğer mali-
yet yönetimlerinden daha karmaşık kılan, içinde insan faktörünü barın-
dırmasıdır. Neoklasik yaklaşıma göre insan, doğası gereği çalışmak iste-
mez; buna karşın yaşamını devam ettirmek için ücret elde etmek ister.1 
İnsanın bu tavrı onu çalışmaktan temelli kaçmak yerine çalışma sırasında 
tolare edilebilir kaçamaklar yapmaya itebilmektedir. Bu duruma bir dikiş 
ustasının çeşitli nedenlerden dolayı işine tam olarak odaklanamaması so-
nucu yapabileceği optimum üretim seviyesinin altında dikim yapması ör-
nek gösterilebilir. İşe odaklanamama beraberinde iş kazalarına da yol aça-
bilecektir. Bu durum, verimliliğinin düşmesine ve/veya iş günü kayıpları-
na, ücret yönetimi açısından ise tam olarak karşılığı alınamayan bir mali-
                                                           
1 Kemal Biçerli, Çalışma Ekonomisi, s. 10, İstanbul 2009. 
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yete yol açmaktadır. Söz konusu verim düşüklüğü ve maliyet artışı da işte 
var olamama kavramıyla açıklanmaktadır. Bu çalışmada, işte var olama-
ma tanım ve türleri açısından incelendikten sonra, çalışanın işte var ola-
maması üzerinde demografik ve öznel iyilik halinin etkisi ele alınacak ve 
ampirik araştırmadan elden edilen bulgular irdelenecektir. 

2. İşte Var Olamamanın Tanımı ve Türleri 

2.1. İşte Var Olamamanın Tanımı 

İlk kez doksanların başında ortaya atılan işte var olamama (presente-
izm) kavramının bugüne kadar birçok tanımı yapılmıştır. Hasta olunma-
sına rağmen işe gelme gerçeği,2 uzun süreli çalışma saatleri nedeniyle 
yaşanan ruhsal bunalım,3 öncelikle aşırı çalışma saatlerine dayalı yakın-
ma, ikinci olarak ise hastalık ve/veya sakatlığa rağmen iş yerinde olma 
durumu,4 bu tanımlardan birkaçıdır. 

Bu tanımlar ışığında işte var olamama kavramını; işin gereğinden, iş 
ortamından, kişisel ve çevresel kaynaklı etkilerden dolayı, çalışan üze-
rinde oluşan baskı ve buna bağlı olarak ortaya çıkan verimlilik kaybı 
olarak ifade edilebilmek mümkün olacaktır. İşte var olamamanın verimli-
lik kaybına yol açan unsurları aşağıdaki gibidir: 

İşin Gereğinden Kaynaklanan Etkiler: Fazla çalışmanın çalışan 
üzerinde yarattığı iş yükü, iş tanımı ve norm kadro çalışmalarının yeter-
sizliği, rol çatışması ve rol belirsizliği, yetki sorunu, işin gerektirdiği so-
rumluluk duygusu, vs. 

İş Ortamından Kaynaklanan Etkiler: Çalışma koşulları (gürültü, 
kirlilik, ergonomi, vs.), örgüt içi psikolojik sorunlar (ayrımcılık, duygusal 
yıldırma, iş tatminsizliği, vs.), örgüt içi yönetsel sorunlar (örgüt kültürü, 
iletişim bozuklukları, yönetim anlayışı, vs.), işçi sağlığı ve iş güvenliği 
sistemindeki aksaklıklar, vs. 

Kişisel Kaynaklı Etkiler: Psikolojik etkiler (stres, depresyon, işten 
çıkarılma korkusu, işkoliklik vs.), fizyolojik etkiler (kronik rahatsızlıklar, 
akut rahatsızlıklar, vs.), eğitim, iş-yaşam dengesi, vs. 

Çevresel Kaynaklı Etkiler: Salgın hastalıklar, trafik sorunu, hava 
durumu, ekonomik ve siyasi konjonktür, vs. 

İşte var olamama, örgütler tarafından belirlenmesi ve ölçülmesi zor 
bir maliyet unsurudur. Oysa örgütler açısından çok büyük maliyetler 
                                                           
2 Claus D. Hansen - Johan H. Andersen, “Going Ill To Work - What Personal Circumstan-
ces, Attitudes And Work-Related Factors Are Associated With Sickness Presenteeism?”, So-
cial Science & Medicine, s. 957, 2008, http://www.elseiver.com/locate/isoscimed, Son eri-
şim tarihi: 28 Şubat 2011. 
3 John Cullen - Andrew McLaughlin, “What Drives the Persistence of Presenteeism as Ma-
nagerial Value in Hotels?: Observations Noted During an Irish Work-Life Balance Research 
Project”, Hospitality Management, s. 510, 2006, http://www.elsevier.com/locate/ijhosman, 
Son erişim tarihi: 30 Ocak 2014. 
4 John Cullen - Andrew McLaughlin, a.g.e., s. 510. 
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doğurur. Aşağıdaki şekilde 2000 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nin 
doğrudan ve dolaylı olarak yaptığı sağlık harcamaları görülmektedir. 
Doğrudan ve dolaylı yapılan sağlık harcamaları içinde % 63’lük bir oran-
la en büyük payı işte var olamama maliyeti oluşturmaktadır. İşte var 
olamamanın sadece 2000 yılında Amerikan ekonomisine maliyeti 311,8 
milyon dolar olduğu görülmektedir. 

Şekil 1: İşte Var Olamamanın Gizli Maliyeti5 

 
2.2. İşte Var Olamamanın Türleri 

Bu aşamada işte var olamamanın türlerine değinmek gerekmektedir. 
İşte var olamama kavramı, işyeri temelli işte var olamama ve hastalık te-
melli işte var olamama olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 

2.2.1. İşyeri Temelli İşte Var Olamama 

Aldıkları mesleki eğitim göz önünde bulundurulduğunda, eğitim ya-
şamı boyunca tek bir alanda uzmanlaşmış ve bu nedenle iş değiştirme 
imkânı düşük olan mesleklerde çalışanların işte var olamama sorununa 
yatkın oldukları gözlemlenmiştir. Yeni Zelanda’da hemşireler üzerinde 
yapılan çalışmada da belirtildiği gibi, işin gereklilikleri ve sorumluluk 
duygusu, işe devam etme zorunluluğu ve işin eve taşınamaması “işyeri 
temelli işte var olamama” kavramını ortaya çıkarmaktadır.6 Bu örnekten 
                                                           
5 Bu tablo Harvard Bussiness Review’da yayınlanan “Presenteeism: At Work But Out Of It” 
adlı makalenin yazarı Paul Hemp tarafından hazırlanmıştır. 
6 Kevin Dew, Vera Kefe ve Keitha Small, “Choosing to Work When Sick: Workplace Presen-
teeism”, Social Science & Medicine, s. 2278, 2005, http://www.elsevier.com/locate/sosci-
med, Son erişim tarihi: 30 Ocak 2014. 
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hareketle işyeri temelli işte var olamama, özellikle nitelikli iş gücünün 
fizyolojik nedenler dışında yaşadığı verimlilik düşüklüğü olarak tanımla-
nabilir. Doktorlar, akademisyenler ve avukatlar işyeri temelli işte var ola-
mama sorununa açık meslek gruplarına örnek gösterilebilir. 

2.2.2. Hastalık Temelli İşte Var Olamama 

Bir diğer işte var olamama türü ise “hastalık temelli işte var olama-
ma”dır. Çalışanın fizyolojik rahatsızlıkları nedeniyle yaşadığı verimlilik 
düşüklüğüne hastalık temelli işte var olamama adı verilmektedir.7 Has-
talık temelli işte var olamamayı, nitelikli olsun niteliksiz olsun, her tür 
çalışanda gözlemleyebilmek mümkündür. Nitelikli işgücü, hastalık te-
melli işte var olamama sorununu örgüt içindeki pozisyonu ve sorumlu-
luk duygusu gereği daha az zararla atlatırken niteliksiz işgücü için aynı-
sını söyleyebilmek güçtür. Niteliksiz işgücünde hastalık temelli işte var 
olamama sorununun varlığı hem üretimin aksamasına, hem de iş kaza-
larının artmasına yol açmaktadır. 

Çalışanın hastalığını dikkate almaması, izin günlerini kullanmak iste-
memesi ya da örgüt kültürünün hasta yatmayı hoş görmemesi sebebiyle 
çalışanın işe gelmesi, hem çalışarak geçirdiği sürede hastalığının iş per-
formansını etkilemesine, hem de hastalığın diğer çalışma arkadaşlarına 
da bulaşmasına sebebiyet vermektedir. Kanada’da yapılan bir araştırma-
da hastalık temelli işte var olamama sorununa karşı işletmelerin % 62’si 
çalışanlarını hasta ise evde dinlenmesine izin vermekte, % 46’sı çalışan-
larını hasta olduklarında evde kalmaları konusunda eğitmekte, son ola-
rak % 22’si de çalışanlarına hasta olduklarında tele-çalışma imkânı sun-
maktadır.8 

3. Çalışanların İşte Var Olamama Probleminin Verimlilik Kaybına  
Yol Açan Unsurları 

Niteliksiz işgücünde hastalık temelli işte var olamamaya yol açan fiz-
yolojik rahatsızlıklar genellikle işyerindeki ergonomik eksikliklerden kay-
naklanmaktadır. Çalışma ortamındaki ergonomik eksiklikler meslek 
hastalıklarına yol açabilmektedir. Semptomlar arttıkça çalışan, işinin ra-
hatsızlığa yol açan kısmını yapmaktan kaçınacak, yaptığı sürede de dik-
kati işinde değil rahatsızlığında olacaktır. Bu dikkat dağınıklığının birey-
sel verimliliğin düşmesine yol açması kaçınılmazdır. Zincirleme tepki9 
sonucu bireysel verim düşüklüğü tüm örgüte yayılarak örgüt verimliliği-
nin de düşmesine sebep olmaktadır. 
                                                           
7 Claus D. Hansen - Johan H. Andersen, a.g.e., s. 956. 
8 C. De Kock, “Gezondheid op het werk:Het fenomen van het presenteisme’’ Gezondheids 
journaliste op, 2008, http://www.e-gezondheid.be/gezondheid-op-het-werk-het-fenomeen-
van-het-presenteisme/actueel/312#, Son erişim tarihi: 30 Ocak 2014. 
9 Joseph Prokopenko, Verimlilik Yönetimi Uygulamalı El Kitabı, s. 87, Ankara 1995. 
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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2008’de yaptığı “İş Kazaları ve 
İşe Bağlı Sağlık Problemleri” konulu araştırmasına göre, son 12 ay içinde 
istihdam edilenlerden % 3.7’si çalıştığı işe bağlı bir rahatsızlık geçirmiş, 
işe bağlı bir sağlık sorunu yaşayanların %52.4’ünün geçirmiş olduğu ka-
za nedeniyle işten uzak kalmaları gerekmemiştir. Bu sonuçtan hareketle, 
TÜİK’in 2008 Eylül dönemi hane halkı işgücü araştırması sonuçlarına 
göre referans dönemde istihdam edilen 22 milyon 213 bin kişiden yakla-
şık 430 bin 700’ünün rahatsız olduğu dönemde de işyerinde bulunduğu-
nu, diğer bir deyişle hastalık temelli işte var olamama yaşadığını söyle-
mek mümkün olacaktır. 

Bununla birlikte dikkat dağınıklığı ve dalgınlığın iş kazalarının en bü-
yük sebeplerinden biri olduğunu söylemek mümkündür. TÜİK’in 2008’de 
yaptığı “İş Kazaları ve İşe Bağlı Sağlık Problemleri” konulu araştırmasının 
iş kazalarıyla ilgili kısmınında referans dönemde istihdam edilenlerden 
% 2.9’u (644 bin 177 kişi) bir iş kazası geçirdiği, iş kazası geçirenlerin % 
59.6’sının (383 bin 929 kişi) geçirmiş olduğu kaza nedeniyle işten uzak 
kaldığı belirtilmektedir. 

3.1. Çalışanın İşte Var Olamaması Üzerinde Demografik  
Özelliklerinin Etkisi 

Demografik özellikler olarak belirtilen yaş, cinsiyet, medeni durum, 
eğitim düzeyi, işyeri kıdemi, işteki toplam tecrübe vb. değişkenlerin de 
çalışanların işte var olamaması üzerinde etki yaratabilmektedir. Alınan 
mesleki eğitimler göz önünde bulundurulduğunda eğitim yaşamı boyun-
ca tek bir alanda uzmanlaşmış ve bu nedenle iş değiştirme imkânı dü-
şük mesleklerde çalışanların işte var olamama problemine daha yatkın 
oldukları gözlemlenmektedir. Yeni Zelanda’da hemşireler üzerinde yapı-
lan çalışmada da belirtildiği gibi, işin gerekleri ve sorumluluk duygusu, 
işe devam etme zorunluluğu ve işin eve taşınamaması işte var olamama 
problemini meydana getirmektedir.10 İşletmelerde çalışanların yaş ortala-
malarının yüksek oluşu beraberinde fizyolojik rahatsızlıkları beraberinde 
getirebileceği düşünülecek olursa bu tür çalışanlarda da bu eğilim göz-
lemlenebilmektedir. 

3.2. Çalışanın İşte Var Olamaması Üzerinde Öznel İyilik Halinin  
Etkisi 

Çalışanların öznel iyilik hali; yaşam doyumu, bireyin sağlık duru-
muna ait değerlendirmesi depresyon ve stres göstergeleri ile ölçülmek-
tedir. İşte var olamama ise ruhsal ve/veya fiziksel sağlık riskleri olma-
yan bireylerle karşılaştırılarak, ruhsal ve/veya fiziksel sağlık riskleri 
olan bireylerin verimlilik düşüklüğünün derecesiyle ölçülür. Yaşam do-
                                                           
10 Kevin Dew - Vera Kefe - Keitha Small, a.g.e., s. 2278. 
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yum oranının yüksek oluşu insan yaşamında çeşitli alanlarda olumlu 
etkiler yaratmaktadır. Bunlardan biri de çalışan bireylerin iş yaşamın-
da da yansımaların olmasıdır. Bolger and Schilling’de mutsuz olan çalı-
şanların işyerindeki diğer çalışanlara oranla daha fazla tartışma yara-
tacak olumsuz davranış sergilediğini tespit etmiştir.11 Ruhsal ve/veya 
duygusal iyilik halinin iyi oluşu çalışanlar yüksek örgütsel vatandaşlık 
davranışları göstermektedir.12 Fiziksel iyilik halinin de yaşamdan elde 
edilen doyumun soğuk algınlığı ve virüslere maruz kalma riskini azalt-
tığı gözlemlenmektedir.13 Stres verimlilik üzerinde önemli bir etkiye sa-
hip olabilmektedir. Daha önceki çalışmalarda insan davranışı üzerine 
etki eden stres, bilişsel düşünce süreçlerinde bir düşüşe neden olmak-
tadır.14 Tüm bu öznel iyilik halini tanımlayan unsurlar çalışanların iş-
lerinde tam performans ile çalışmalarını desteklemekte ve işgücü ve-
rimliliğini artırmaktadır. 

4. Çalışanın İşte Var Olamaması Üzerinde Öznel İyilik Halinin  
Etkisi Üzerine Bir Araştırma 

4.1. Amaç 

Araştırmada, işletmede işte var olamama konusunda çalışanların 
ruhsal/duygusal iyilik hali, fiziksel iyilik hali, yaşam doyumu ve demog-
rafik özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda araştır-
manın ana konusunu işte var olamamanın göstergesi olarak öznel iyilik 
oluşturmaktadır. 

4.2. Yöntem 

Araştırma, anket tekniği ile gerçekleştirilmiştir. Demografik özellikler, 
öznel iyilik hali ve işte var olamamaya ait betimleyici tablolar frekans 
analiziyle oluşturulmuştur. Çalışanın işte var olamaması üzerinde öznel 
iyilik halinin etkisi ise regresyon analiziyle ilişkilendirilmiştir. Anket so-
ruları ve örneklemi tanıtıcı bilgiler aşağıda yer almaktadır. Örneklemin 
genel özelliklerini yansıtan betimleyici istatistikler, frekans analizi ile be-
lirlenmiş, her bir modüle ilişkin ortalama değerler skor ortalamaları ile 
hesaplanmıştır. Çalışanın işte var olamaması ve diğer değişkenler ara-
sındaki ilişkiler korelasyon analizi ile araştırılırken, çalışanın işte var 
olamamasını etkileyen değişkenlerin saptanması amacıyla regresyon 
analizi uygulanmıştır. 
                                                           
11 Catherine E. Bass, “The Effect Of Subjective Well-Being On Employee Presenteeism”, A 
Dissertation Submitted to the Faculty of the Graduate School at Middle Tennessee Universi-
ty Doctor Of Philosophy, Murfreesboro, TN, s. 21, 2010, http://www.proquest.com/en-US/ 
catalogs/databases/detail/pqdt.shtml, Son erişim tarihi: 30 Ocak 2014. 
12 Catherine E. Bass, a.g.e., s. 22. 
13 Catherine E. Bass, a.g.e., s. 22. 
14 Catherine E. Bass, a.g.e., s. 24. 
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4.2.1. Örneklem ve Araştırma Modeli 

Araştırma, 381 çalışanı ile örme ve dokuma kumaştan günlük ve spor 
dış giyim ürünleri üretmekte olan ve aynı grup içerisinde modern tekno-
lojiyle seri üretim yapan, kesim/hazırlık, parça baskı, nakış tesisleri ve 
yalın üretime uygun olarak kurulmuş dikim bantları ile entegre bir teks-
til işletmesinde gerçekleştirilmiştir.  

Ayrıca işletmenin ISO 9001 kalite belgesi de bulunmaktadır. Araş-
tırmada kullanılmak üzere 23, 24, 25 Ağustos tarihinde yapılan anket 
uygulaması sonucunda 131 kullanılabilir veri içeren anket elde edil-
miştir. 

Aşağıda görülen modelde, çalışanın işte var olamaması ile ilgili öznel 
iyilik halinin; yaşam doyumu, ruhsal/duygusal iyilik hali, fiziksel iyilik 
hali, depresyon, stres ve demografik özelliklerden etkileneceği varsayıl-
maktadır. 

Şekil 1: Çalışanın İşte Var Olamamasını Etkileyen  
Değişkenlere İlişkin Bir Model 

Demografik Özellikler                   Öznel İyilik Hali                   Çıktı 
 

 

 

 

4.2.2. Veri Toplama Aracı 

Veri toplama aracı, modelde yer alan değişkenleri saptamaya yönelik 
öznel iyilik hali için 3 ölçek ile demografik değişkenlerine ilişkin soruları 
da kapsayan 12 sorudan oluşmaktadır. Ölçek maddelerine verilen yanıt-
lar için orijinalinde olduğu gibi işte var olamamanın tespitine ilişkin so-
rularda 5’li Likert ölçeği kullanılmıştır. 

4.3. Bulgular 

4.3.1. Betimleyici Analizler 

Örneklemin yaş, cinsiyet, medeni durum, öğrenim düzeyi, iş deneyimi 
ve işyeri kıdemine ilişkin bilgiler Tablo 1’de görülmektedir. 

Yaş 
Cinsiyet 

Medeni Durum 
Doğum Yeri 

Öğrenim Düzeyi 
İşyeri Kıdemi 
İş Deneyimi 

Yaşam Doyumu 

Fiziksel İyilik Hali 

Ruhsal/Duygusal 
İyilik Hali 

Çalışanın İşte 
Var Olamaması 
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Tablo 1: Demografik Özelliklere Ait Betimleyici İstatistikler 

Demografik Özellikler Sayı Yüzde 
(%) 

Yaş 

20-30 
31-40 
41-50 
Belirtmeyen 

51 
57 
12 
11 

38,9 
43,5 
  9,2 
  8,4 

Cinsiyet 
Erkek 
Kadın 
Belirtmeyen 

111 
  18 
    2 

84,0 
13,7 
  1,5 

Medeni Durum 

Evli 
Bekâr 
Dul 
Belirtmeyen 

86 
32 
11 
  2 

66,7 
24,8 
  8,4 
  1,5 

Doğum Yeri 

Ege 
Marmara 
Karadeniz 
Akdeniz 
İç Anadolu 
Doğu Anadolu 
Güneydoğu Anadolu 
Yurt dışı 
Belirtmeyen 

87 
  1 
  2 
  4 
  7 
  7 
  6 
  2 
15 

66,4 
  0,8 
  1,5 
  3,1 
  5,3 
  5,3 
  4,6 
  1,5 
11,5 

Öğrenim Düzeyi 

İlkokul Mezunu 
Ortaokul Mezunu 
Lise Mezunu 
Meslek Lisesi Mezunu 
Meslek Yüksek Okulu Mezunu 
Üniversite Mezunu 
Belirtmeyen 

39 
15 
38 
11 
  3 
  8 
  2 

29,8 
11,5 
29,0 
  8,4 
  2,3 
  6,1 
  1,5 

İşyeri Kıdemi 

1 Yıldan Az 
1-5 
6-10 
11-15 
15 Yıldan Fazla 
Belirtmeyen 

21 
55 
27 
20 
  5 
  3 

16,4 
42,0 
20,6 
15,3 
  3,8 
  2,3 

İş Deneyimi 

1 Yıldan Az 
1-5 Yıl 
6-10 Yıl 
11-15 Yıl 
15 Yıldan Fazla 
Belirtmeyen 

19 
46 
31 
18 
  8 
  9 

14,5 
35,1 
23,7 
13,7 
  6,1 
  6,9 
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Çalışanların öznel iyilik hallerini belirleyebilmek için, katılımcılardan 
yaşam doyumlarını, fiziki iyilik hallerini ve ruhi/duygusal iyilik hallerini 
dikkate alarak Tablo 2’de yer alan ifadelerden birini işaretlemeleri isten-
miştir (Bkz., Tablo 2). 

Tablo 2: Öznel İyilik Haline Ait Betimleyici İstatistikler 

Öznel İyilik Hali Sayı Yüzde 
(%) 

Yaşam Doyumu 
- Yaşamınızdan genel anlamda 
ne kadar memnunsunuz? 

Çok memnunum. 
Memnunum. 
Memnun değilim. 
Belirtmeyen 

16 
75 
39 
  1 

12,2 
57,3 
29,8 
  0,8 

Fiziksel İyilik Hali 
- Yaşınızı göz önünde bulundu-
rarak, fiziksel sağlık durumunu-
zu nasıl değerlendirirsiniz? 

Çok iyi. 
İyi. 
Kötü. 
Çok kötü. 

27 
90 
13 
  1 

20,6 
68,7 
  9,9 
  0,8 

Ruhi/Duygusal İyilik Hali 
- Geçen bir yıl içinde iki hafta ve-
ya daha uzun süreyle; üzgün, 
hayattan zevk almayan ve depre-
sif bir ruh hali içinde olduğunuz 
ya da genelde ilgilendiğiniz, ya-
parken zevk aldığınız şeylere kar-
şı ilgisizlik yaşadığınız oldu mu? 

Evet. 
Hayır. 
Emin değilim. 

62 
50 
19 

43,7 
38,2 
14,5 

- Geçen iki yıl içinde yaşamınız-
da her şey iyi gitmesine rağmen 
mutsuz veya depresyonda oldu-
ğunuzu düşündünüz mü? 

Evet. 
Hayır. 
Emin değilim. 

42 
72 
17 

32,1 
55,0 
13,0 

- Geçtiğimiz yıl kendinizi depres-
yonda ve üzgün hissettiniz mi? 

Evet. 
Hayır. 
Emin değilim. 

43 
82 
  6 

32,8 
62,6 
  4,6 

- Geçtiğimiz yıl stresin yaşamınız 
üzerinde ne kadar etkisi oldu? 

Çok etkisi oldu. 
Etkisi oldu. 
Hiç etkisi olmadı. 
Emin değilim. 
Belirtmeyen 

31 
60 
21 
18 
  1 

23,7 
45,8 
16,0 
23,7 
  0,8 

Yaşam Doyumu: Mutlu olmak ve yaşam doyumu birbirlerinin yerine 
kullanılabilen kavramlardır. Mutlu olmayı sağlayan pozitif duyguları 
içermektedir. Bu anlamda mutlu olma yaşamın parçalarından biri olan 
çalışma yaşamında da olumlu olmayı sağlamaktadır. Çalışanın yaşam 
doyumunun yüksek oluşu işinde de doyum yaşamasını desteklemekte-
dir. En az 1, en çok 3 puan alınabilecek yanıtların ortalamaları, bu işye-
rinde çalışanların yaşam doyumu düzeylerinin yüksek olduğunu göster-
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mektedir. Bu bulgu da çalışanların yaşam doyumu konusuna çok önem 
verdiklerini ortaya koymaktadır (Bkz., Tablo 2). 

Fiziksel İyilik Hali: Fiziksel iyilik hali; kaza, kronik hastalık ve yara-
lanma gibi etkiler karşısında bağışıklığın yüksek olmasını ifade etmekte-
dir. Çalışmada elde edilen bulgulara göre çalışanların yarıdan fazlasının 
genç ve orta yaşta olmasının fiziksel iyilik hali ortalamasının yüksek ol-
masına neden olmaktadır (Bkz., Tablo 2). 

Ruhi/Duygusal İyilik Hali: Pozitif duygular bireylerde düşünme ye-
teneğini geliştirmesi sebebiyle entelektüel kişisel kaynakları geliştirmek-
tedir. Bu durum yaşamın genelinde doyumu getirmesiyle çalışma yaşa-
mında da verimliliği beraberinde getirmektedir. Ruhi/duygusal iyilik ha-
linin içeriğinde yaşamdan zevk alma, depresyon ve stresin yaşam üzerin-
deki etkisi bulunmaktadır. Araştırmanın bulgularından da anlaşıldığı 
üzere çalışanlardan yarıya yakının hayatında stresin ve bazı zamanlarda 
üzüntünün etkili olduğu gözlemlenmektedir (Bkz., Tablo 2). Tüm bu ruhi 
etkiler çalışanlarda konsantrasyonu, diğer çalışanlar ile olan yüz yüze 
iletişimi ve işe başlamadaki gayreti etkilemektedir. 

Öznel iyilik haline ilişkin altı ölçeğin güvenilirlik katsayısı 0,34’tür. 
Bu ölçekleri sırasıyla işte var olamama ölçekleriyle ilişkilendirdiğimizde 
ise yaşam doyumu 0,816, fiziki iyilik hali 0,816, ruhi/duygusal iyilik ha-
li ise 0,837 güvenilirlik katsayıları karşımıza çıkmaktadır. 

Yaşam doyumu, fiziki iyilik, ruhi/duygusal iyilik haline ilişkin ölçek-
lerin puan ortalamaları Tablo 3’de görülmektedir. 

Tablo 3: Ölçeklerin Puan Ortalamaları 

Ölçekler Ortalama Standart Sapma 
Yaşam Doyumu 2,18 0,63 
Fiziki İyilik Hali 1,91 0,57 
Ruhi/Duygusal İyilik Hali 1,85 0,72 

Çalışanların öznel iyilik hallerinin işte var olamamalarına etkisini belir-
leyebilmek için, katılımcılardan işteki performanslarını dikkate alarak Tab-
lo 4’te yer alan ifadelerden birini işaretlemeleri istenmiştir (Bkz., Tablo 4). 

Tablo 4: İşte Var Olamamayı Betimleyici İstatistikler 

Çalışanın İşte Var Olamaması Sayı Yüzde 
(%) 

Son iki hafta içerisinde, 
fiziksel sağlık sorunları 
veya ruhsal problemleri-
niz aşağıdaki faaliyetleri  
yapmanıza ne derecede 
engel oldu? 
İş gününün başlangıcında 
görevimi yerine getirmeye  
kolayca başlarım. 

Her zaman zor olmuştur (% 100).
Arada bir zor olmuştur. 
Bazı zamanlarda zor olmuştur. (% 50) 
Nadiren zor olmuştur.  
Hiç zor olmamıştır (% 0). 
Bu durum benim işim için geçerli 
değildir. 
Belirtmeyen 

 8
11 
42 
30 
27 
12 
 

  1 

  6,1 
  8,4 
32,1 
22,9 
20,6 
  9,2 

 
  0,8 
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Çalışanın İşte Var Olamaması Sayı Yüzde 
(%) 

İşyerine gelir gelmez işime 
başlarım. 

Her zaman zor olmuştur (% 100).
Arada bir zor olmuştur. 
Bazı zamanlarda zor olmuştur. (% 50) 
Nadiren zor olmuştur.  
Hiç zor olmamıştır (% 0). 
Bu durum benim işim için  
geçerli değildir. 
Belirtmeyen 

 3
12 
19 
43 
43 
10 
 

  1 

  2,3 
  9,2 
14,5 
32,8 
32,8 
  7,6 

 
  0,8 

Son iki hafta içerisinde 
çalışırken; 15 dakikadan 
fazla sürelerle oturmak, 
ayakta durmak ya da  
sürekli olarak aynı  
pozisyonda kalmak sizin 
için ne kadar yapılabilir 
oldu? 

Her zaman zor olmuştur (% 100).
Arada bir zor olmuştur. 
Bazı zamanlarda zor olmuştur. (% 50) 
Nadiren zor olmuştur.  
Hiç zor olmamıştır (% 0). 
Bu durum benim işim için  
geçerli değildir. 
Belirtmeyen 

20
26 
25 
24 
11 
24 
 

  1 

15,3 
19,8 
19,1 
18,3 
  8,4 
18,3 

 
  0,8 

Son iki hafta içerisinde 
çalışırken, sürekli olarak 
aynı hareketleri  
tekrarlamak sizin için ne 
kadar yapılabilir oldu? 

Her zaman zor olmuştur (% 100).
Arada bir zor olmuştur. 
Bazı zamanlarda zor olmuştur. (% 50) 
Nadiren zor olmuştur.  
Hiç zor olmamıştır (% 0). 
Bu durum benim işim için  
geçerli değildir. 
Belirtmeyen 

30
38 
17 
12 
  8 
25 
  1 

22,9 
29,0 
13,0 
  9,2 
  6,1 
19,1 
  0,8 

Son iki hafta içerisinde 
fiziksel sağlık sorunları 
ya da ruhsal  
problemlerinizin varlığı 
işinize konsantre  
olmanızı ne oranda zor-
ladı? 

Her zaman zor olmuştur (% 100).
Arada bir zor olmuştur. 
Bazı zamanlarda zor olmuştur. (% 50) 
Nadiren zor olmuştur.  
Hiç zor olmamıştır (% 0). 
Bu durum benim işim için 
geçerli değildir. 
Belirtmeyen 

11
14 
23 
30 
32 
20 
 

  1 

  8,4 
10,7 
17,6 
22,9 
24,4 
15,3 

 
  0,8 

Son iki hafta içerisinde 
fiziksel sağlık sorunları 
ya da ruhsal problemleri-
nizin varlığı, insanlarla 
yüz yüze iletişim kur-
makta, toplantılarda veya 
telefon ile görüşmelerde 
ne oranda zorluk yarattı? 

Her zaman zor olmuştur (% 100).
Arada bir zor olmuştur. 
Bazı zamanlarda zor olmuştur. (% 50) 
Nadiren zor olmuştur.  
Hiç zor olmamıştır (% 0). 
Bu durum benim işim için  
geçerli değildir. 
Belirtmeyen 

11
  7 
16 
40 
46 
10 
 

  1 

  8,4 
  5,3 
12,2 
30,5 
35,1 
  7,6 

 
  0,8 

Son iki hafta içerisinde 
fiziksel sağlık sorunları 
ya da ruhsal  
problemlerinizin varlığı 
aşağıdaki faaliyetleri 
yapmanıza ne oranda 
engel oldu? 
İş yükünü azaltmak 

Her zaman zor olmuştur (% 100).
Arada bir zor olmuştur. 
Bazı zamanlarda zor olmuştur. (% 50) 
Nadiren zor olmuştur.  
Hiç zor olmamıştır (% 0). 
Bu durum benim işim için  
geçerli değildir. 
Belirtmeyen 

 6
13 
24 
33 
40 
14 
 

  1 

  4,6 
  9,9 
18,3 
25,2 
30,5 
10,7 

 
  0,8 

İşi zamanında  
tamamlayabilmek 

Her zaman zor olmuştur (% 100).
Arada bir zor olmuştur. 
Bazı zamanlarda zor olmuştur. (% 50) 
Nadiren zor olmuştur.  
Hiç zor olmamıştır (% 0). 
Bu durum benim işim için  
geçerli değildir. 
Belirtmeyen 

12
  6 
31 
32 
39 
10 
 

  1 

  9,2 
    4,6 
23,7 
24,4 
29,8 
7,6 

 
  0,8 
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İşe Başlama Gayreti: Son iki hafta içerisinde, yaşanan fiziksel sağlık 
sorunları veya ruhsal problemlerin işe başlama gayretinin ne derecede ko-
lay olduğuna dair bulgular elde edilmiştir. Bulgulara göre çalışanların 
yaklaşık % 32,1’i bu etkiler var olduğunda iş gününün başlangıcında na-
diren de olsa görevini yerine getirememektedir. Çalışanların yaklaşık % 
32,8’i ise bu etkiler var olsa bile işe gelir gelmez başlamanın onlarda hiç 
zorluk yaratmadığını yine aynı başlıkta elde edilen bulguda dikkat çekici 
şekilde aynı oranda çalışanın nadir de olsa zorlandığını belirtmektedirler. 

Sürekli Aynı Pozisyonda Çalışmak ve Sürekli Olarak Aynı Hareke-
ti Tekrarlama: Çalışların % 19,8’inin 15 dakikadan fazla süre ile otur-
ma ve ayakta durma eylemlerini yaparken “arada bir” diyenler ile “bazı 
zamanlarda zor olmuştur” cevabını verenlerin yaygın oluşu bu konuya 
dikkat çekmektedir. Sürekli olarak aynı hareketleri tekrarlamakta zorla-
nanların oranının (% 30) yüksek oluşu aynı pozisyonda kalmakta zorla-
nanların oranının da yüksek oluşunu desteklemektedir. 

İşe Konsantre Olabilme: Fiziksel sağlık sorunları veya ruhsal prob-
lemler var olsa dahi çalışanların % 24,4’ü işe konsantre olma konusun-
da hiç zorlanmadıklarını belirtmektedirler. 

İletişim Kurabilme: Çalışanların % 35,1’i fiziksel sağlık sorunları veya 
ruhsal problemler olsa dahi insanlarla yüz yüze iletişim kurmakta, toplantı-
larda veya telefon ile görüşmelerde hiç zorluk çekmediklerini göstermektedir. 

İş Yükünü Azaltmak ve işi Zamanında Tamamlayabilmek: Çalı-
şanlar iş yükünü azaltma ve işi zamanında tamamlayabilme konusunda 
fiziksel sağlık sorunları ve ruhsal problemler var olsa da hiç zorlanma-
dıklarını belirten her iki başlıkta da yaklaşık % 30’unun aynı cevabı ver-
mesi zorlanmadıklarını desteklemektedir. 

4.3.2. İlişkisel Analizler 

4.3.2.1. Çalışanın İşte Var Olamaması ve Diğer Değişkenler  
Arasındaki İlişkiler 

Çalışanın işte var olamaması sırasıyla, “üzgün, hayattan zevk almayan 
ve depresif bir ruh hali içinde olduğunuz ya da genelde ilgilendiğiniz, yapar-
ken zevk aldığınız şeylere karşı ilgisizlik” (r=;304 p<0.005), “stresin yaşam 
üzerindeki etkisi” (r=;255p<0.005), “yaşamınızda her şey iyi gitmesine rağ-
men mutsuz veya depresyonda olduğunuzu düşünmek” (r=; 195 p<0.005), 
“depresyonda ve üzgün hissetmek” (r=;243 p<0.005) değişkenleriyle aynı 
yönlü bir ilişkiye sahip olduğu görülmektedir. Buna göre çalışanların ru-
hi/duygusal iyilik hallerinde olumsuzlukların artması çalışanın işte var 
olamama eğilimini de artırmaktadır. Bunun yanı sıra işte var olamam ile 
sırasıyla “yaşam doyumu” (r=;-324 p<0.005) ve “yaşın göz önünde bulun-
durularak fiziksel sağlık durumunun değerlendirilmesi” (r=;--250 p<0.005) 
zıt yönlü bir ilişki bulunmaktadır. Yaşam doyumundan ve sağlık duru-
mundan memnun olma hali işte var olamama problemine olan eğilimi 
azaltmaktadır. Bu anlamda yaşam doyumu ve çalışanın işte var olamama 
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eğilimini azaltma arasında güçlü ve etkili bir bağ olduğu anlaşılmaktadır. 
Bunun da sebebi olumlu duygulara sahip olan bireylerin yaşamının çalış-
ma hayatı gibi diğer kesitlerinde de başarılı olmasını desteklemesinden 
kaynaklanmaktadır. Çalışma hayatında da doyuma sahip olan çalışanlar 
diğer çalışanlara göre daha verimli çalışabilmektedirler. 

4.3.2.2. Çalışanın İşte Var Olamamasını Etkileyen Değişkenler 

Regresyon analizi sonucuna göre, çalışanın işte var olamaması üzerin-
de öznel iyilik halinin alt başlıklarından en yüksek oran ruhi/duygusal 
iyilik halinin etkisine aittir. Elde edilen bu bulgu ile önem derecesine göre 
stresin yaşam üzerinde etkili oluşu, uzun süre depresyonda ve üzgün his-
setmek, her şey iyi gitmesine rağmen mutsuz veya depresyonda olduğunu 
düşünmek ve son olarak üzgün, hayattan zevk almayan ve depresif bir 
ruh hali içinde olduğu ya da genelde ilgilendiğiniz, yaparken zevk aldığı 
şeylere karşı ilgisizlik ruhi/duygusal iyilik halini etkilemektedir. Diğer et-
kenler ise fiziksel iyilik hali ve yaşam doyumudur. Aşağıdaki regresyon 
analizi sonuçlarını gösteren Tablo 6’dan anlaşılacağı gibi, ruhi/duygusal 
iyilik halindeki olumsuzluklar işe başlamadaki gayreti, işe olan konsant-
rasyonu, insanlarla yüz yüze iletişim kurmayı, toplantılarda veya telefon 
ile görüşmelerde zorlanmayı ve iş yükünü azaltmakta zorlanmayı berabe-
rinde getirerek çalışanın işte var olamama eğilimini artırmaktadır. Ancak 
bu işletmede ruhi/duygusal iyilik halinden genel anlamda memnun olun-
sa da bu iyilik halinde nadiren de olsa yaşanan değişimler işte var olabil-
meyi zorlaştırmaktadır. Ayrıca işletmedeki çalışanların yaşam doyumların-
daki ortalamanın yüksek oluşu işte var olamamayı etkileyen etkenler ara-
sında düşük orana sahip olmasını yapılan t testi de doğrulamaktadır. 

Tablo 5: Çalışanın İşte Var Olamaması Üzerinde 
Öznel İyilik Halinin Etkisine İlişkin Regresyon Analizi Sonuçları 
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5. Sonuç 

İşletmeler küresel rekabet ortamında varlıklarını sürdürebilmeleri için 
yapmış oldukları verimlilik ölçümlerinde önceliği işgücü verimliliğine 
vermeleri gerekmektedir. İşgücünün yapmış olduğu işte yüksek perfor-
mans ile çalışabilmesi işletmedeki toplam verimliliği de olumlu yönde et-
kileyecektir. Bu araştırmada da çalışanların yaşam doyumu, ruhi/duy-
gusal iyilik hali ve fiziki iyilik halinin değerlendirilmesi ile ülkemizde ya-
pılan ilk araştırma olarak elde edilen bulgularla öznel iyilik halinin çalı-
şanların işte var olmasına etkileri tespit edilmiştir. Çalışanların ruhi/ 
duygusal iyilik hallerinin yüksek oluşu yaşamdaki doyumlarını arttırdığı 
gibi iş tatminini de sağlamaktadır. İşte yaşanan yüksek tatmin çalışanın 
yapmış olduğu işteki performansını da arttırmaktadır. Bu araştırmadaki 
bulgular da çalışanın ruhi/duygusal halinin işte var olmasını en fazla 
oranda etkilediğini desteklemektedir. Bu sebeple öncelikle çalışanlarda 
öznel iyilik halinin durumu konusunda farkındalıklarının sağlanması ge-
rekmektedir. Çalışanlar üzerinde iş ortamından veya iş dışındaki çevre-
sinden kaynaklı stresin etkisinin artışı ruhi/duygusal iyilik halini olum-
suz etkilemektedir. Stresin olumsuz etkileri beraberinde fizyolojik rahat-
sızlıkları da beraberinde getirebilmektedir. Araştırmada da çalışanın işte 
var olamaması ve fiziki iyilik hali arasında negatif yönlü bir korelasyon 
tespit edilmiştir. Çalışan üzerinde stresin etkisinin artışı beraberinde 
kalp rahatsızlıkları, kronik ağrılar ve bağışıklık sisteminde zayıflamaya 
sebep olmaktadır. Çalışanın fiziki rahatsızlığı sebebi ile işe devamsızlığı-
nın artması veya rahatsız olsa dahi işe gelip tam performans ile çalışa-
maması işte var olamama eğilimini arttırmaktadır. Bu da işletmelerde iş-
te var olamama maliyetini arttırmaktadır. Çalışanların öznel iyilik halleri 
hakkındaki farkındalıklarının artırılması var olan psikolojik ve fiziki 
problemlerin çözümünü kolaylaştıracaktır. İşletmelerde oluşturulabile-
cek psikolojik ve tıbbi destek birimleri çalışanlara çözüm yolları sunarak 
çalışan performansı arttırılarak, yapılan işgücü verimlilik uygulamalarını 
da olumlu anlamda destekleyecektir. 

Ülkemizde çalışanın işte var olamama problemi henüz bir sorun ola-
rak dahi tanımlanamamıştır. İşte var olamamanın yol açtığı verimlilik 
kaybı ve maliyet artışının önüne geçilebilmesi için öncelikle bu sorunun 
işletmeler tarafından farkına varılıp gerekli olan destek birimlerinin oluş-
turulması gerekmektedir. 
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OSMANLI SANAYİSİNİN ÇÖKÜŞÜ 

Alparslan KOTAN* 

Öz 

İplik bükme makinesi ve dokuma makinesi 18. yüzyılın ikinci yarısında 

İngiltere’de icat edilmişti. Bunun üzerine hızla gelişen İngiliz tekstil sanayisi 

kendisine yeni pazar ve hammadde kaynakları aramak zorunda kalmıştır. 

19. yüzyılın ilk çeyreğinde diğer Avrupa devletleri İngiliz ürünlerine 

karşı kendi sanayilerini koruyabilmek amacıyla birtakım tedbirler almış-

lardır. İngiltere’nin kendisine seçtiği en önemli pazar ise Osmanlı ülkesi 

olmuştur. Bu politikanın sonucu olarak İngiltere, uluslararası platformda 

Osmanlı Devleti’ne sağlayacağı küçük siyasi desteklerle, kendi tüccarları 

için büyük imtiyazlar koparmanın fırsatlarını aramaya başlamıştır. 

Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın isyanı İngiltere için önemli 

bir fırsat olmuştur ve bu fırsatı çok iyi değerlendiren İngiltere, Osmanlı 

Devleti’ne sağladığı siyasi desteğin karşılığını Balta Limanı Ticaret Ant-

laşması ile talep etmiştir. 

Balta Limanı Ticaret Antlaşması ile Osmanlı ülkesi Avrupa devletlerinin 

açık pazarı haline gelmiştir ve Kırım Savaşı’nın başlamasıyla Osmanlı Devleti 

1854 yılında ilk dış borcunu almıştır. 1875 yılında ise moratoryum ilan edil-

miştir. 1. Dünya Savaşı’na 402 milyon Osmanlı Lirası dış borç ile giren Os-

manlı Devleti’nin borçlarını tamamen kapatmak yükümlülüğü son taksitin 

ödendiği 1954 yılına kadar genç Türkiye Cumhuriyeti’ne miras kalmıştır. 

Anahtar kelimeler: Balta Limanı Ticaret Antlaşması, Osmanlı Sana-

yisi, Tanzimat Dönemi, Mustafa Reşid Paşa. 

Abstract 
The Collapse Of The Ottoman Industry 

Yarn twisting machine and weaving machine were invented in the se-

cond half of the 18th century in the England. At this, British textile in-

dustry, which was rapidly growing, had to find new markets and raw 

material resources. 
                                                           
* İnşaat Mühendisi, Yönetim ve Organizasyon Uzmanı, alparslankotan@gmail.com 
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Other European States had taken a number of measures in order to 

protect their industries against England products in the first quarter of 

19th century. England’s most important market was the Ottoman country, 

which was chosen by him. As a result of this policy the England had star-

ted looking for opportunities for their merchants to large concessions in the 

international arena by bringing the Ottoman Empire little political props. 

The Governor of Egypt Mehmet Ali Pasha’s rebellion had been the uni-

que opportunity for England so who evaluated the opportunity very good, 

had requested the provision of the political support to Ottoman Empire by 

the Baltalimanı Trade Agreement. 

The Ottoman country had become the open market of European countri-

es and the Ottoman Empire had taken first foreign debt by the start of the 

Crimean War in 1854. The moratorium had been declared in 1875. The lia-

bility to close all debts of The Ottoman Empire, which had entered the 

First World War with 402 billion Ottoman Liras debt, had been the herita-

ge to young Republic of Turkey until paying the last installment in 1954. 

Key words: Baltalimanı Trade Agreement, Ottoman Industry, Tanzi-

mat Period, Mustafa Resid Pasha. 

“Efendiler; 

Tarih, milletimizin itila ve inhitati esbabını ararken birçok siyasi, as-

keri, içtimai sebepler bulmakta ve saymaktadır. Şüphe yok, bütün bu 

sebepler hadisat-ı içtimaiyede müeessirdirler. 

Bir milletin doğrudan doğruya hayatıyla alakadar olan, o milletin ik-

tisadiyatıdır. Tarihin ve tecrübenin teksif ettiği bu hakikat bizim milli 

hayatımızda ve milli tarihimizde tamamen mütecellidir. Hakikaten 

Türk tarihi tetkik olunursa itila, inhitat esbabının iktisadi mesailden 

başka bir şey olmadığı derhal anlaşılır. 

Efendiler; 

Tarihimizi dolduran zaferler yahut izmihlallerin kâffesi ahval-i iktisa-

diyemizle münasebettar ve alakadardır. Yeni Türkiye’mizi layık oldu-

ğu mertebe-i resanete isal edebilmek için behemehâl iktisadiyatımıza 

birinci derecede ve en çok ehemmiyet vermek mecburiyetindeyiz. Za-

manımız tamamen bir iktisat devrinden başka bir şey değildir.”1 

Gazi Mustafa Kemal Paşa 

İzmir İktisat Kongresi Açılış Nutku, 17 Şubat 1923 

İngiltere Devleti’nin 19. yüzyıldaki dış ticaret siyaseti üzerine yaptığı 
çalışmalarda dönemin İngiliz sanayicilerinin kara derililerin, sarı derilile-
rin ve müslümanların sırtından yaşamak zorunda olduklarına hükme-
                                                           
1 A. Gündüz Ökçün, Türkiye İktisat Kongresi 1923-İzmir, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesi Yayınları, No: 471, s. 244, Ankara 1981; Afet İnan, İzmir İktisat Kongresi 17 Şubat- 
4 Mart 1923, Türk Tarih Kurumu Yayınları, s. 57-58, Ankara 1989. 
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den Vernan John Pruyear, ekonomik emperyalizmin kavranabilmesi için 
dünya tarihindeki hiçbir dönemin 19. yüzyılın ilk yarısı kadar karmaşık 
ve öğretici olamayacağını belirtmektedir.2 Bu yazının konusu da Pruye-
ar’ın bu düşüncesinden hareketle Osmanlı sanayisinin 19. yüzyılda ya-
şadığı çöküş sürecidir. 

Osmanlı Devleti döneminde yabancı devletlerle yapılan ticari antlaş-
maların sayısı altmışın üzerindedir. Başlangıçta Osmanlı Devleti’nin si-
yasi gücünü arttırmayı amaçlayan bu antlaşmalar, zamanla devletin 
ekonomik bağımsızlığı üzerinde olumsuz etkiler yapmıştır. Osmanlı Dev-
leti tarafından Batılı tüccarlara ticari kolaylıklar sağlayan ilk ekonomik 
ayrıcalıklar 1365 yılında Ragusa Cumhuriyeti’ne verilmiştir. İlk önemli 
kapitülasyonlar ise Kanuni Sultan Süleyman zamanında “lütuf olarak”  
Fransızlara verilmiştir. Daha sonra Fransa ile ilişkilerin bozulması üzeri-
ne aynı ekonomik ayrıcalıklar denge unsuru olarak İngiltere’ye de sağ-
lanmıştır. İlerleyen dönemlerde diğer Avrupa ülkeleri ile yapılan benzer 
antlaşmalar ile Hollanda, Avusturya, Rusya, Prusya, İrlanda, İsveç, Da-
nimarka, İspanya, Sicilya, Belçika ve Amerika da benzer ticari kolaylık-
lardan istifade etmeye başlamışlardır.3 

Osmanlı Devleti Batılı devletlere verdiği bu ticari ayrıcalıklara rağmen 
18. yüzyılın sonları itibariyle halen iç pazar ihtiyacının karşılanması ya-
nında, ihracat yapabilecek bir sanayi yapısına sahipti. Büyük ölçüde in-
san gücüne dayanan Osmanlı sanayisinin öncelikli amacı iç pazar ihtiya-
cını karşılamaktı. Ordu ve saray için çalışan fabrikalar dışındaki sanayi 
kuruluşları daha ziyade 30-40 kadar işçi çalıştıran küçük işletmelerden 
oluşmaktaydı. Bu dönemde özellikle Denizli, Alaşehir, Adana ve Bursa gibi 
şehirlerde dokumacılık gelişmişti. Ayrıca Bursa’da, Amasya’da ve Halep’te 
ipekçilik; Diyarbakır’da, Halep’te, Şam’da, Mekke’de, İzmir’de, Musul’da, 
Kütahya’da, Sivas’ta, Selanik’te, Filibe’de, Rusçuk’da, İstanbul’da ve Erzu-
rum’da deri sanayi yoğun olarak faaliyet göstermekteydi. 1830’lu yılların 
başında bir dokuma merkezi olan Halep’te pamuklu kumaş imal eden 300 
büyük imalathane ile düz ve desenli elbiselik kumaş dokuyan 200 işyeri 
bulunuyordu. Yine Bursa’da yüzyılın başlarında 31.250 kg. ipek üretebile-
cek kapasitede su ve buhar gücüyle çalışan Avrupai usullerle kurulmuş 
14 ipek fabrikası mevcuttu. Ayrıca Bursa’da 100 tezgâhta tül, 40 kadar 
tezgâhta ise peştamal üretimi yapılmaktaydı. İstanbul’da ise pamuklu, 
yünlü ve ipekli kumaş üreten 3.000 dokuma tezgâhı bulunmaktaydı.4 
1812 yılında İşkodra’da 600, Tırnova’da ise 2.000 dokuma tezgâhı bulu-
                                                           
2 Stefanos Yerasimos, Az Gelişmişlik Sürecinde Türkiye, Gözlem Yayınları, s. 311-313, İstan-
bul 1980. 
3 Mehmet Memiş Yılmazer, “Balta Limanı Serbest Ticaret Anlaşması ve Osmanlı İmparator-
luğunda Yapılan Diğer Ticaret Anlaşmaları”, Gümrük Dergisi, Sayı: 15, s. 55-56, Ankara 
1995. 
4 Rıfat Önsoy, Tanzimat Dönemi Osmanlı Sanayii ve Sanayileşme Politikası, T. İş Bankası 
Kültür Yayınları, s. 7-10, Ankara 1988. 
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nuyordu. Bu dönemde Osmanlı Devleti Fransa’ya pamuklu bez yanında, 
Avusturya ve Almanya’ya her yıl önemli ölçüde pamuk ipliği ihraç edebil-
mekteydi. Osmanlı sanayisi kendi ihtiyaçlarını karşılamakla kalmamakta, 
ihracat da yapabilmekteydi. Özellikle dokuma tezgâhlarının sayısı hayli 
kabarıktı. 1825 yılında İngiltere pamuk ipliğinin tamamını, tiftik ipliğinin 
%80’ni Osmanlı Devleti’nden karşılamaktaydı.5 Bu dönemde Osmanlı sa-
nayisinin özellikle pamuk ve ipek dokumacılığında ileri seviyede bulunma-
sı sebebiyle İngiltere tarafından bu sanayi bilgilerini elde edebilmek ama-
cıyla Osmanlı ülkesine ajanlar dahi gönderilmişti.6 

Devlet, malların piyasadaki dolaşımını iç ve dış gümrüklerle düzenle-
mişti. Bu amaçla giriş (amediye), çıkış (reftiye), geçiş (müruriye) ve tüke-
tim (mastariye) vergileri tahsil edilmekteydi.7 Osmanlı Devleti Batılı dev-
letlere verdiği ticari ayrıcalıklara rağmen, koyduğu tahditlerle piyasayı 
kontrol altında tutabiliyordu. Mesela iç pazarda darlığı çekilen yapağı, 
pamuk, ipek ve bakır gibi hammaddelerle, hububatın dışarıya satılması 
yasaklanabiliyordu. Getirilen bir başka tedbir ise, bir bölgede üretilen 
malların o bölgede tüketilmelerini sağlamak amacıyla, her malın bir böl-
geden ötekine geçişinin ayrı bir gümrüğe tâbi tutulmasıydı.8 

Walter Raleigh’in, “denizlere egemen olan ticarete de egemen olur; tica-
rete egemen olmak, dünya zenginliklerine hükmetmek, dolayısıyla da 
dünyaya hükmetmek demektir”9 şeklindeki sözlerinden aldığı ilhamla 
dünya siyasetini şekillendiren ve Sanayi İnkılâbı’nın başladığı ilk ülke 
olan İngiltere’de 1760 yılında James Watt buhar makinesini icat etmişti. 
Bunu takiben 1777 yılında James Hargreaves iplik bükme makinesini 
(çıkrık), 1786 yılında ise Edmund Cartwright dokuma makinesini icat et-
mişlerdi. Söz konusu makinelerin icat edilmesiyle hızla gelişen İngiliz 
tekstil sanayi yeni pazar ve hammadde kaynakları bulma gibi iki önemli 
meseleyle karşılaşmıştı. Sanayi İnkılâbı’nın ilk yıllarına rastlayan Napol-
yon Savaşları (1792-1815) süresince sanayi üretiminin kendisine kolay-
ca pazar bulduğu İngiltere’de savaşın sona ermesiyle, tüketim mallarına 
olan talebin azalması ve stokların artması sonucu ekonomik bir buhran 
başlamış ve bu durum İngiltere’yi yeni pazarlar aramak zorunda bırak-
mıştı. Diğer Avrupa devletleri ise İngiliz ürünlerine karşı kendi sanayile-
rini koruyabilmek amacıyla birtakım tedbirler almışlardı. Bu arada İngil-
tere de bizzat bu korumacı politikaları uyguluyordu.10 Bu politikalar 
                                                           
5 Ahmet Yücekök, “1838 Ticaret Sözleşmeleri”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 
Dergisi, Cilt: 23, S. 1, s. 393-394, Ankara 1968. 
6 Tunç Tayanç, Sanayileşme Sürecinde 50 Yıl, Milliyet Yayınları, s. 16, 1973. 
7 Mehmet Memiş Yılmazer, “a.g.m.”, s. 55. 
8 Rıfat Önsoy, a.g.e., s. 5. 
9 Bernard Camille Collas, 1864’te Türkiye, Bileşim Yayınevi, s. 276-277, İstanbul 2005. 
10 Yusuf Kemal Tengirşek, “Tanzimat Devrinde Osmanlı Devleti’nin Harici Ticaret Siyaseti”, 
Tanzimat 1, Maarif Vekaleti Yayınları, s. 297-298, İstanbul 1940. 
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kapsamında Almanya’da ithal mallarına ağır gümrükler konmuş, Avus-
turya-Macaristan İmparatorluğu’nda 1833 yılında hazırlanan bir tarife 
ile 1600 kalem ürüne ağır ithalat vergisi getirilmiş; 69 kalem ürünün ül-
keye girişi ise tamamen yasaklanmıştır. Rusya’da ise yine aynı yılda ço-
ğu tekstil ürünü 300’ü aşkın malın ülkeye girişi yasaklanmıştır. Bu du-
rumda kendisine pazar olarak Osmanlı ülkesini seçen İngiltere, uluslar-
arası platformda Osmanlı Devleti’ne sağlayacağı küçük siyasi destekler-
le, kendi tüccarları için büyük imtiyazlar koparmanın fırsatlarını arama-
ya başlamıştı. 

Osmanlı ülkesini İngiliz tüccarları için cazip kılan en önemli faktörler; 
Osmanlı sanayisinin İngiliz sanayisi karşısında zayıf olması, Osmanlı 
topraklarında Batı sanayisi için önem arz eden pamuk, yün, tiftik, ipek 
ve maden gibi hammaddelerin bolca bulunması ve Osmanlı Devleti’nin 
ticaret merkezlerine deniz yoluyla ulaşmanın kolay olmasıydı. Ayrıca Os-
manlı tebaası olan gayri müslimlerden Ermeniler ve Rumlar Batılı tüc-
carların kendi hesaplarına çalıştırmayı düşündükleri kişiler olmuşlar-
dı.11 İstanbul’daki İngiltere Elçiliği Başkatibi David Urquhart, İngiltere 
Dışişleri Bakanı Lord Palmerstone için hazırladığı raporda dile getirdiği, 

“İmalatçı bir toplum olarak refahımızın birinci öğesinin bol ve ucuz 

malzeme (hammadde) olduğu göz önüne alınırsa, bu ülke (Osmanlı 

Devleti) bize sınırsız kaynaklar sunmaktadır... Osmanlı Devleti’nin ti-

careti (idari zincirlerden) kurtarıldığı takdirde üretim öylesine büyük 

olacaktır ki, hammadde fiyatları tüm dünyada düşecek ve Amerika’-

nın keşfiyle karşılaştırılabilecek bir devrim gerçekleşecektir.” 

şeklindeki düşünceleriyle ülkesinin Osmanlı Devleti üzerindeki ticari ve 
emperyalist emellerinin gerçekleşmesinin Amerika’nın keşfiyle karşılaştı-
rılabilecek kadar önemli bir devrim niteliğinde olacağını vurgulamıştır. 
Siyasi sorunların aşılması halinde İngiltere’nin yakın bir gelecekte bütün 
Doğu’nun ihtiyaç mallarının yanı sıra lüks mallar ihtiyacını da karşıla-
yabileceğini dile getiren Urquhart, bu sayede Doğu halklarının enerjileri-
ni yalnızca tarım ve ülkesi için hayati önem taşıyan hammadde üretimi-
ne yönlendireceklerini ileri sürerek önemli bir öngörüde bulunmuştur.12 

Batı menşeli ürünlerin Osmanlı ülkesine yoğun olarak girmeye başla-
ması üzerine Osmanlı Devleti de birtakım önlemler alma yoluna gitmiş 
ve bu amaçla 1802 yılında yabancı tüccarlara, yerli tüccarlara uygula-
nan gümrük tarifeleri uygulanmaya başlanmıştır. Bunun yanında ya-
bancı tüccarlara uygulanan vergiler arttırılmıştır. 

1826 yılında ise Yed-i Vahid usulü uygulamaya konularak tahıl, yün, 
haşhaş, zeytinyağı, ipek, meyankökü, kereste gibi ürünlerin ticareti de-
                                                           
11 Rıfat Önsoy, a.g.e., s. 12. 
12 Emine Kıray, Osmanlı’da Ekonomik Yapı ve Dış Borçlar, İletişim Yayınları, s. 70-71, İstan-
bul 1993. 
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netim altına alınmıştır. Yed-i Vahid usulü ticari kârlılığı yüksek ürünle-
rin üreticiden yalnızca devlet tarafından satın alınabilmesini ve satılabil-
mesini sağlayan bir sistemdi.13 Kapitülasyonlar ve çeşitli ticaret antlaş-
malarıyla ortadan kaldırılamamış olan ve yabancı tüccarların gelirlerini 
azaltan bir uygulama olan Yed-i Vahid usulü temel olarak bir nevi hima-
ye sistemi (tekel) ile hammaddenin dışarıya çıkmasını engellemekteydi. 
Bunun yanında sistemin yeni kurulmuş olan Asakir-i Mansure-i Mu-
hammediyye ordusuna kaynak bulmak ve üreticinin mahsulünü ucuza 
satarak aldatılmasını önlemek gibi amaçları vardı. Tüm bu uygulamalar 
Osmanlı ülkesi üzerinde ticaret yapan Batılı tüccarları rahatsız ediyor ve 
bu uygulamaların kaldırılması için elçilikler düzeyinde bile girişimlerde 
bulunuluyordu. Dönemin İngiliz elçisi Ponsonby, “Türkiye’de mahsulleri 
vücuda getirenler; bunları, fiyatlarını tespit etmekte yegane hakim olan 
imtiyazlı kimselere satmak mecburiyetinde bırakıldıkça Türk sanayinin 
geriliğe mahkum olması kaçınılmazdır.” şeklindeki görüşleri doğrultusun-
da İngiltere Dışişleri Bakanı Palmerstone’nun emriyle, Osmanlı serveti-
nin ve refahının artmasının bu usulün kaldırılmasına bağlı olduğu yö-
nünde Sultan’a propaganda yaparken, bir bakıma da gerek Yed-i Vahid 
usulünün gerekse diğer ticari engellerin kaldırılmasının İngiltere açısın-
dan önemini vurguluyordu.14 

Osmanlı Devleti ile İngiltere arasında yapılan ilk gümrük tarifesi ant-
laşması 1793 yılında yapılmıştır. Bunu müteakip 1801 ve 1820 yılların-
da tarifeler yenilenmiştir.15 

Osmanlı Devleti’ni 1838 Balta Limanı Ticaret Antlaşması’nı imzala-
maya sürükleyen olaylar zinciri 1820 tarihli Osmanlı-İngiliz gümrük ta-
rifesinin 14 yıllık süresinin 1834 yılında dolması üzerine ortaya çıkan 
yeni tarife meselesi ile başlamıştır. Tarifelerin yenilenmesi için Osmanlı 
Devleti tarafından zamanında müracaat yapılmış olmasına rağmen İngil-
tere Devleti, gerek malların fiyatlarının yükselmesi gerekse Osmanlı Dev-
leti’nde paranın değerinin düşmesi sebebiyle eski tarifenin kendisi lehine 
işlediğini gördüğü için tarife tanzimi hususunda kasten yavaş hareket 
etmiştir. İngilizlerin amacı hem ticaretlerinin önünde büyük bir engel 
olarak gördükleri Yed-i Vahid usulünün kaldırılmasını hem de Osmanlı 
Devleti sınırları dahilinde perakende ticaret yapabilmelerini temin ede-
cek düzenlemeleri içeren tekliflerini sunmak için uygun fırsatı bulmak-
tı.16 
                                                           
13 Ahmet Kal’a, “Tanzimat Öncesi ve Sonrasında İktisadi Manzara”, 150. Yılında Tanzimat, 
Aydınlar Ocağı Açık Oturumlar Dizisi: 7, s. 51-52, İstanbul 1990; Rıfat Önsoy, a.g.e., s. 14. 
14 Ahmet Yücekök, “a.g.m.”, s. 396-397. 
15 Mübahat S. Kütükoğlu, “Tanzimat Devri Osmanlı-İngiliz Gümrük Tarifeleri”, Tarih Ensti-
tüsü Dergisi, Sayı: 4-5, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayını, s. 336, İstanbul 
1974. 
16 Ali Sarıkoyuncu, “Osmanlı Devleti’nin Çöküşünü Hızlandıran Bir Anlaşma: 1838 Osmanlı-
İngiliz Ticaret Sözleşmesi Sonuçları”, Askeri Tarih Bülteni, Sayı: 33, s. 97-99, Ankara 1992. 
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Tüm bu gelişmeler sürüp giderken, Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali 
Paşa’nın isyanı İngiltere’nin arayıp da bulamadığı bir fırsat olarak ortaya 
çıkmıştır. Mehmet Ali Paşa’nın ordusuyla İstanbul’a yürüyerek, Konya’-
da Osmanlı Ordusu’nu mağlup etmesi üzerine Sultan II. Mahmut Rus-
ya’yı yardıma çağırmıştır. Bunun üzerine 1833 yılında Rusya’yla imzala-
nan Hünkar İskelesi Antlaşması Rus nüfuzunun Osmanlı Devleti’nde et-
kili olmaya başlamasına sebep olmuştur. Osmanlı Devleti üzerindeki 
Rus nüfuzundan kendi çıkarları doğrultusunda rahatsızlık duyan İngil-
tere, Mısır meselesinin çözümlenmesi için devreye girmiş ve sonuç ola-
rak Osmanlı Devleti, İngiltere’nin Mısır meselesinin çözümlenmesi için 
yardım vaadi karşılığında, İngiliz isteklerini içeren bir ticaret antlaşması-
nı imzalamaya razı olmuştur.17 

Bu gelişmelerin sonucunda 16 Ağustos 1838 tarihinde Osmanlı Dev-
leti ile İngiltere arasında Balta Limanı Ticaret Antlaşması imzalanmıştır. 
Antlaşmanın tam adı “Osmanlı Hükümeti tarafından Büyük Britanya’ya 
Bahşedilmiş Kapitülasyonlara Ek Olarak ve İki Ülke Arasındaki Ticaret ve 
Gemi Seferleri İle İlgili Olarak Kapitülasyonlarda Mevcut Bulunan Bazı Ka-
yıt ve Şartları Düzelten ve Değiştiren Sözleşme” şeklindedir. 1 Mart 1839 
tarihinde yürürlüğe giren antlaşmayı Osmanlı Devleti adına Mustafa Re-
şit Paşa, Dışişleri Müsteşarı Mehmet Nuri Efendi ve Sadrazam muavini 
Mustafa Kâni Bey imzalamışlardır.18 

İngiltere ile yapılan bu antlaşmaya benzer antlaşmalar çok geçmeden 
Avrupa’nın diğer devletleri ile de yapılmıştır. Bir süre antlaşmanın aley-
hinde tavır takınan Fransa, İngiltere ile olan anlaşmazlıklarını hemen 
çözümlemiş ve 25 Kasım 1838 günü antlaşmaya imza koyan ilk Avrupa 
devleti olmuştur. Daha sonraki süreçte 18 Mayıs 1839’da Alman Hans 
kentleriyle (Bremen, Hamburg), daha sonra Avusturya, 2 Eylül 1839’da 
Sardunya, 31 Ocak 1840’ta İsveç ve Norveç, 2 Mart 1840’da İspanya, 14 
Mart 1840’da Hollanda, 22 Ekim 1840’da Belçika, yine 22 Ekim 1840’ta 
18 Alman devletçiği adına Prusya ve en son olarak 30 Nisan 1846’da 
Rusya ile benzer antlaşmalar imzalayan Osmanlı Devleti, bu şekilde Av-
rupa ile ekonomik bütünleşme sürecini tamamlamıştır (!).19 

Balta Limanı Ticaret Antlaşması, yukarıda belirtildiği gibi Almanya, 
Rusya, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu gibi devletlerin sanayileş-
mek için yerli sanayilerini ağır gümrük tarifeleri ile korumaya yöneldiği 
bir dönemde Osmanlı topraklarını yabancı mallara tamamen açan bir 
kapı olmuştur. Antlaşma, sanayi devrimi sonrasında Osmanlı pazarları-
nın ve hammaddelerinin Avrupa ticaret ve sanayi sermayesinin çıkarları 
doğrultusunda Osmanlı toprakları üzerinde dış ticarete açılması için ge-
                                                           
17 Rıfat Önsoy, a.g.e., s. 15; Ahmet Yücekök, “a.g.m.”, s. 400-402. 
18 Rıdvan Karluk, Gümrük Birliği Dönemecinde Türkiye, Turhan Kitabevi, s. 293-294; Ahmet 
Yücekök, “a.g.m.”, s. 422. 
19 Ahmet Yücekök, “a.g.m.”, s. 406-407. 
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rekli hukuki düzenlemeleri getirerek Osmanlı ekonomisinin kapitalist 
dünya ekonomisine açılması ve teslim olması sürecinde önemli bir adım 
olmuştur.20 

Haydar Kazgan’a göre sanayi politikasının temeli olarak “orduyu giy-
dirip örtecek kadar bir tekstil sanayinin oluşturulması” fikrini savunan ve 
gümrük gelirlerinin artışıyla ordunun iaşesinin karşılanabileceği fikrine 
inanan Osmanlı bürokrasisi antlaşmanın getireceği olumsuzlukları tam 
olarak sezinleyememiştir.21 Hikmet Bayur, Sultan 2. Mahmut’un bu ant-
laşmayı Kavalalı Mehmet Ali Paşa korkusuyla, ona karşı korunmak dü-
şüncesiyle ve ondan öç almak ve onu ortadan kaldırmak için İngiliz des-
teğini elde etmek amacıyla kabul ettiğini belirtir. Bayur, Yusuf Kemal 
Tengirşenk’in, 

“Ne İkinci Mahmut için ne de Mustafa Reşit Paşa ve arkadaşları için 

bu neticeleri bilerek ve görerek bu antlaşmayı imza ettiler denilemez. 

Antlaşma’dan Mehmet Ali’nin ordu ve donanmaca zayıflayacağını 

bekliyorlardı, fakat bu antlaşmanın neticede memleketin sanayisini 

belini doğrultamaz bir hale getireceğini, devletin başına Düyun-u Umu-

miye gibi bir bela musallat edeceğini elbette keşfedememişlerdi.”22  

şeklindeki görüşlerine karşı çıkarak devlet yöneticilerinin, Kavalalı Meh-
met Ali Paşa’nın mali gücünü kıracağını ümit ettikleri antlaşma hüküm-
lerinin, bütün Osmanlı ülkesi içinde aynı neticeyi doğuracağını ve devleti 
ticari ve mali yönlerden yıkıma götüreceğini öngörememiş olduklarını ka-
bul etmenin imkansız olduğuna dikkat çeker.23 Nitekim 6 Eylül 1838’de 
antlaşmanın içeriğini öğrenen Kavalalı Mehmet Ali Paşa, antlaşmanın 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren uygulanacağına söz vererek Osmanlı 
sanayisinin başına gelecekleri görmüş gibi “Padişahın rahat oturur bir te-
baası olacağım, fakat göreceksiniz antlaşma zaman geçtikçe Mısır’dan 
fazla Osmanlı padişahlığına zarar verecektir.”24 demiştir. 

Şevket Pamuk ise antlaşmanın Osmanlı devlet adamlarının gaflet 
anında imzaladıkları bir belge olarak yorumlanmasının ve antlaşmanın 
uzun dönemli sonuçları hakkında Osmanlı devlet adamlarının iyimser 
beklentiler içinde olduklarını ileri sürmenin hatalı olacağını belirterek, 
Osmanlı devlet adamlarının antlaşmanın iktisadi ve mali sonuçlarından 
haberdar olduklarını ancak antlaşmayı siyasi sebeplerle imzaladıklarını 
                                                           
20 Nuri Doğan, Cumhuriyet Öncesi Türk Amerikan Ticaret Anlaşmaları, Turan Yayıncılık, s. 
32, İstanbul 1996. 
21 Haydar Kazgan, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Şirketleşme, Töbank Yayınları, s. 24, İstanbul 
1991. 
22 Yusuf Kemal Tengirşek, “a.g.m.”, s. 319. 
23 Hikmet Bayur, XX. Yüzyılda Türklüğün Tarih ve Acun Siyasası Üzerindeki Etkileri, Türk 
Tarih Kurumu Yayınları, s. 47-51, Ankara 1989. 
24 Yusuf Kemal Tengirşek, “a.g.m.”, s. 314; Ahmet Yücekök, “a.g.m.”, s. 404; Hikmet Bayur, 
a.g.e., s. 55. 
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ileri sürmüştür.25 Bugün iyice bilinen fakat o dönemde henüz olmayan 
iktisadi bilgi kaynaklarını ve ticari tecrübeleri var kabul ederek maziyi 
tenkit etmenin yanlış olacağını vurgulayan Rıfat Önsoy ise, temelleri 
Adam Smith tarafından atılan serbest ticaret fikrinin Osmanlı devlet 
adamlarına kabul ettirilmesi amacıyla İngiltere Büyükelçiliği görevlilerin-
den David Urquhart ve Ceride-i Havadis gazetesini çıkaran William 
Churchill tarafından yayın yoluyla ciddi bir lobi ve telkin faaliyeti yapıl-
dığına dikkat çekmiştir. Önsoy’a göre iktisadi ufukları yalnızca içinde 
bulundukları “ekonomiden azami vergi geliri elde etmek” üzerine yoğun-
laşan Osmanlı devlet adamları, bugün tartıştığımız iktisadi modeller 
hakkında bilgi sahibi değillerdi ve kendilerine yapılan telkinler neticesin-
de vergi gelirlerinin artacağı beklentisiyle birlikte yaşanan siyasi gelişme-
lerin de etkisiyle bu antlaşmayı imzalamışlardı.26 Tanzimat döneminde 
Balta Limanı Ticaret Antlaşması ile başlayan ticaret antlaşmalarının 
memleketin ticaretini felce uğrattığını ve gelecek nesillerin bile altından 
kalkamayacağı mali taahhütlere sebebiyet verdiğini belirten Mümtaz 
Turhan ise bütün olup bitenin cehalet, gaflet ve tecrübesizlik yüzünden 
meydana geldiğini vurgulamıştır.27 

Mustafa Reşid Paşa ile ilgili yapılan eleştirilere katılmayarak Paşa’nın 
“Türk Milleti’ne hizmet noktasında tarihte eşine az rastlanır bir şahsiyet” 
olduğu fikrini ileri süren Yılmaz Öztuna, Mustafa Reşid Paşa’nın uluslar-
arası politikalarının temelinin “İngiliz aslanının kuyruğuna basmamak ve 
onu mümkün olduğu kadar okşayıp icabında Rusya’ya, Fransa’ya karşı 
sırtına binmek” olduğunu belirtmektedir.28 Mustafa Reşid Paşa Hariciye 
Nazırı olarak 8 Cemaziyelevvel 1253 (1837) tarihinde İstanbul’a yazdığı 
mektupta şu ifadeleri kullanmaktadır:29 

“…Fransa Devleti’nin Mehmed Ali ile mahabbeti ve bir taraftan dahi 

istihsal-i germiyetine çalışması şu derecedir ki Mehmed Ali’nin ihdas 

ettiği Yed-i vahid usulleri uhude muhalif ve bi’l cümle tüccara be-ga-

yet muzir olduğundan burada bulunan Fransız tüccarları dahi sızlan-

makta iken galiba devletinin ta’limatı iktizasınca Fransız konsolosu 

tarafından bir şey söylenmeyip ve söyleneceği dahi akıl kesmez. Vel-

hasıl Mehmed Ali’nin mahabbetine kendü tüccar ve tebe’alarının 

menfa’atlerini feda etmektedirler.” 
                                                           
25 Şevket Pamuk, Osmanlı-Türkiye İktisadi Tarihi, İletişim Yayınları, s. 207-208, İstanbul 
2005. 
26 Rıfat Önsoy, a.g.e., s. 32-34. 
27 Mümtaz Turhan, Kültür Değişmeleri, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayın-
ları, Nu. 16, s. 160, İstanbul 1994. 
28 Yılmaz Öztuna, Tanzimat Paşaları Ali ve Fuat Paşalar, Ötüken Yayınları, s. 22-23, İstan-
bul 2006. 
29 M. Cavid Baysun, “Mustafa Reşid Paşa’nın Siyasi Yazıları”, Tarih Dergisi, Sayı: 17-18, İs-
tanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, s. 184, İstanbul 1963. 
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Yed-i Vahid usulünün Mısır’daki Fransız tüccarları için be-gayet muzir 
(son derece mazaretli, zararlı) bir uygulama olduğunu ve Fransa’nın o dö-
nemdeki siyasi çıkarları gereği Mehmed Ali Paşa mehabbeti (sevgisi) ile ken-
di tüccar ve tebe’alarının menfa’atlerini feda ettiğini belirten Mustafa Reşid 
Paşa’nın söz konusu uygulamayı Tanzimat Fermanı’nda söylediği: “…mu-
kaddemlerde varidat zannolunmuş olan yed-i vahit beliyyesinde lehül hamd 
memalik-i mahrusamız ahalisi bundan evvelce kurtulmuş ise de…” ifadeleri 
ile “bela” olarak nitelendirmesi başlı başına bir çelişki numunesidir.30 

Mustafa Reşid Paşa’nın lafzen ve ruhen kendi hazırladığı Tanzimat 
Fermanı ile çelişen bir yanı bulunmayan Islahat Fermanı’na “yabancı 
müdahalesine yol açacağı” gerekçesiyle karşı çıkmasını enteresan bir du-
rum olarak nitelendirerek Paşa’nın siyasi hayatındaki çelişkilerine bir 
başka örnek olarak gösteren Bayram Kodaman ve Ahmet Turan Alkan 
da Paşa’nın 1838 İngiliz Ticaret Antlaşması’na ön ayak olmasıyla, Os-
manlı iktisadi hayatının büyük zararlara uğramasına yol açmış olması-
nın anlayışla karşılanmasının mümkün olamayacağını belirtmişlerdir.31 

Fransa Dışişleri Bakanı François Guizot’un Mustafa Reşid Paşa için söy-
lediği, “O, Hristiyanlara hak ve hürriyetler, büyük devletlere imtiyazlar ve ta-
vizler vermekle İmparatorluğu kuvvetlendireceğini zannediyor.” şeklindeki söz-
leri Mustafa Reşid Paşa’nın siyasetini anlamamız için önemli bir ipucudur.32 

Yukarıdaki ifadelerden de anlaşılacağı üzere Mustafa Reşit Paşa’nın 
Yed-i Vahid usulünün devletin lehine bir uygulama olduğunu bilmediği 
iddia edilemez. Fakat görünen odur ki Mustafa Reşid Paşa ve arkadaşları 
Mehmed Ali Paşa gailesinin yarattığı hırsa ve İngiliz “mehabetine kendi 
tüccar ve tebe’alarının menfaatlerini feda” etmişlerdir. 

Antlaşmanın imzalanmasında gösterdiği kararlılık ve İngiliz taraftarlı-
ğıyla meşhur Mustafa Reşid Paşa’nın yanı sıra, müzakereler sırasında 
inhisarların kaldırılması ve gümrük vergilerinin tespit edilmesi hususla-
rında sonuna kadar direnen ve Osmanlı Devleti adına fedakârlıkta bu-
lunmak istemeyen Gümrük Emini Tahir Bey’i de zikretmemiz zaruridir. 
Antlaşma şartlarının Osmanlı Devleti’nin tebaası üzerindeki haklarından 
feragat etmesini gerektirecek mahiyette olduğu hususunda diğer Türk 
delegelerini defalarca uyaran Tahir Bey, İngilizlerin antlaşmanın uygu-
lanması ile ilgili olarak gizli birtakım niyetleri olduğuna da dikkat çek-
mek istemiş, ama ikazları dikkate alınmamıştır.33 
                                                           
30 Enver Ziya Karal, Büyük Osmanlı Tarihi, Cilt: 1, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Ku-
rumu Türk Tarih Kurumu Yayınları, s. 256, Ankara. 
31 Bayram Kodaman-Ahmet Turan Alkan, “Tanzimatın Öncüsü Mustafa Reşid Paşa”, 150. 
Yılında Tanzimat, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yayınla-
rı, s. 9, Ankara 1992. 
32 Bayram Kodaman, “Mustafa Reşid Paşa’nın Paris Sefirlikleri Esnasında Takip Ettiği Ge-
nel Politikası”, Mustafa Reşid Paşa ve Dönemi Semineri, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek 
Kurumu Türk Tarih Kurumu Yayınları, s. 74, Ankara 1987. 
33 Mübahat Kütükoğlu, Osmanlı-İngiliz İktisadi Münasebetleri I (1580-1838), Türk Kültürü-
nü Araştırma Enstitüsü Yayınları: 42, s. 107, Ankara 1974. 
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Antlaşmayı İngiltere adına imzalayan Ponsonby tarafından, dönemin 
İngiltere Dışişleri Bakanı Viscount Palmerstone’a gönderilen mektupta, 
“…daha fazlasını istemeye hakkımız olmayacak kadar eksiksiz ve önce-
den umut ettiklerimizin çok üstünde…” olarak nitelendirilen Balta Limanı 
Ticaret Antlaşması34, Palmerstone tarafından ise İstanbul Büyükelçili-
ği’nde görevli Henry L. Bulwer’e yazılan mektupta; itirazsız onaylanacağı-
na inanılan “tümüyle bir şaheser (Capo d’Opera)” olarak değerlendiril-
miştir.35 

Böylece Palmerstone’un, “Türk sanayisi muhakkak suretle geri bıraktı-
rılmalıdır.” şeklindeki direktifi doğrultusunda en önemli adım atılmış 
oluyordu.36 Fransa Büyükelçisi Roussin ise, antlaşma ile ilgili düşünce-
lerini “Osmanlı Devleti hiçbir vakitte bu antlaşma ile yaptığı kadar feda-
kârlıklar yapmak derekesine düşmemişti… Birçok maddeler, mesela don 
yağında, şimdiki vergi evvelkinin onda biridir...” şeklindeki sözleriyle dile 
getirerek antlaşmanın “dört başı bayındır bir ticaret devrimi” olduğunu 
belirtmiştir.37 

Şevket Pamuk ve Ahmet Kal’a gibi bazı yazarlar antlaşmanın Osmanlı 
hükümetlerinin bağımsız dış ticaret politikaları izleyebilme seçeneklerini 
ortadan kaldırmış olmasına rağmen, kendi başına Osmanlı sanayisini 
yıktığını söylemenin yanıltıcı olacağını ileri sürmüşlerdir. Antlaşma son-
rasındaki dönemde, 1860’lı yıllara gelindiğinde Osmanlı ülkesindeki fab-
rikaların çoğunun kapanma aşamasına geldiğini belirtmelerine rağmen, 
bu kapanmaların antlaşma hükümlerinin doğurduğu olumsuzluklardan 
ve dış rekabetten ziyade, yeterli kalifiye işçi bulunamaması veya yetiştiri-
lememesi, sermayenin yetersiz olması ve hammadde temin maliyetlerinin 
çok yüksek olması gibi sebeplerden meydana geldiğini savunmuşlardır.38 
Bu sebepler kuşkusuz ki Osmanlı sanayisinin içine girdiği darboğazın 
sebepleri olarak sayılabilir. Ancak kanaatimize göre bu sebepler Osmanlı 
sanayisinin yıkılış sürecinde başlı başına en önemli hızlandırıcı sebep 
olan Balta Limanı Ticaret Antlaşması ve müteakip ticaret antlaşmaların-
dan sonra tali sebepler olarak sıralanabilir. Palmerston’un yukarıdaki 
direktifiyle şekillenen uygulamalara ve Osmanlı fabrikalarının akıbetleri 
üzerinde dış rekabetin etkisine en tipik örnek olarak Beyrut’ta kurulan 
kâğıt fabrikasının macerası gösterilebilir. Osmanlı piyasasına mal veren 
altı yedi İtalyan fabrikasının, Beyrut Kâğıt Fabrikası’nın pazar gücünü 
kırmak amacıyla bir araya gelerek fiyat düşürmeleri sonucu, fabrika yö-
neticileri tüm varlıklarını riske etmelerine rağmen, fabrikayı kapatmak 
                                                           
34 Stefanos Yerasimos, a.g.e., s. 313. 
35 Mehmet Fatih Ekinci, Türkiye’nin Mali İntiharı, Platin Yayınları, s. 190, Ankara 2008; 
Yusuf Kemal Tengirşek, “a.g.m.”, s. 305. 
36 Rıdvan Karluk, a.g.e., s. 294. 
37 Stefanos Yerasimos, a.g.e., s. 315; Yusuf Kemal Tengirşek, “a.g.m.”, s. 310-311. 
38 Şevket Pamuk, a.g.e., s. 209; Ahmet Kal’a, “a.g.m.”, s. 59-60. 
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zorunda kalmışlardır. Yine aynı dönemde teknolojik yenileme gerçekleş-
tirmiş Halep, Bağdat, Diyarbakır ve Mardin’deki ipekli ve pamuklu doku-
ma tezgâhları, Avrupa mallarının Akdeniz kapılarından gümrüksüz so-
kulmaları neticesinde rekabet imkânlarını yitirmişlerdir. Tarım aletleri 
üretimi için Anadolu’nun tarım merkezlerinde kurulan fabrika ve atölye-
ler ise kalite olarak Amerikan ve İngiliz makinelerine ulaşmalarına rağ-
men, fiyat rekabeti sebebiyle zorunlu olarak kapatılmıştır. Amerikan ve 
İngiliz makinelerinin fiyatlarıyla rekabet edemeyen Osmanlı girişimcileri 
sıkıntılarını ve hayretlerini; “Bunlar aletleri ham demir fiyatına satıyor-
lar.”39 diyerek dile getirmişlerdir. 

Konuyla ilgili olarak önemli çalışmalar yapan Ömer Celal Sarc, Os-
manlı sanayisinin çöküşünün öncelikle 18. yüzyılın sonlarına doğru geli-
şen Batı kapitalizminin bir neticesi olduğuna vurgu yaparak, kapitülas-
yonların sanayinin çöküşünü hazırladığını, buna bağlı olarak ticaret 
antlaşmalarıyla ithalat vergilerinin düşürülmesinin ve yabancı tüccarlar 
için kaldırılan iç gümrük vergilerinin yerli tüccarlar için devam ettirilme-
sinin ise süreci hızlandırdığını belirtmiştir.40 Rıfat Önsoy ise, Osmanlı 
sanayisinin ekonomik çöküşünü yalnızca 1838 Balta Limanı Ticaret Ant-
laşması’na ve müteakip diğer ticaret antlaşmalarına bağlamanın yanlış 
olacağını vurgulayarak, ticaret antlaşmalarının sanayinin ve devletin çö-
küşünü başlatmadığını, ancak hızlandırdığını vurgulamıştır.41 

Balta Limanı Ticaret Antlaşması maddelerini şu şekilde özetlemek 
mümkündür:42 

- Herhangi bir devlet ve o devletin uyrukları ve gemileri hakkında Os-
manlı Devleti’nin tanıdığı ve tanıyacağı haklar, İngilizler içinde geçerli 
olacaktır. 

- Osmanlı Devleti’nin bazı mallar için koyduğu ihracat yasağı kaldırı-
larak, İngilizlerin her türlü malı satın almaları sağlanacaktır. 

- Osmanlı Devleti’nin uyguladığı Yed-i Vahid uygulaması kaldırılacak-
tır. 

- Osmanlı Devleti, bu antlaşmanın hükümlerini bütün dost devletleri 
kapsayacak şekilde genişletmeyi taahhüt etmiştir. 

- İthalatta %3 ithal resmi ödenecektir. Ayrıca %2 oranında ek vergi 
alınabilecektir. 

- İthal malları bu vergilerin dışında ülkeye serbest bir şekilde girecek 
ve tüm Osmanlı Devleti sınırları içinde bir yerden diğer bir yere götürül-
se bile yeni bir vergi alınmayacaktır. 
                                                           
39 Haydar Kazgan, a.g.e., s. 13. 
40 Ömer Celal Sarc, “Tanzimat ve Sanayimiz”, Tanzimat 1, Maarif Vekaleti Yayınları, s. 432-
433, İstanbul 1940. 
41 Rıfat Önsoy, a.g.e., s. 35-36. 
42 Mübahat S. Kütükoğlu, “a.g.m.”, s. 109-113; Rıdvan Karluk, a.g.e., s. 294-296; Hikmet 
Bayur, a.g.e., s. 46-47. 
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- Yabancı mallar boğazlardan serbestçe geçecek, Osmanlı limanların-
da bir gemiden diğerine aktarım yapılabilecek, transit serbest olacak ve 
bu ticari işlemlerde vergi ve resim alınmayacaktır. 

- Antlaşma, Osmanlı Devleti’nin tümünde uygulanacak ve sonsuza 
kadar yürürlükte kalacaktır. 

- Osmanlı Devleti’nin daha önce vermiş olduğu kapitülasyonlar de-
vam edecek ve bu antlaşma ile tanınan yeni imtiyazlar eskilerine eklene-
cektir. 

- İngiliz tüccarları, ortakları ve adamları, Osmanlı Devleti’nin her ye-
rinde her çeşit malı istisnasız alıp satabilecek ve iç ticarette en imtiyazlı 
yerli tüccardan fazla vergi ödemeyeceklerdir. 

- İhraç mallarından, ihracatın yapılacağı iskeleye kadar hiçbir iç vergi 
alınmayacak, iskelede %9 oranında sabit oranlı vergi alınacaktır. İhracat 
aşamasında ise %3 oranında vergi ödenecektir. 

- Antlaşmanın İngiliz mallarına ve tebâsına tanıdığı imtiyaza doku-
nulmadıkça, Osmanlı Devleti iç işlerinin yürütülmesinde “izaç” (rahatsız) 
edilmeyecektir. 

Stefanos Yerasimos tarafından Osmanlı Devleti’nde sömürgeciliğin 
resmi metinlere girerek başlamasının en büyük kanıtı olarak değerlendi-
rilen antlaşma43, maddeleri eş zamanlı olarak irdelendiği zaman anlaşı-
labileceği gibi Osmanlı topraklarını Batı ürünlerine tamamen açmış, 
hammadde temini konusunda yerli üreticiler için ciddi problemler ve im-
kânsızlıklar doğmasına sebep olmuş ve belirli ölçülerde gelişme hamlele-
ri gösteren Osmanlı sanayisinin çökmesine zemin hazırlamıştır. İthalat-
tan alınan vergilerin 1862 yılına kadar (%3+%2) %5, 1862’den 1902’ye 
kadar ise %8 oranlarında tutulmuş olması Osmanlı hükümetlerinin milli 
sanayiyi Batı kapitalizmine karşı müdafaa edebilmesine imkân verme-
miştir.44 Antlaşma uyarınca buharlı gemilere uygulanan navlunlarda yel-
kenli gemilere göre 1/5 oranında indirimler sağlanması Batı menşeli 
malların Osmanlı limanlarına girişini kolaylaştırmıştır.45 

Yine antlaşma maddelerinden anlaşılabileceği gibi yabancı tüccarlar 
yerli tüccarlar karşısında fiyat avantajının yanı sıra önemli bir vergi 
avantajı da elde ederek ayrıcalıklı duruma gelmişlerdir. Yabancı tüccar-
lar Osmanlı Devleti’nin herhangi bir vilayetine getirdikleri bir mal için 
sadece ülkeye girişte %5’lik bir vergi ödemekle yetinirken, Osmanlı tüc-
carları iç piyasada bölgeden bölgeye geçiş için kara gümrüğü ödemeye 
devam etmişlerdir.46 Osmanlı ekonomisini sömürgeleştirmeye yönelik 
olarak yapıldığı iddia edilen47 söz konusu düzenleme kapsamında, 
                                                           
43 Stefanos Yerasimos, a.g.e., s. 315. 
44 Ömer Celal Sarc, “a.g.m.”, s. 432-433. 
45 Haydar Kazgan, a.g.e., s. 16. 
46 Mehmet Memiş Yılmazer, “a.g.m.”, s. 57; Emine Kıray, a.g.e., s. 74. 
47 Mehmet Fatih Ekinci, a.g.e., s. 192. 
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Amasya’dan Bursa veya İstanbul’a gönderilen ipeklilerden alınan bu iç 
vergiler 1847 yılında mal değerinin %12’sine kadar ulaşmıştır.48 Bu du-
rum, Batı kökenli mallar karşısında zaten fiyat açısından büyük dez-
avantajlar yaşayan Osmanlı tüccarları için büyük sıkıntılar doğurmuş-
tur. Antlaşma hükümlerine göre ihracat durumunda ödenecek vergi ise 
%12 olarak belirlenmiştir. Konuyla ilgili olarak Odesa’daki (Nemce) 
Avusturya elçisi şu görüşlerini dile getirmiştir: 

“1838 Antlaşması, Edirne Antlaşması’ndan daha ziyade Türk sana-

yisine zararlıdır. Edirne Antlaşması hiç olmazsa yabancı mallarına 

yerli ürünlere oranla bir imtiyaz vermemişti. Şimdi ise Belçikalı bir 

tüccar Osmanlı ülkesinde sattığı mallar için yüzde beş gümrük veri-

yor, bir Osmanlı tüccarı ise yabancı ülkelere ihraç edeceği, hatta sa-

dece Osmanlı eyaletlerinin veya beyliklerinin birinden öbürüne nak-

ledeceği mallar için %12 gümrük ödemeye zorunlu kılınıyordu.”49 

İzmir İktisat Kongresi’nde yaptığı açılış konuşmasında bu konuya da 
değinen Mustafa Kemal Atatürk, “Bir devlet ki tebaasına koyduğu vergiyi 
ecnebilere koyamaz, bir devlet ki gümrükleri için rüsum muamelesi ve sai-
re tanzimi hakkından menedilir, bir devlet ki ecnebiler üzerinde hak-i ka-
zasını tatbikten mahrumdur. O devlete müstakil denilemez.” şeklindeki 
sözleriyle antlaşmanın Osmanlı Devleti’ni sürüklediği duruma açıklık ge-
tirmiştir.50 

Antlaşmanın bir diğer önemli maddesi ise Yed-i Vahid usulünün kal-
dırılmış olmasıdır. Antlaşma bu özelliği ile İngiliz Dışişleri Bakanı Pal-
merstone’un 30 Kasım 1833 tarihinde İstanbul sefirine yazdığı mektupla 
belirttiği, “Yed-i Vahid sistemini kaldırmaya çalışın!” direktifinin beş yıllık 
bir gecikmeyle gerçekleşmesi açısından da dikkat çekicidir.51 Yed-i Vahid 
usulünün kaldırılması ile Osmanlı topraklarında tekelleşme imkanı ya-
bancı tüccarların eline geçmiş oldu. 

Antlaşmanın dikkat çekici bir diğer maddesi, antlaşma hükümlerinin 
geçerliliği sürdükçe İngiltere’nin Osmanlı Devleti’nin iç işlerine karışma-
yacağını taahhüt etmesidir! Sırf bu madde bile antlaşmanın ne tür niyet-
lerle ve amaçlarla dikte ettirildiğini göstermesi bakımından ibret verici-
dir. 

Antlaşmanın Osmanlı Devleti topraklarının tamamında “sonsuza ka-
dar” geçerliliğini koruyacağını belirten madde ise İngiltere’nin antlaşma-
ya bakış açısı hakkında fikir verebileceği gibi, antlaşmanın İngiltere açı-
sından önemini de göstermektedir. 1838 Antlaşması’yla düzenlenen 
                                                           
48 Ahmet Yücekök, “a.g.m.”, s. 455. 
49 Yusuf Kemal Tengirşek, “a.g.m.”, s. 314; Hikmet Bayur, a.g.e., s. 48; Ali Sarıkoyuncu, 
“a.g.m.”, s. 109-110. 
50 A. Gündüz Ökçün, a.g.e., s. 248. 
51 Rıdvan Karluk, a.g.e., s. 295. 
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gümrük tarifeleri, antlaşma hükümlerine göre belirlenmiş olan geçerlilik 
sürelerinin bitimini müteakip 1850 ve 1862 yıllarında yeniden düzenle-
nerek uygulanmaya devam edilmiştir.52 Nitekim söz konusu antlaşma ve 
hükümleri sonsuza kadar geçerli olmamıştır; fakat ne var ki Türkiye 
Cumhuriyeti gümrüklerine bu antlaşma sebebiyle 1929 yılında, yani ant-
laşmanın imzalanmasından tam 91 yıl sonra ancak hakim olabilmiştir.53 

Antlaşmayı izleyen yıllarda Osmanlı Devleti’nin dış ticareti önemli öl-
çüde artış göstermiştir. 1825-1852 yılları arasında İngiltere’nin Osmanlı 
Devleti’ne yaptığı ihracat sekiz kat artarken Osmanlı Devleti’nin ihraca-
tında önemli bir değişiklik olmamıştır. Örnek olarak 1835 yılında Os-
manlı Devleti’ne 5324 sterlin tutarında keten satabilen İngiltere, 1845 
yılında 15.167 sterlin, 1850 yılında 21.346 sterlin, 1855 yılında ise 
94.354 sterlin tutarında keten satmıştır. Yine İngiltere, 1825 yılında Os-
manlı Devleti’ne 10.000 sterlin tutarında demir çelik satabilirken, 1840 
yılında 60.000 sterlin, 1855 yılında ise 180.000 sterlin tutarında demir 
çelik satmıştır.54 1851 yılı itibariyle Osmanlı Devleti’nin toplam ithalatı 
içerisinde İngiltere’nin payının %40,8 (3,54 / 8,7) olduğu dikkate alınır-
sa Balta Limanı Ticaret Antlaşması’nın amacına ulaştığı, başka bir ifade 
ile İngiliz sanayicilerinin pazar sorunlarının Osmanlı Devleti’ne ilişkin 
kısmının çözümlenmiş olduğu rahatlıkla söylenebilir.55 

Osmanlı Devleti bürokratlarının antlaşmayı imzalarken elde etmeyi 
umdukları gümrük gelirlerindeki artış ise dış ticaret hacminin artmış ol-
masına rağmen ciddi sayılabilecek ölçüde gerçekleşmemiştir. 1849-1918 
yıllarını kapsayan dönemde gümrük gelirleri, 1865 yılındaki %24,86’lık 
oran haricinde hiçbir zaman bütçe gelirlerinin %20’sini oluşturacak du-
ruma ulaşamamıştır.56 

Cevdet Paşa “Tezakir” isimli eserinde dönemin değerlendirmesini ya-
parken, İstanbul’da ticaretin çoğaldığını ve buna bağlı olarak esnaf güru-
hunun zenginleştiğini dile getirerek, bununla birlikte ithalat ve ticaret 
dengesinin bozulmasına bağlı olarak Avrupa’ya çok büyük nakit transfe-
ri gerçekleştiğini belirtmiştir. Memurların ay başlarında maaşlarını dü-
zenli olarak almalarından dolayı, esnafın ise ticaret hacminin genişleme-
si neticesinde kazançlarının artması sebebiyle sonunu düşünemedikleri-
ni belirten Cevdet Paşa gelinen noktada 1851 tarihi itibariyle Osmanlı 
maliyesinin bir “crise” haline düştüğünü yazmıştır.57 
                                                           
52 Mübahat S. Kütükoğlu, Tanzimat Devri Osmanlı İngiliz Gümrük Tarifeleri, s. 335-393; 
1839, 1850 ve 1862 Gümrük Tarifeleri hakkında bilgi için bakınız. Kütükoğlu, “a.g.m.” 
53 Rıdvan Karluk, a.g.e., s. 298. 
54 Ali Sarıkoyuncu, “a.g.m.”, s. 104-105. 
55 Mehmet Fatih Ekinci, a.g.e., s. 220. 
56 Mehmet Fatih Ekinci, a.g.e., s. 215.  
57 Cevdet Paşa, Tezakir, Yayına Hazırlayan: Cavid Baysun, Türk Tarih Kurumu Yayını, s. 
20-21, Ankara 1953. Cevdet Paşa, o dönemde “crise” kelimesinin Türkçe bir karşılığı bulun-
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19. yüzyılda İngiltere’nin Osmanlı Devleti üzerindeki ticari emelleri 
anlatılanlardan ibaret değildir. İngiltere’nin ticari emellerinden en önem-
lisi de Osmanlı toprakları üzerinde perakende ticaret yapabilme hakkını 
elde etmekti. Antlaşmayı bu emelin gerçekleştirilmesi için önemli bir va-
sıta olarak gören İngiltere, bu emelini antlaşma müzakereleri sırasında 
açık açık dile getirmemiş, ancak antlaşmanın İngilizce metnine gizlediği 
(...in any manner of trade there in - her türlü alışveriş) ibaresine dayana-
rak Osmanlı topraklarındaki perakende ticarete de el atmıştır. Antlaş-
manın Türkçe ve İngilizce metinleri arasında fark olduğu anlaşıldığında, 
İngiltere elçisi ile görüşülerek, tüccarlıkla esnaflık arasında fark olduğu, 
antlaşma hükümleri kapsamında İngiliz tüccarlarına en fazla müsaadeye 
mazhar yerli tüccar imtiyazı verilirken bundan kastın toptancı tüccar ol-
duğu, yabancı tüccarların yerli perakendeci esnaf gibi ticaret yapmaları-
nın hiçbir zaman düşünülmemiş olduğu anlatılmış ise de bundan bir ne-
tice alınamamıştır.58 Devletin muhalefetine rağmen yabancı tüccarların 
Osmanlı toprakları üzerindeki esnaflık faaliyetleri gittikçe artmış, yapıla-
cak başka bir şey kalmadığını düşünen devlet yetkilileri yabancı tüccar-
ların hiç olmazsa Osmanlı esnafı statüsünde vergi vermelerini sağlamak 
için 1856 yılında yapılan vergi düzenlemeleri sırasında birtakım yenilik-
ler getirmişlerdir. Bu zamana kadar özellikle içki ve fırıncılık sektörlerin-
de perakende ticarete yoğunlaşan yabancı tüccarlar 1861 yılından sonra 
ise Osmanlı topraklarında Osmanlı Devleti kanunlarına uymak şartıyla 
her türlü esnaf kolunda serbestçe faaliyet göstermeye başlamışlardır.59 

Antlaşmanın kapsadığı ticari imtiyazların uygulanmasıyla başlayan 
süreç Osmanlı Devleti’nin yüzlerce yıllık bir ticari geleneğinin de sonunu 
hızlandırmıştır. Mevcut üretim tarzında reform yapamadığı için Batı ka-
pitalizmiyle mücadele ve rekabet edebilmelerini sağlayacak teknolojik ge-
lişmelere zaten uzak kalmış olan geleneksel lonca sistemi (hafif sanayi) 
antlaşmanın uygulanmaya başlanmasıyla hızlı bir çöküş sürecine gir-
miştir. Auguste Viquesnel bu durumu şu sözleriyle özetlemiştir:  

“Türkiye’nin o kadar mütenevvi (çeşitli) ve sayısı o kadar fazla olan 

ve yalnız mahalli istihlake (tüketime) mahsus eşyayı temin etmekle 

kalmayıp bütün Şark ve Avrupa’nın birçok mıntıkalarına ihracat ya-

pan imalathaneleri, şimdi (1848-1855) ya hiç mevcut değildir, yahut 

da tam bir inhitat (düşüş) içindedir.”60 
                                                                                                                                        
madığını, bu kelimeye karşılık bulunması amacıyla Fuat Paşa’nın yalısında ayrıca bir top-
lantı yapıldığını ve yapılan görüşmeler neticesine “crise” kelimesine karşılık olarak “buhran” 
kelimesinin kabul edildiğini yazmaktadır. 
58 Mübahat S. Kütükoğlu, “a.g.m.”, s. 122-123. 
59 Mübahat S. Kütükoğlu, “Tanzimat Devrinde Yabancıların İktisadi Faaliyetleri”, 150. Yılın-
da Tanzimat, Yayına Hazırlayan: Hakkı Dursun Yıldız, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek 
Kurumu Türk Tarih Kurumu Yayınları, s. 102-105, Ankara 1992. 
60 Ömer Celal Sarc, “a.g.m.”, s. 429. 
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Balta Limanı Ticaret Antlaşması’nın hazırladığı zeminde Osmanlı sa-
nayisinin düştüğü durum Islah-ı Sanayi Komisyonu’nun kurulmasıyla 
ilgili raporda şu şekilde dile getirilmiştir: “İstanbul ve Üsküdar’da min’el 
kadim 2750 adet kumaşçı tezgâhı bulunarak, bu sanatla İslam ve Hristi-
yan tebayı Devlet-i Aliyye’den 3.500 kadar nüfus taayyüş etmekte iken 
otuz kırk sene zarfında bu testgâhlar yirmi beşe ve kumaşçı esnafı, usta 
ve kalfalar olarak kırk nefere tenezzül etmiş...”tir. 

19. yüzyıl ortalarındaki Osmanlı ipekli sanayi hakkında bilgi veren 
Viquesnel; “Birkaç sene evvel Bursa 37.500 kg ipek sarf eden 1.000 tez-
gâha sahipti. Bugün bunların sayısı 75’den fazla değildir. Sarf ettikleri 
ipek miktarı da 5.000 kg civarındadır.” diyerek ipek sanayisinin geldiği 
durumu ortaya koymuştur.61 Tabak (deri) esnafının durumu ise Islah-ı 
Sanayi Komisyonu’nun 1866 yılındaki raporunda “…eskiden pek mamur 
ve servet ve iktidarı diğer esnafın fevkinde olan tabak esnafı, otuz kırk se-
nedir günden güne tenezzülata düşmüş ve nihayet tabakhaneler külliyen 
muattal (kullanılamaz) hale gelmiştir.” ifadeleriyle dile getirilmiştir. Islah-ı 
Sanayi Komisyonu’nun 1868 yılındaki raporunda ise İstanbul Üsküdar’-
daki kumaşçı tezgâhlarının otuz-kırk yıl içerisinde 2750’den 25’e, kem-
hacı tezgâhlarının 350’den 4’e, çatma yastıkçılar tezgahlarının ise 60’dan 
8’e indiği belirtilmiştir.62 

Doğu toplumları hakkında yaptığı araştırmalar ile tanınan M. Robin-
son ise, Balta Limanı Ticaret Antlaşması ve neticelerini değerlendirirken; 

“Aynı yıl bütün Avrupa devletlerine uygulanan bu antlaşma, bir Osman-

lı sanayisinin kurulması yolundaki her teşebbüsü önceden engellemiş-

tir. 1812-1841 yılları arasında İşkodra ve Tırnova’da ipek dokuma tez-

gâhları 2.000’den 200’e inmiştir. Anadolu’da her çeşit ipek üretimi 19. 

yüzyılın ilk yarısında, 50 yıl öncekinin onda birine düşmüştür.” 

şeklindeki ifadeleriyle dönemin fotoğrafını çekmiştir.63 
Netice olarak İngiltere’nin İstanbul elçiliğinde görev yapan David Ur-

quhard’ın antlaşma için fikirlerini belirttiği, “Eğer doğruyu söylemek ge-
rekirse böyle bir antlaşmayı imzalamak büyük bir hata. Türk ve İslam âle-
mi böyle bir antlaşmanın karşısında fazla dayanamaz.”64 sözleri Osmanlı 
Devleti için acı bir kehanetin ipuçları olmuş ve Tanzimat’la başlayan sü-
reçte Avrupa ülkeleri, Osmanlı Devleti’ni yarı sömürge durumuna getire-
rek Osmanlı ülkesi üzerinde ticari ve ekonomik atlarını istediklerini gibi 
koşturmaya başlamışlar ve bunun neticesi olarak Osmanlı Devleti sınır-
ları içerisinde sanayi ve sermaye gayrimüslimlerin eline geçmiştir.65 
                                                           
61 Rıfat Önsoy, a.g.e., s. 22. 
62 Stefanos Yerasimos, a.g.e., s. 351-352. 
63 Rıdvan Karluk, a.g.e., s. 298. 
64 Ali Sarıkoyuncu, “a.g.m.”, s. 110. 
65 Necdet Sevinç, Osmanlı’nın Yükselişi ve Çöküşü, Burak Yayınevi, s. 438-442, İstanbul 1991. 
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Vak’anüvis Ahmed Lütfi Efendi Tarihi’nde, anlattığımız bütün bu ha-
diseleri, 

“O muahede ile yed-i vahid usul ü kalkdı ise de yerine ecnebi inhisa-

rı geldi ki Memalik-i Mahrusa’da hurde-füruşluğa kadar ecnebiler iş-

tirak eyledi. Tebaa-i Devlet-i Aliyye’nin edeceği esnaflığı ve ticareti 

refte refte (git gide, azar azar) aldılar. Sanayi-i dahiliye bütün bütün 

mahv ü muattal oldu ve emtia-i efrenciyye revac bularak nukud-ı 

mevcuemiz Avrupa’ya çekilip gitmeye başladı.” 

şeklindeki sözleriyle özetlemiştir.66 
Osmanlı Devleti, sanayisinin karşı karşıya kaldığı bu durum karşısın-

da bazı tedbirler almak için geç kalmış ve Sultan Abdülaziz devrine ka-
dar sanayinin korunması için dişe dokunur herhangi bir icraat yapılma-
mıştır. Bu dönemde sanayinin korunması ve geliştirilmesi amacıyla 
gümrük vergilerinin arttırılması, sergiler açılması, İstanbul ve çeşitli vila-
yetlerde sanayi mektepleri açılması ve şirketler teşkil edilmesi gibi çalış-
malar yapılmıştır. Bu çalışmalar kapsamında 1838 Balta Limanı Ticaret 
Antlaşması ile %5’e indirilen ithalat vergisi %8’e çıkarılmış, 1863 yılında 
ise Sultanahmet Meydanı’nda yaptırılan bir binada yerli ürünlerle, ya-
bancı makinelerin teşhir edildiği bir sergi açılmıştır. Bunu müteakip 
1867 yılında ise İstanbul’da Islah-ı Sanayi Mektebi açılmıştır. Küçük sa-
nayi erbabı arasında üretim kooperatifleri meydana getirerek esnafı şir-
ketler halinde birleştirme teşebbüsleri bu dönemde yapılan çalışmalar-
dan en dikkat çekici olanıdır. Islah-ı Sanayi Komisyonu Talimatı’nın 
üçüncü maddesinde, 

“esnafın evvelki gibi münferiden (yalnız olarak) ve müteferrikan (be-

deli karşılığında) icrayi sanat etmelerinde esas ve faide olmayıp hu-

sulü (meydana gelen) menfaat ve marifetleri beyinlerinde bir şirket 

teşkiline ve lüzumlu kadar sermaye vaz’ı ile müctemian (toplu olarak)  

ve müttehiden (birlik olarak) çalışmalarına mütevakkıf (bağlı) olduğu” 

beyan edilerek 1867-1874 yılları arasında esnaf arasında bu şekilde 7 
adet şirket tesis edilmiştir. Bu şirketlere 12 senelik imtiyaz, bazı vergiler-
den ve ithal edecekleri makine, alet ve eşya için gümrük vergilerinden 
muafiyet ve “devairi resmiyenin mübayaatında (resmi dairelerin satın al-
ma işlerinde) tercih” edilmek hakları verilmiştir. Bütün çalışmalara rağ-
men bu şirketler, sermaye yetersizliği, acemilik ve şirket usulünce birlik 
halinde ticaret yapılmasının faydasının tek başına yapılacak ticaretin 
faydasından çok olacağının esnaf tarafından anlaşılamaması gibi sebep-
lerden dolayı başarılı olamamışlardır. Islah-ı Sanayi Komisyonu ise dev-
                                                           
66 Ahmed Lütfi Efendi, Vak’anüvis Ahmed Lütfi Efendi Tarihi, Sayı: 4-5, Tarih Vakfı-
Yapı Kredi Yayınları, s. 924, İstanbul 1999. 
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letin bu işte pes ettiğinin bir göstergesi olarak 1874 yılında lağvedilmiş-
tir.67 

Dış ticaretten elde edilen vergi gelirlerinin zamanla düşmesi ve devlet 
bütçesinin açık vermesi ile büyük bir ekonomik kriz içine giren Osmanlı 
Devleti, ilk önce iç borçlanma yoluna gitmek istemiş; fakat devlete borç 
verecek güçte ekonomik bir birikimin olmaması sebebiyle dış borç alma-
ya yönelmiştir. Bu dönemde Avrupalıların borç para vermek için Osman-
lı Devleti’ne bir nevi baskı yaptıkları da söylenebilir. İngiliz elçisi Strat-
ford Canning 22 Ağustos 1850’de Sultan Abdülmecid’e bir rapor suna-
rak, bazı reform hareketleri yapılmasını ve bunun için gereken paranın 
ise borç alınması gerektiğini tavsiye etmiştir.68 

1846’dan 1854’e kadar, “Ben bu devleti selefimden nasıl buldum ise ha-
lefime öylece terk edeceğim. Eğer bu istikraz (borçlanma) bozulmaz ise sal-
tanattan istifa edeceğim.” diyen Sultan Abdülmecid’in dış borçlanmaya 
karşı çıkması sebebiyle ertelenen ve iptal edilen borçlanma antlaşmaları 
bulunmaktadır. Bu dönemde Fethi Paşa, gerek Padişah’a gerekse diğer 
devlet yöneticilerine tekrar tekrar aktardığı “…bilirim ki bu devlet beş ku-
ruş borç ederse batar. Zira bir kerre borca alışırsa sonra önü alınmaz. Dü-
yuna müstağrak olup gider.” şeklindeki düşünceleriyle borçlanmanın önü-
nün alınamayacağını ve devletin borçlara gark olup batacağını belirtmiş-
tir.69 1854 yılında ise Kırım Savaşı sebebiyle İngiltere’den ve Fransa’dan 
5,5 milyon Osmanlı lirası borç alınmıştır. Alınan bu ilk dış borçtan 20 yıl 
sonra ise, dış ticaret açığının giderek artması, alınan borçların yatırımlar-
da kullanılmaması, lüks tüketimin ve askeri harcamaların artması ve 
borçların ağır faiz ödemeleri gibi sebeplerden Osmanlı Devleti iflas etmiş-
tir. Öyle ki Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaşı’na 243 milyon Osmanlı lirası 
borç almış olarak ve faiziyle birlikte 402 milyon Osmanlı lirası dış borçla 
girmiştir. (402 milyon Osmanlı lirası devletin 1854-1914 yılları arasında 
borçlandığı tutar, 243 milyon Osmanlı lirası ise bu borçlanma karşılığında 
devlet kasasına giren tutardır.) Osmanlı Devleti’nin 1854-1914 yılları ara-
sında gerçekleştirdiği dış borçlanma aşağıda tablo halinde verilmiştir.70 

Dönem İstikraz 
Adedi 

Borçlanılan 
Miktar 

Ele Geçen 
Miktar 

Abdülmecit (1854-1861) 4 16 Milyon 8 Milyon 
Abdülaziz (1861-1875) 12 227 Milyon 121 Milyon 
Abdülhamit (1876-1909) 18 113 Milyon 77 Milyon 
Mehmet Reşat (1909-1914) 8 46 Milyon 37 Milyon 
Toplam 42 402 Milyon 243 Milyon 

                                                           
67 Ömer Celal Sarc, “a.g.m.”, s. 430-432. 
68 Necdet Sevinç, a.g.e., s. 442. 
69 Cevdet Paşa, a.g.e., s. 22. 
70 İsmail Cem, Türkiye’de Geri Kalmışlığın Tarihi, Cem Yayınevi, s. 242, İstanbul 1977. 
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Osmanlı Devleti’nin 1875 yılında moratoryum ilan ederek dış borçla-
rını ödemeyeceğini açıklamasından sonra ise 1881 yılında Düyunu 
Umumiye Osmaniye adıyla anılan ve yedi ülkeden oluşan şirket kurul-
muştu. Resmen Osmanlı Devleti’nin bir dairesi olan, ancak bağımsız ni-
telikte ikinci bir Maliye Bakanlığı olarak görev yapan Düyunu Umumiye, 
uzun bir süre devletin başında Demokles’in kılıcı gibi durmuş; tuz ve tü-
tün tekelleri, pul, müskirat (alkollü içki), balık resimleri ile bazı illerin 
ipek öşürleri bu idareye bırakılmıştı. İdare 1911-1912 yılları itibariyle 
Devlet-i Âli’nin bütün gelirlerinin %32,5’unu (8 milyon 258 bin lira) kon-
trol eder duruma gelmişti. Düyunu Umumiye ile ilgili hatırlanabilecek en 
trajik hadise ise, İtalya’nın Osmanlı Devleti ile girdiği Trablus Savaşı’nın fi-
nansmanını, buradan aldığı parayla karşılamış olmasıdır. Cumhuriyet 
Türkiye’sine kalan Osmanlı borçlarının son taksiti 25 Mayıs 1954 tarihin-
de ödenmiştir. Böylece Kırım Savaşı sebebiyle 4 Ağustos 1854 tarihinde 
başlayan dış borç batağından, tam 100 yıl sonra ancak çıkılabilmiştir.71 

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ise, Tanzimat döneminden iti-
baren yaşanan tüm bu gelişmeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 1 
Mart 1922’de yaptığı konuşmasında şu sözlerle özetlemiştir:72 

“Tanzimat’ın açtığı serbest ticaret devri, Avrupa rekabetine karşı 

kendisini müdafaa edemeyen iktisadımızı, bir de iktisadi kapitülas-

yon zincirleriyle bağladı. Teşkilat ve ferdi kıymet nokta-i nazarların-

dan, iktisat sahasında bizden çok kuvvetli olanlar, memleketimizde 

bir de fazla olarak, imtiyazlı mevkide bulunuyorlardı. Temettü vergisi 

vermiyorlardı. Gümrüklerimizi ellerinde tutuyorlardı. İstedikleri za-

man, istedikleri eşyayı, istedikleri şerait tahtında memleketimize so-

kuyorlardı. Bütün şuabat-ı iktisadiyemize, bu sayede hakim-i mutlak 

olmuşlardı. 

Efendiler, bize karşı yapılan rekabet, hakikaten çok gayr-ı meşru, 

hakikaten çok kahirdi. (Kahredici). Rakiplerimiz, bu suretle inkişafa 

müsait sanayimizi de mahvettiler. Ziraatimizi de rehnedar eylediler. 

İnkişaf ve tekamülü iktisadi ve malimizin önüne geçtiler… 

Efendiler, bugünkü mücahedatımızın gayesi istiklali tamdır. İstiklali-

yenin tamamiyeti ise ancak istiklali mali ile mümkündür..” 
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ADOLF PETROVİÇ BERJE VE ÖNEMLİ BİR 
ESER AKAK* 
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Öz 

Adolf Petroviç Berje 19. yüzyılda Rus Kafkas araştırmacılarının ba-

şında gelen önemli bir tarihçi ve filologdur. Kendisi Çarlık Rusya’nın Kaf-

kas Valiliği kançılaryasında memur aynı zamanda Rus Bilimler Akademi-

si üyesiydi. Ayrıca Avrupa’da ve Rusya’da birçok bilimsel cemiyete üye 

olan Berje, Kafkasya’nın tarihi, arkeolojisi, coğrafyası, etnografyası ve is-

tatistiklerine ilişkin bilimsel problemleri irdelediği birçok çalışma kaleme 

almıştı. AKAK, Kafkas araştırmalarının en önemli isimlerinden biri olan 

Adolf Petroviç Berje’nin başkanlığında kurulan bir komisyonun hazırladı-

ğı 12 ciltlik bir külliyattır. Bu külliyatta Kafkas tarihine ilişkin çok değerli 

belgeler derlenerek I. cildi 1866 yılında son cildi ise 1904 yılında Tiflis’te 

yayımlanmıştır. Külliyatta Gürcüce, Ermenice, Rusça, Farsça, Türkçe bel-

geler mevcut olup bütün bu belgeler Rusça çevirisi ile verilmiştir. Külliya-

tın her cildi bölgeyi yöneten Rus valisi dönemine ait belgeleri ve bölgenin 

tarihine ilişkin önemli vesikaları içermektedir. 

Anahtar kelimeler: Adolf Petroviç Berje, Kafkasya, AKAK, Kafkas 

Arkeografya Komisyonu. 

Abstract 
Adolf Pyetrovich Berge and An Important Document Corpus 

ACAC 

Adolf Pyetrovich Berge is an important Russian Caucasus researcher 

as a historian and philologist in the 19th century. He was a Tsarist Rus-

sian Officer in the chancellery of Caucasus governorship and also a mem-
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ber of the Russian Academy of Sciences. Berje who was members of the 

scientific community in Europe and Russia has many studies about his-

tory, archeology, geography, and ethnography of Caucasus. Acts collec-

ted by Caucasian Archaeographical Commission (ACAC) in 12 volumes 

under the leadership of Adolf Pyetrovich are very important sources for 

Caucasian researches. 12 volumes of ACAC are including very valuable 

documents on the history of Caucasian. The first volume ACAC was pub-

lished in 1866 and the last in 1904 in Tbilisi. Documents are in Georgian, 

Armenian, Russian, Persian, Turkish languages. Russian translation of 

these documents was provided. Documents pertaining to the period of the 

Russian governor who ruled the Caucasia and contains important docu-

ments on the history of the region. 

Key words: Adolf Pyetrovich Berge, Caucasus, ACAC, Caucasian Arc-

haeographical Commission. 

Rusya’da Kafkasya ile ilgili bilimsel araştırmalar, 18. yüzyılda başla-
mış ve 19. yüzyılda Rusya’nın Kafkasya’yı tamamen topraklarına katma 
sürecinde ise bu araştırmalar oldukça yoğunlaşmıştır. Nitekim bu yüz-
yılda birçok Rus bilim adamı yetiştiği gibi Rus memurları, subayları, yer-
li araştırmacılar gibi çeşitli mesleklerden gelen kimseler birçok eser kale-
me almışlardır. 

Bölgenin tarihi, ekonomisi, etnografyası, dilleri, coğrafyası ve birçok 
diğer alanlarla ilgili olan bu eserler daha ziyade Rus Devleti’nin bölgenin 
Rusya’ya bağlanması sürecini hızlandırmak ve bölgeyi sorunsuz bir hale 
getirmek için yapılan çalışmaların bir sonucu olarak ortaya çıkmışlardı. 
Zira bölgenin Rusya’ya bağlanması için iyi bir şekilde tanınması gerek-
mekteydi. Bu yüzyıl da Kafkasya’ya ilişkin çalışmalarda bulunmuş olan 
araştırmacılardan bazıları şunlardı: S. M. Bronevskiy, L. Y. Lule, F. F. 
Tornau, P. K. Uslar, M. M. Kovalevskiy, N. Y. Marr, P. G. Butkov, V. Pot-
to vd.1 

Adolf Petroviç Berje de, 19. yüzyılda Rus Kafkas araştırmacılarının 
başında gelen önemli bir tarihçi, arkeolog ve filologdur. Kendisi Çarlık 
Rusya’nın Kafkas Valiliği kançılaryasında bir bürokrat ve Rus Bilimler 
Akademisi üyesiydi.2 Ayrıca Avrupa’da ve Rusya’da birçok bilimsel cemi-
yete üye olan Berje, Kafkasya’nın tarihi, arkeolojisi, coğrafyası, etnograf-
yası ve istatistiklerine ilişkin bilimsel problemleri irdelediği birçok çalış-
ma kaleme almıştı.3 
                                                           
1 Rusya’da Kafkas araştırmaları hususunda daha geniş bilgi için bkz. İ.H. Dameniya, İstori-
ografya İstorii Narodov Kavkaza XIX-naçalo XX vv., Sankpeterburg 1996; Russkiye Avtorı XIX 
Veka o Narodah Sentralnogo i Severo-Zapadnogo Kavkaza, T. I, İzd.: El-Fa, Nalçik 2001; 
Hayri Çapraz, “XVIII. ve XIX. Yüzyıllarda Rusya’da Kafkasya Çalışmaları”, Türk Dünyası 
Araştırmaları Dergisi, Sayı: 148, s. 115-124, Şubat 2004. 
2 Russkiye Avtorı…, s. 280. 
3 İ.H. Dameniya, a.g.e., s. 18. 
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A. P. Berje, 1805 yılında Rusya’ya göç etmiş olan Peter Berje’nin dört 
oğlundan biriydi. Büyük babası oldukça zengin Fransız saray ailelerinden 
birinin mensubuydu ve Fransız ihtilali sırasında ölmüştü. Babası Peter 
Berje Petersburg Üniversitesi’nde Fransızca dersleri veren bir profesördü. 
Ayrıca birçok Rus aristokrat ailelerinin çocuklarına da Fransızca dersleri 
vermekteydi. 1820 yılında Mecklenburg’lu bir hanımefendi ile hayatını bir-
leştirmişti. Peter Berje’nin dört oğlundan biri olarak 28 Temmuz 1828 ta-
rihinde Petersbug’da dünyaya gelen Adolf Berje, önce Sapintin yatılı oku-
lunda daha sonra 1836-1838 yılları arasında Protestan okulunda eğitim 
aldı. Babasının vefatından sonra ise, özellikle Fransız elçisi Barant’ın eşi-
nin girişimleri ile Gatçin yetim enstitüsüne devam etti. 1847 yılında Sank-
Petersburg Üniversitesi Şarkiyat Fakültesi’ne yazıldı. 1851 yılında Peters-
burg Üniversitesi Şarkiyat Fakültesi’nden kandidant derecesiyle mezun 
olan Berje, kendisi Rusya’nın sınırları dışında Doğu Asya’ya gitmek iste-
mesine rağmen aynı yıl İmparator Nikolay’ın iradesiyle Kafkas Valisi Knez 
M. S. Vorontsov’un kançilaryasında memur olarak çalışmaya tayin edildi.4 
Berje’nin Kafkas Valiliği’nde memuriyete atandığı sıralarda Kuzey Kafkas-
ya henüz tam olarak Rusya’ya ilhak edilememiş olup bölgedeki savaşlar 
sürmekteydi. Zira Rusya Güney Kafkasya’yı kesin olarak topraklarına kat-
mış olmakla birlikte Kuzey Kafkasya’da İmam Şamil, Çeçenistan ve Dağıs-
tan halkları üzerinde tam bir hâkimiyet kurmuş ve Rusya’ya karşı müca-
deleye devam etmekteydi. Ayrıca kısa bir süre sonra Kırım Savaşı başlaya-
cak ve 1864 yılına kadar dağlıların Rusya’ya karşı mücadelesi de devam 
edecektir. Kafkasyalıların büyük göçleri de bu dönemde yaşanacaktır.5 

Berje memuriyetinde 1858 yılının Aralık ayına kadar valiliğin gizli 
servisinde yardımcılık yaptı. 1859 yılında Kruzenştern’in yanında hususi 
işler memuru6 olarak atandı ve 1864 yılına kadar bu görevi yerine getir-
di. 1853 yılında bilimsel araştırmalar amacı ile İran’a gönderildi. 13 Ni-
san 1853 - 24 Şubat 1855 tarihleri arasında süren bu görevi sırasında 
Tebriz, Kazvin, Tahran, İsfahan, Şiraz vd. İran şehirlerinde bulundu. 
1854 yılında Tiflis’e geri döndü ve 1855 yılında yeniden İran’a gitmek 
üzere görevlendirildi. Bu kez 30 Mart’tan 15 Ağustos’a kadar yaklaşık 5 
ay burada kaldı. Berje, ayrıca Güney Kafkasya Müslüman Okulları ida-
reciliği (1856), Rus İmparatorluk Coğrafya Topluluğu’nun Kafkasya Şu-
besi Başkanlığı (1856) gibi görevleri yerine getirdi.7 
                                                           
4 Mih. İv. Semevskiy, “Adolf Petroviç Berje”, Russkaya Starina, T. XLIX, s. 727-729, S. Petersburg, 
Mart 1886; Ayrıca Bkz: “Adolf Petroviç Berje”, Ruskiy Biografiçeskiy Slovar, T. II, s. 739, S. Peters-
burg 1900; “Adolf Petroviç Berje”, Ensiklopediçeskiy Slovar, T. III A, s. 224-225, S. Peterburg 1892. 
5 Bu tarihî gelişmeler hakkında daha geniş bilgi için bkz. Ufuk Tavkul, Kafkasya Gerçeği, 
2. Baskı, Selenge Yay., s. 108-122, İstanbul 2009. 
6 Çinovnik osobıh poruçeniy: Rusya’da valiliklerde veya benzeri yüksek idari kurumlarda 
genellikle genç ve gelecek vaat eden, hususi yetkilerle önemli işlerin araştırılması ve incelen-
mesi için görevlendirilen memur. 
7 Mih. İv. Semevskiy, “a.g.m.”, s. 729, 732; Ruskiy Biografiçeskiy Slovar, “a.g.m.”, s. 739; 
Ensiklopediçeskiy Slovar, “a.g.m.”, s. 530. 
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Berje, 1860 yılında bilimsel araştırmalar amacı ile Dağıstan’da 1862 yı-
lında ise Mingreli de bulundu. Bu dönemde yaptığı araştırmalarını Materyalı 
Dlya Opisaniya Nagornago Dagestana (1859); Geografiçeskiya Şirotı i Dolgotı 
Glavneyşih Mest Zakavkazskago Kraya (1859); Çeçnya i Çeçentsı (1859); 
Kratkiy Katalog Tiflisskoy Publiçnoy Biblioteki (1861, devamı 1866’da yayım-
lanmıştır); İstoriya Adıheyskago Naroda, Sostavlennaya Po Predaniyam Ka-
bardinsev Şora-Bekmurzin-Nogmovım (1861); “Voyage en Mingrelie, execute 
en 1862 g.” (Paris, 1864 g.; ottisk iz “Revue de I’Algerie ety des Colonies”) 
isimli çalışmalarında yayımladı.8 1860 yılında Dağıstan’daki çalışmaları sı-
rasında içerisinde Osmanlı padişahlarına ait fermanların da bulunduğu 
Kaytag yöneticilerine ait çok önemli elyazmaları ve belgeleri beraberinde ge-
tirdi.9 A. İ. Baratinskiy’in görevlendirmesi ile Dağıstan’a gelen Berje bu çalış-
malarını Hunzah’da Şeyh Şamil’in felsefe hocalığını yapmış olan B. H. Mu-
hammed Laçinnlou’nun rehberliğinde yaptı. Kendisine burada Avar, Çeçen, 
Osetin ve Udi dilleri için değerli materyaller ve gucarlar10 takdim edilmişti.11 

Bölgede Kafkasyalıların 1859 yılındaki göçünden sonra 1861 ve 1864 
yılında yeniden göçler yaşanmaya başlamıştı. Zira Batı Kafkasya, Gene-
ral Yevdokim tarafından ele geçirilmiş ve Çerkezlere göç etmeleri bir ülti-
matom şeklinde bildirilmişti. Çerkezler de Osmanlı topraklarına göç et-
meyi tercih ettiler.12 Berje, Batı Kafkasya’daki savaşın sona ermesi ve 
Osmanlı’ya yapılan Kafkas göçünün hız kazanmasının ardından 1864 yı-
lının Haziran ayında Güney Kafkasya’dan hareket ederek İstanbul üze-
rinden Yunanistan’a buradan da İtalya’ya geçti. Bu yolculuğu sırasında 
bulunduğu Batum ve Trabzon’da ayrıca Avrupa’dan dönerken Rusçuk ve 
Silistre’deki göçmenlerin içinde bulunduğu oldukça kötü şartlara tanık-
lık etti ve bu durumu daha sonra Kafkasyalıların göçünü detaylı olarak 
incelediği Ruskaya Starina adlı dergide yayımlanan Vıseleniye Gortsev s 
Kavkaza  adlı makalesinde kaleme aldı.13 

Berje 1864 yılında Kafkasya’nın sivil idaresinin başında olan A. P. Ni-
kolay’ın girişimleri ile kurulan Kafkas Arkeografya14 Komisyonunun baş-
                                                           
8 Ruskiy Biografiçeskiy Slovar, “a.g.m.”, s. 739-740. 
9 AKAK, T. II, s. 1071. 
10 Gürcü Krallarına ve ileri gelenlerine ait gürcüce vesikalar. 
11 Mih. İv. Semevskiy, “a.g.m.”, s. 731. 
12 G.D. Dzagurov, Pereseleniye Gortsev, izd.: Sevkavkniga, Rostovdon, s. 2, 1925. 
13 Berje’nin bu makalesi Murat Papşu tarafından Türkçe’ye çevrilmiştir. Bkz. Adolf Berje, 
Kafkasya Dağlı Halkların Göçü ve Kısa Tarihi, Çev: Murat Papşu, Chiviyazıları Yayınevi, 
s. 113-165, İstanbul 2010; Bu makalenin Rusça aslı için bkz. A.P. Berje, “Vıseleniye Gortsev 
s Kavkaza”, Russkaya Starina, T. XXXIII, s. 161-176, 337-363; T. XXXV s. 1-32, Petersburg 
1882; Ayrıca bkz. A.P. Berje, “Vıseleniye Gortsev s Kavkaza”, Russkiye Avtorı XIX Veka o Na-
rodah Sentralnogo i Severo-Zapadnogo Kavkaza, T. I, İzd.: El-Fa, s. 315, Nalçik 2001. 
14 Bu terim arkeoloji sözcüğü ile karıştırılmamalıdır. Zira bu komisyon arkeoloji değil arke-
ografya komisyonudur. Arkeorafya ise yazılı tarihî kaynakların derlenmesi ve yayımlanması 
alanında çalışmalar yapan tarih ilminin yardımcı bir disiplinidir. (Bu konu hakkında bkz. 
“Arheografya”, Sovyetskaya İstoriçeskaya Ensiklopediya, T. 1, Red.: Ye. M. Jukov, İzd.: So-
vetskaya Ensiklopediya, s. 810, Moskva 1961). 
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kanlığına atandı15 Berje’nin Arkeografya Komisyonu’ndaki faaliyetleri 
“AKAK”ın yayımlanması üzerinde yoğunlaşmıştır ki, zaten bu yayım 
onun bilimsel çalışmalarının başyapıtıdır. Berje’nin atandığı bu komis-
yon ve onun editörlüğünde yayımlanacak olan belge külliyatı “AKAK” 
hakkında aşağıda detaylı olarak bilgi verilecektir ancak Berje bu çalış-
masının dışında Kafkasya’nın tarihi, etnografyası, arkeolojisi ve dilleri gi-
bi birçok alanda bilimsel çalışmalar yapmıştır ki, bu çalışmalarından ba-
zıları şunlardır: “Dictionaire Persan-Français” (Leipzing, 1868 g.); “Die 
Sanger des XVIII und XIX Jahrhunderts in aderbeidshanischer Mundart” 
(Leipzig, 1869 g.); Kavkaz v Arheologiçeskom Otnoşenii (Tiflis, 1874); 10 
Etnografiçeskoye Obozreniye Kavkaza (Spb., 1879): Geologiçeskiy Oçerk 
Kavkazskago Kraya Ot Elborusa Do Beştau (1853, perevod soç. Abiha); 
Karabag, perevod s persidskago yazıka istoriçeskogo oçerka Mirzı Djmalı 
(1855); O priçinah predşestvovavşih zanyatiyu Gerata, perevod s pesids-
kogo yazıka (1857).16 

Berje bu çalışmalarının dışında “Russkaya Starina”, “Kavkaz”, “Zapis-
kah Obşestva Lubiteley Kavkazskoy Arheologii”, “Trudah Moskovskago 
Arheologiçeskogo Obşestva” vd. birçok gazete ve dergide yazılar yazdığı 
gibi “Kavkazkiy Kalendar” yani Kafkas yıllıklarının editörlüğünü de yap-
mıştır. Bu çalışmalarından Farsca-Fransızca sözlüğü değerli çalışmala-
rından biridir. Ayrıca Berje yukarıda belirtildiği gibi Avar, Çeçen, Osetin 
ve Udi dillerinde Bilimler Akademisine filoloji araştırmaları için birçok 
yeni materyal kazandırdı.17 Onun hazırladığı “Dictionaire Persan-Fran-
çais” (Leipzing, 1868 g.) adlı Farsça-Fransızca sözlük ise özellikle İran 
resmî belgelerinin çevirisi üzerinde çalışanlar için özel hazırlanmıştı. “Die 
Sanger des XVIII und XIX Jahrhunderts in aderbeidshanischer Mundart” 
(Leipzig, 1869 g.) adlı eserde Güney Kafkasya Müslümanlarının manzum 
eserleri toplanmıştı.18 

Berje, Kafkasya’da 35 yıl kalmış ve buradaki gelişmeleri gözleme im-
kânına da sahip bir bilim adamı ve bürokrat olarak Russkaya Starina 
Dergisi’ne 1872 yılında yazılarını göndermeye başlamıştı. Bu dergide 
onun çok önemli makale, belgeler, izlenimler, monografiler ve çevirileri 
yayımlandı. Bu dergide yayımlanmış bazı çalışmaları şunlardır:19 “Zavo-
yevaniye Rossii v Gilane 1722 g.” (perevod s persidskogo), “Russkaya 
Starina”, T. XXXII, 1831; “Pugaçev na Kavkaze v 1772 g.”, T. Russkaya 
Starina, T. XXXVII, 1883; “Prisoyedinenine Gruzii k Rosii, 1799-1801 g.”, 
“Russkaya Starina”, T. XXXVIII, 1880; “Posolstvo Alekseya Petroviça Yer-
molova v Persiyu v 1817 g.”, “Russkaya Starina”, T. XIX. 1877. Vd. 
                                                           
15 Ensiklopediçeskiy Slovar, “a.g.m.”, s. 530. 
16 Ruskiy Biografiçeskiy Slovar, “a.g.m.”, s. 739. 
17 Ruskiy Biografiçeskiy Slovar, “a.g.m.”, s. 740. 
18 Ensiklopediçeskiy Slovar, “a.g.m.”, s. 531. 
19 Berje’nin bu dergide yayımlanmış bütün çalışmaları için bkz: Semevskiy, “a.g.m.”, s. 734-736. 
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A. P. Berje’nin çalışmalarında Rus idaresinin bölgedeki faaliyetleri, 
Rusya’nın Kafkasya’nın idaresinde değişiklikler yapma yeteneği, Kafkas 
Savaşı ve Dağlıların anayurtlarından göç ettirilmeleri ve Dağlıların Rus-
ya’ya bağlanması gibi konular işlenmiştir. Özellikle Berje, Rusya’da mu-
hacirlik sorununun derinlemesine incelenmesini başlatan kişi olmuştu. 
Zira 1882 yılında “Ruskaya Starina” Dergisi’nde yayımlanan “Vıseleniye 
gortsev s Kavkaza” adlı makalesinde birçok resmî rapor ve istatistikî bil-
giler kullanmıştı. Berje’nin “Prisoyedineniye Gruzii k Rossii” ve diğer ça-
lışmalarında Rus Devlet adamlarının faaliyetleri, Kafkas İdaresi, Rus-
ya’nın Kafkasya’ya yerleşmesinin neden ve sonuçları gibi konular işlen-
miştir.20 

Adolf Berje çalışmaları ile Kafkas arkeolojisine de büyük katkılar sun-
du; Nitekim, 1871 yılında Petersbug’da yapılan II. Arkeoloji Kongresi’de 
Adolf Petroviç Berje tarafından “Zapiska ob Arheologii Kavkaza” isimli bir 
bildiri sunuldu. Bu bildiride Berje, Kafkaslarda o dönemde bilinen bütün 
arkeoloji eserlerinin, tapınak, manastır, kalelerin kalıntıları, Antik Yu-
nan, Roma ve Ceneviz harabelerinin, ayrıca epigrafik ve paleografik eser-
ler değerlendirmişti. 1874 yılında ise Kavkaz v Arheologiçeskom Otnoşe-
nii isimli çalışması yayınlandı. Berje’nin bu çalışmaları Kafkasya arkeo-
lojisini bir bütün olarak ele alan ilk çalışmalardı.21 

Ancak Berje de bu dönemdeki diğer birçok Rus araştırmacı gibi, eser-
lerinde Rusya’nın medeniyet getiren bir imparatorluk, Kafkasyalıların ise 
bunu kabul etmeyen dağlılar olduğu tezini işlemesi ve Rus Devleti’nin 
bir memuru olması nedeniyle “Çarlığın resmî tarihçisi” olarak nitelendi-
rilmekten kurtulamamıştır. Fakat buna rağmen eserlerinde takdim ettiği 
vakalar, etnografik, istatistikî, coğrafî ve tarihî bilgiler oldukça önemli-
dir.22 Nitekim çağdaşı ünlü Rus tiyatro yazarı A. N. Ostrovskiy’in sözleri-
ne göre Berje oldukça zeki ve eğitimli ayrıca Kafkasya konusunda yeri 
doldurulmayacak kişilerin başında gelmekteydi.23 

Berje, Rusya’da ve Avrupa’da bulunan “Societe Orientale de France”, 
“Deutsche morgenlandische Gesellschaft” ve “Odesskago obşestva istorii i 
drevnostey rossiyskih” gibi bilimsel cemiyetlerin de üyesiydi. 31 Ocak 
1886 yılında24 vefatına kadar 1864-1886 yılları arasında 22 yıl boyunca 
Kafkas Arkeografya Komisyonu’nun başkanlığını yürüttü. Sevilen bir kişi 
olarak Berje’nin cenazesine Kafkas Arkeografya Komisyonu üyeleri, Kaf-
kas müzesi ve kütüphanesi çalışanları, valilik matbaası çalışanları, Müs-
lüman din adamları, Müslüman okulları çalışanları ve birçok kişi katıl-
                                                           
20 İ.H. Dameniya, a.g.e., s. 19. 
21 M. E. Kolesnikova, Severokavkazskaya Traditsiya: vtoraya polovina XVIII-naçalo XX Veka, 
s. 255, Stavropol 2011. 
22 Adolf Berje, Kafkasya Dağlı Halkların…, s. 12-13. 
23 Ruskiy Biografiçeskiy Slovar, “a.g.m.”, s. 740. 
24 Ruskiy Biografiçeskiy Slovar, “a.g.m.”, s. 740. 
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mıştı.25 Berje’nin bir büstü Kafkas Müzesi’nin bahçesinde bulunmakta-
dır.26 

Berje’nin başkanlığına atandığı Kafkas Arkeografya Komisyonu 1864 
yılında Kafkas genel valiliğinin arşivinin tasnif edilmesi için kurulmuştu. 
Zira, Kafkasya’nın Rusya’ya bağlanmasından sonra Kafkas genel valiliği-
nin arşivinde o kadar çok dosya birikmişti ki, bunların tasnif edilerek 
düzenlenmesi gerekiyordu. Bu dönemde Kafkasya’nın sivil idaresinin ba-
şında daha sonra Millî Eğitim Bakanı olacak olan A. P. Nikolay bulun-
maktaydı. A. P. Nikolay yukarıda belirtilen nedenlerden ötürü Kafkas Ar-
keografya Komisyonu’nun kurulması gerekliliğini ortaya koyarak komis-
yonu arşivdeki dosyaların tasnifi ve Kafkasya’nın tarihine ilişkin önem 
arz eden belgeleri ortaya çıkarmak işi ile görevlendirdi. Nitekim A. P. Ni-
kolay komisyonun nizamnamesinin projesini hazırladı ve A. P. Nikolay’ın 
hazırladığı bu nizamname Kafkas Valisi Knez Mihail Nikolayeviç tarafın-
dan da beğenildi. 1864 yılının Nisan ayında komisyonun nizamnamesi 
onandı. Komisyonun ilk başkanı olarak da A. İ. Berje atandı. Berje, ça-
lışma arkadaşı olarak yanına Mirza Ali (birinci ciltteki bütün Doğu dille-
rindeki belgelerin tercümesini yapan kişi), N. G. Berzenov’u (birinci cilt-
teki Gürcü gucarlarını tercüme eden kişi) aldı. Komisyonun çalışmala-
rında bulunan kişilerden en önemli ve değerli kişi ise Gürcü tarihçi ve 
arkeolog olan D. Z. Bakradze27 idi. D. Z. Bakradze, komisyonun hazırla-
dığı belgeler külliyatında yer alan ve çok önemli bir çalışma olan “Antik 
Hıristiyanlık Eserlerinde Kafkasya” incelemesini gerçekleştiren kişiydi. 
Bu büyük Kafkas araştırmacısı VII. ciltten sonra komisyonun yayım ça-
lışmalarında görev almadı.28 

Komisyon, faaliyetlerine ilk önce Kafkas Genel İdaresi’nin (Glavnoye 
Upravleniye Kavkaza) düzensiz olan arşivi29 hakkında bilgi alma ile başla-
dı. Daha önce bu arşivi düzene sokma girişimleri yapılmış ancak tam ola-
rak bu gerçekleştirilememişti. Nitekim 1843 yılında General Neysgrad baş-
kanlığında oluşturulan komisyon arşivde tasnif işlemlerini yaptıktan son-
ra 1844 yılının Ağustos ayında bir rapor sunmuştu. Bu raporda söz konu-
su arşivde 43514 dosya ve 877 ciltli defter (1827 dosyaları) olduğu ve bun-
                                                           
25 Berje’nin cenaze töreni Kavkaz gazetesinin 1886 yılı 32. sayısında “Pohoronı Adolfa Petro-
viça Berje” isimli bir haberle oldukça detaylı bir şekilde anlatılmıştır. Bu makale Russkaya 
Starina Dergisi’nde de nakledilmiştir. Bkz. Semevskiy, “a.g.m.”, s. 739-744. 
26 “Berje Ad. Peter”, Nastolnıy Ensiklopediçeskiy Slovar, T. I, s. 525, Moskva 1900. 
27 Kendisini Gürcistan tarih araştırmalarına adamış Bilimler Akademisi üyesi bir bilim adamıy-
dı. 1875 yılında “Kavkaz v Drevneyşih Pamyathikah Hristiyanstva (Antik Hıristiyanlık Eserlerinde 
Kafkasya)” onun tanınmasını sağladı. Uzun yıllar Gürcüce yayımlanan Gürcistan Tarihi eserini 
hazırladı. Kafkas Arkeoloji Komisyonu’nun kurucularındandır. Dameniya, a.g.e., s. 23. 
28 “Arheografiçeskiya Kommissii”, Ensiklopediçeskiy Slovar, Red: İ. E. Andreyevskiy, T. II, 
s. 224-225, S. Peterburg, 1890; AKAK, T. I, s. V-VI. 
29 Bu arşiv önce Arhiv Kantselirii Glavnoupravlayuşago, 1845 yılından itibaren Arhiv Kant-
selirii Namestnika Kavkazskago, 1859 yılından sonra ise Arhiv Glavnogo Upravlenii Namest-
nika şeklinde adlandırılmıştır. (bkz: …, AKAK, T. I, s. IV. (Dipnot*). 

207



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 8

lardan 32538 dosya ve 249 defterin imha edilebileceği 10538 dosya ve 628 
defterin ise korunması gerektiği belirtilmekteydi. Ancak bu dosyalara da 
generalin emri ile dokunulmadı. Fakat Berje’nin başkanlığındaki komis-
yon 1866 yılında arşivdeki 34792 dosyayı imha etti. 1880’li yılların sonu-
na doğru bu arşivdeki dosyaların sayısı 350.000’den fazlaya ulaşmıştı.30 
Komisyon yukarıda bahsedilen Arşiv dışında Stavropol, Georgiyevsk ve 
Kızlar’da bulunan arşivlerde de çalışmıştır. Bu arşivler içerisinde Kızlar’da 
ki, arşiv en önemli olanıydı. Zira Mozdok Hattının oluşturulmasına kadar 
geçen 50 yıl boyunca Kızlar Rusya’nın Kafkasya’daki başkentiydi. Bu ne-
denle Rusya’nın dağlılarla ve Gürcistan ile olan ilişkileri, Rus idaresinin 
faaliyetleri ancak bu arşiv sayesinde aydınlığa kavuşabilirdi.31 

Komisyonun çalışmaları neticesinde derlenen belgeler yayımlanmaya 
başlandı: Nitekim külliyatın I. cildi 1866 yılında olmak üzere Berje ha-
yatta iken 1885 yılına kadar geçen sürede on cilt yayımlandı.32 

1886 yılında Berje’nin vefatından sonra 1886-1892 yıllarında Kafkas 
Arkeografya Komisyonu başkanlığına onun yakın çalışma arkadaşı 
Dmitriy Arkadeviç Kobyakov getirildi. Berje hayatta iken AKAK’ın 10. cil-
di yayımlanmış XI. cildinin ise hazırlıklarına başlamıştı. Ancak, onun 
beklenmedik ölümü nedeniyle o hayatta iken XI. cilt yayımlanamadı. XI. 
cildin çalışmalarını Dmitriy Arkadeviç Kobyakov yürüttü ve onun editör-
lüğünde 1888 yılında yayımlandı. Belgelerin yayınlarının oldukça mas-
raflı olması nedeniyle Arkeograya Komisyonu’nun kapatılması konusu 
gündeme geldi.33 Ancak çalışmalara devam edildi ve nitekim XI. cildin 
yayımlanmasından ancak 16 yıl sonra AKAK’ın son cildi olan XII. cilt 
1904 yılında yayımlandı. 

Sonuç olarak bu komisyonun çalışmaları neticesinde Kafkas araştır-
maları için oldukça önemli 12 ciltten oluşan bir belgeler külliyatı hazır-
lanmış ve yayımlanmış oldu. 

Ancak bu eser Sovyetler döneminde, “AKAK, Kafkas Arkeografya Ko-
misyonu tarafından derlenerek Rus idarecilerinin insiyatifinde yayınlan-
mış olan Kafkasya tarihine ilişkin belgeler külliyatıdır. Nitekim, Külliyat 
Çarlık Rusya’nın Kafkasya’daki kolonial politikalarını delillerle teyit et-
mek amacı ile yayımlanmıştır. Zira derlenen belgelerin ihtiva ettiği konular 
(savaş tarihine ilişkin belgelerin çok olması ve ekonomi ve sosyal ilişkilere 
dair belgelerin az olması) ve belgelerin sistematize şekli (her cilt Kafkas-
ya’yı idare eden bir vali dönemini içeren belgelerden oluşmaktadır) bu du-
rumu açıkça göstermektedir. Külliyatta arkeografya açısından da birçok 
yetersizlik bulunmaktadır...” şeklinde haklı eleştirilere uğradı. 
                                                           
30 Ensiklopediçeskiy Slovar, “a.g.m.”, s. 224-225, 1890; AKAK, T. I, s. V-VI. 
31 AKAK, T. I, s. X. 
32 Eserin bütün ciltlerinin yayım yılları için bu makalenin kaynakça kısmına bakınız. 
33 AKAK, T. XI, s. XI; Ensiklopediçeskiy Slovar, “a.g.m.”, s. 224-225, 1890. 
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Elbette ki, bu eser Rus idarecilerinin isteği ile hazırlanmış, hazırlan-
ması sırasında birçok belge imha edilmiş, Rusya’nın Kafkasya’daki kolo-
nial politikalarını haklı çıkarmak üzere kuvvetle ihtimal belge seçiminde 
yanlı davranılmıştır. Ancak buna rağmen bu durum eserin değerini çok-
ta etkilememiş ve Kafkas araştırmacılarının en önemli kaynaklarından 
biri olmaya devam etmiştir. Zira arşiv fonlarının bir bölümünün yok ol-
duğu göz önün de tutulursa AKAK’ın 19. y.y. Kafkasya tarihi için çok 
önemli bir eser olduğu açıktır.34 

Yukarıda da belirttiğimiz gibi AKAK 12 cilt olup 6. cildi iki kitap ola-
rak yayımlandı (toplam 13 kitap). Her cilt 2 sütun düzeninde 750-1500 
sayfadan oluşmaktadır. Metinlerde bazen oldukça geniş açıklamalı dip 
notlar, her ciltte Kafkasya’da görev yapan kişilerin portreleri konulmuş-
tur. Her cilt editörün geniş bir önsözü ile başlıyor, kişi ve coğrafya adları 
dizini ile son buluyor. Bununla birlikte 6. cilt ve sonraki ciltlerde Kafkas 
tarihine ilişkin kişilerin biyografi sözlüğü konmuştur. 

AKAK’da 14. y.y. - 19. yüzyılın ilk yarısına ait Arapça vakayinameler 
(922), Fermanlar, gucarlar ve diğer belgeler Gürcüce, Ermenice, Rusça, 
Arapça, Farsça, Tatar Türkçesi ve Türkçe yayımlanmış olup ayrıca yerel 
hanların ve sultanların soy ağaçları eserde takdim edilmiştir. Bu belgeler 
Rusça çevirileri ile verilmiştir. AKAK’da yayımlanmış eserlerin büyük bir 
çoğunluğunu 1762-1862 dönemi, Kafkasya’nın Rusya’ya bağlanması, 
Rus-İran ve Rus-Türk savaşları, Dağlıların bağımsızlık savaşı, köylü is-
yanları vb. konulardaki Kafkas tarihini içeren belgelerdir. Belgelerin bü-
yük bir çoğunluğu, bölgede görev yapan Rus Kafkas valilerinin, askerî 
idarecilerin, memurların ve bölge halklarının bölgedeki gelişmeleri yansı-
tan merkezle veya kendi aralarında rapor, dilekçe, mektup türündeki ya-
zışmalardan oluşan vesikalardır. 

AKAK’da söz konusu dönemde Osmanlı-Rus ilişkilerini yansıtan 
önemli belgeler de dikkat çekmektedir: I. ciltten başlayarak Osmanlı Sul-
tanlarının Erzurum, Ahılkelek, Kars paşalarına gönderdikleri bazı fer-
manlar, Osmanlı idarecilerin Rus generallerine mektupları, Rus subayla-
rın bölge hakkındaki raporları gibi önemli belgeler yayımlanmıştır. Türk-
çe belgelerin büyük bir kısmı Arap harfleri ile yazılmış ve Rusça tercü-
meleri verilmiştir.35 

Her ne kadar ciltlerin içindekiler kısmı tekrar ediyorsa da içindekiler 
kısmında bölgenin Rusya’ya bağlanması ile ilişkili olarak konu başlıkla-
rındaki değişimler veya yerleşim yerlerindeki isim değişikliklerinin36 ilgi 
                                                           
34 “Aktı Kavkazskoy Arheografiçeskoy Komissii”, Sovetskaya İstoriçeskaya Ensiklopediya, T. 1, 
izd.: Sovetskaya Ensiklopediya, Red.: Y. M. Jukov, s. 316-317, Moskva 1961. 
35 Bu belgeler daha ziyade ciltlerin Türkiye Vilayetleri ve Türkiye başlığı ile isimlendiren bö-
lümlerinde bulunmaktadır. 
36 Örneğin Erivan önce Güney Kafkasya Müslüman Toprakları arasında gösterilmekte Rus-
ya’ya bağlanınca Ermeni oblasti (Erivan merkezli) daha sonra ise Erivan Guberniyası dönü-
şümü içindekiler kısmından takip edilebilir. 
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çekici olması nedeni ile bu çalışmamızda AKAK’ın her cildin içindekiler 
kısmı ayrı ayrı verilerek araştırmacıların ilgisine sunulmuştur: 

I. Cilt: 

1866 yılında basılmış olan I. cilt, iki bölümden oluşup ilk bölümdeki 
belgeler 1398-1799 tarihli belgeleri içermektedir. Bu bölümde yayımla-
nan gucarlar, İran şahlarına ait Fermanlar ve Arapça, Farsça ve Türkçe 
diğer vesikalar Rusça tercümeleri ile birlikte eserde yer almıştır. Gürcü 
dilindeki gucarlar 1852 yılında arşive gelmiş olan 415 vesikadan seçil-
miştir. Neşredilen Gürcüce vesikaların 40 tanesi Gürcü kralları ve ileri 
gelenlerine ait belgeler 22 tanesi antlaşmalar, tapular, arzuhaller ve 
mahkeme kararlarından oluşturmaktadır. Bu bölümde İran şahlarına ait 
14 tane Farsça ferman da yayımlanmıştır. Gürcüce vesikaların çevirisi 
komisyonun daimi üyelerinden G. Berzenov tarafından diğer Doğu dille-
rindeki belgelerin tercümeleri ise komisyonun üyelerinden Mirza Feth Ali 
ile birlikte Berje tarafından yapılmıştır.37 

İkinci bölüm ise 18. yüzyılın ikinci yarısına ait bazı vesikalar ile Ge-
neral Karl Fedoroviç Knorring dönemindeki (1762-1802) belgelerden 
oluşturulmuştur. Bu ciltte General Fedoroviç Knorring bir portresi ile 
Kafkasya’nın 1801 yılına kadar olan siyasi durumunu gösteren bir hari-
ta konulmuştur. I. cilt giriş bölümü 10 sayfa olmak üzere toplam 826 
sayfa olup I. cildin içindekiler kısmı aşağıda verilmiştir: 

Önsöz; Birinci Bölüm: Gucarlar ve Gürcüce, Arapça, Farsça ve Türk-
çe Diğer Belgeler (1398-1799): I. Gucarlar veya Gürcü krallarının ve di-
ğer İleri gelenlerinin vesikaları, II. Antlaşmalar, Tapu senetleri, arzuhal-
ler, mahkeme kararları vb., III. İran şahlarının fermanları vb. 

İkinci Bölüm: 18. Yüzyılın İkinci Yarısında ve General Karl Fedoroviç 
Knorring Döneminde (1762-1802) Kafkasya ve Güney Kafkasya: I. 1762’den 
1779 Tarihine kadar Hariciyede bulunan Kabardey Dosyasından Vesikalar, 
II. 12 Giorgi Döneminde Gürcistan, III. Gürcü Krallık Hanedanlığı, VI. Gior-
gi’nin Ölümünden Sonra Gürcistan’da Çıkan Karışıklıklar, V. Gürcistan’ın 
Rus Himayesine Girmesi ve Burada İdarenin Kurulması, VI. Eğitim, VII. 
Madencilik, VIII. Haberleşme, IX. Din, A) Gürcü Din Adamları, B) Ermeni 
Din Adamları, C) Katolik Din Adamları, X. İmereti, XI. Osetya, XII. Güney 
Kafkasya Müslüman Topraklar A) Borçalı ve Şuragel, B) Kazak, V) Şamşa-
dil, G) Pambak, E) Erivan, J) Nahçıvan, Z) Nuha (Şeki) ve Şemaha, İ) Kara-
bağ, I) Bakü, K) Talış, L) Derbent, M) Targu Şamhalları XIII. Lezgiler, Carlılar 
ve Balakanlılar XIV. İran XV. Türk Vilayetleri, A) Ahılkelek, B) Erzurum, V) 
Kars XVI. Kafkas Hattı, Kabardeyler, Zakubanlar,38 Çeçenler, Kalmıklar, 
Kumuklar, Nogaylar, Kırgızlar ve Türkmenler XVII. Muhtelif Bilgiler. 
                                                           
37 Bkz. AKAK, T. I, s. VII-VIII. 
38 Bu bir etnik topluluğun adı değildir. Kuban nehrinin öteki yakasında yaşayan kimseler 
(topluluklar) manasında kullanılmıştır. 
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II. Cilt: 

İkinci ciltte Knez P. D. Tsianov (1802-1806) dönemine ait vesikalar-
dan oluşmuştur. Bu ciltte son Gürcü Kralı XII. Georgi, Prens David ve 
Knez P. D. Tsianov’un portreleri yer almıştır. Bu cilt giriş bölümü 6 sayfa 
olmak üzere toplam 1244 sayfadır. II. cildin içindekiler kısmı aşağıda ve-
rilmiştir: 

I. Yönetimde Meydana Gelen Gelişmeler II. Gürcü Krallık Hanedanlığı: 
I) Kraliçe Darya, II) Çariçe Mariya, III) Prensler Yulon ve Parnaoz, IV) 
Prens Vahtang, V) Prensler Bagrad ve Mirian, VI) Prens Aleksandr, VII) 
Prens David, VIII) Prens Teymuraz, IX) Prenses Ketevana ve Fekla. III. 
Saray Seçimleri IV. Eğitim V. Madencilik VI. Haberleşme VII. Posta VIII. 
Karantina ve Gümrük IX. Tarım X. Sağlık XI. Salgın Hastalıklar XII. Din 
Adamları, a) Ortodoks, b) Ermeni, c) Süryani, d) Katolik, e) Müslüman 
XIII. Askeri XIV. Gürcistan’da karışıklıklar, XV. İmereti, Mingreli, Abhaz-
ya ve Guriya XVI. Osetya XVII Tuşlar, Pşavlar, Hevsurlar XVIII. Güney 
Kafkasya Müslüman Topraklar, I) Kazak ve Borçalı, II) Şamşadil ve Şura-
gel, III) Pambak, IV) Gence (Yelizavetpol), V) Erivan, VI) Nahçivan, VII) 
Nuha (Şeki), VIII) Şemah Şirvan, IX) Carlılar ve Balakanlılar, X) İlisu Sul-
tanlığı, XI) Karabağ, XII) Bakü, XIII) Talış XIX. Dağıstan ve Lezgiler, I) 
Avarya, II) Kazi-Kumuk, III) Karakaytah, IV) Tabasaran, V) Derbent, VI) 
Targu Şamhalları XX. Hazara denizi XXI. İran ı) Hoy XXIII. Kafkas Hattı, 
I) Kabardey, II) Zakubanlar, III) Nogaylar, IV) Kırgızlar, Kırgız Kaysaklar, 
V) Truhmenler, Türkmenler XXIV. Genel Konuları İhtiva eden Belgeler 
XXV. İstatistikî ve diğer Bilgiler, I. Cilte ek olarak, I) Kaytag Elyazmaları, 
II) Farça ve Türkçe Belgeler, III) Rusça, Gürcüce ve Ermenice Belgeler. 

III. Cilt: 

General İ. V. Gudoviç (1806-1809) dönemi vesikalarını içermektedir. 
Bu ciltte ayrıca II. İrakli, prens İoanna, Kraliçe Daria, prens Vahtang, 
Katolikos II. Antoniy ve kont Gudoviç’in portreleri yer almıştır. Bu cilt gi-
riş bölümü 6 sayfa olmak üzere toplam 766 sayfadır. II. cildin içindekiler 
kısmı aşağıda verilmiştir: 

Önsöz; I. Sivil Konular: A) Eğitim, B) Madencilik, V) Haberleşme, G) 
Posta, D) Karantina ve Gümrük, E) Tarım, J) Salgın Hastalıklar II. Gürcü 
Krallık Hanedanlığı III. Din, 1) Ortodoks Din Adamları, 2) Ermeni Din 
Adamları IV. Askerî Konular V. Gürcistan’da iç Karışıklıklar VI. İmereti, 
Mingreli, Guriya ve Abhazya VII. Hevsurlar, Tuşlar, Osetinler VIII. Güney 
Kafkasya Müslüman Topraklar, A) Kazak ve Borçalı, B) Şamşadil ve Şu-
ragel, V) Pambak, G) Gence (Yelizavetpol), D) Erivan, E) Nahçivan, J) Nu-
ha (Şeki), Z) Şemah (Şirvan), İ) Carlılar ve Balakanlılar, I) İlisu Sultanlığı, 
K) Karabağ, L) Bakü, M) Talış IX. Dağıstan, A) Avarya, B) Kazi-Kumuk, 
V) Karakaytah, G) Tabasaran ve Derbent, D) Kuba, E) Targu Şamhalları 
X. İran XI. Türkiye, A) Ahıska ve Ahalkelek, B) Kars XII. Kafkas Hattı, A) 
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Kabardey, B) Zakubanlar, V) Çeçenler, G) Kalmuklar ve Nogaylar, D) 
Truhmenler, Türkmenler XIII. Genel Konuları İhtiva eden Belgeler XIV. 
İstatistikî ve diğer Bilgiler. 

IV. Cilt: 

A. P. Tormasov (1809-1811) dönemi belgelerini içermektedir. Bu ciltte 
prens Bagrad, prens Teymuraz, prens Parnaoz, onun eşi prenses Anna 
ve Tormasov’un portreleri bulunmaktadır. Bu cilt giriş bölümü 3 sayfa 
olmak üzere toplam 1018 sayfadır. II. cildin içindekiler kısmı aşağıda ve-
rilmiştir: 

Önsöz; I. Sivil Konular: A) Eğitim, B) Madencilik, V) Haberleşme, G) 
Posta, D) Karantina ve Gümrük, E) Sanayi ve Tarım, J) Sağlık II. Gürcü 
Krallık Hanedanlığı, I) Prenslar Yulon ve Levan, II) Prens Aleksandr, III) 
Prens Devid ve Eşi Yelena, VI) Prens Vahtang ve Prensesler Sofya ve Ripsi-
ma, V) Prenses Ketevana, VI) Prens Teymuraz III. Din: A) Ortodoks Din 
adamları, B) Ermeni Din Adamları, V) Katolik Din Adamları, G) Süryani 
Din Adamları IV. Askerî Konular V. İmereti, Mingreli, Abhazya, Tsebelda 
ve Guriya VI. Karadeniz’in Kuzey Batı Kıyıları VII. Osetya. VIII. Pşavlar, 
Hevsurlar ve Tuşlar IX. Güney Kafkasya Müslüman Vilâyetleri ve Toprak-
ları, A) Kazak ve Borçalı, B) Şamşadil ve Şuragel, V) Pambak, G) Yelizavet-
pol (Gence), D) Erivan, E) Nuha (Şeki), J) Şemah (Şirvan), Z) Carlılar, İ) İli-
su Sultanlığı, I) Karabağ, L) Talış, X) Dağıstan, A) Avarya, B) Kazi-Kumuk, 
V) Karakaytah, G) Tabasaran, D) Derbent, E) Akuşa, E) Targu Şamhalları 
XI. İran XII. Türkiye, A) Kars, B) Ahıska, V) Ahalkelek XIII. Kafkas Hattı, A) 
Kabardey, B) Zakubanlar, V) Çeçenler, G) Kalmuklar ve Nogaylar, D) 
Truhmenler, Türkmenler, E) Kumuklar XIV. Kafkas Guberniyası XV. Ge-
nel Konuları İhtiva eden Belgeler XVI. İstatistikî ve diğer Bilgiler. 

V. Cilt: 

N. F. Rtişev (1811-1816) dönemi vesikalarını içermektedir. Bu cildin 
ekler bölümünde D. Z. Bakradze’nin “Antik Hıristiyanlık Eserlerinde Kaf-
kasya” incelemesi ile Şirvan, Bakü, Şeki, hanlarının ve İlisu sultanları-
nın soy ağaçları yer almıştır. Ayrıca V. ciltte Pauliççi, Rtişev, Kotlirevskiy 
ve İrakli’nin oğlu prens Aleksandr’ın portreleri basılmıştır. Bu cilt giriş 
bölümü 3 sayfa olmak üzere toplam 1018 sayfadır. II. cildin içindekiler 
kısmı aşağıda verilmiştir: 

Önsöz; Birinci Bölüm: I. Sivil Konular: A) Eğitim, B) Posta, V) Haberleş-
me, G) Madencilik, D) Salgın Hastalıklar, Karantina ve Gümrük, E) Sanayi 
ve Tarım II. Gürcü Krallık Hanedanlığı III. Din: A) Ortodoks Din adamları, 
B) Katolik Din Adamları IV. Askerî Konular V. Gürcistan’da iç Karışıklıklar 
VI. İmereti, Mingreli, Abhazya ve Guriya VII. Osetinler, Mtiuletinler, Pşav-
lar, Hevsurlar VIII. Güney Kafkasya Müslüman Topraklar, A) Kazak ve 
Borçalı, B) Pambak Şuragel ve Şamşadil, V) Yelizavetpol (Gence), G) Eri-
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van, D) Nuha (Şeki), E) Şemah (Şirvan) Nahçivan, J) Carlılar, Z) Karabağ, İ) 
Bakü, I) Talış IX. Dağıstan, A) Avarya, B) Kazi-Kumuk, V) Tabasaran, G) 
Kürin Hanlığı, D) Kuba, E) Targu Şamhalları X. İran XI. Türkiye XIII. Ge-
nel Konuları İhtiva eden Belgeler XIV. İstatistikî ve diğer Bilgiler. 

İkinci Bölüm: I. Sivil Konular: A) Eğitim, B) Madencilik, V) Haberleşme 
ve Posta, G) Karantina ve Gümrük, D) Tarım, E) Sanayi ve Ticaret, J) Sağ-
lık ve Salgın Hastalıklar, II. Gürcü Krallık Hanedanlığı, A) Prens Aleksandr 
III. Din: A) Ortodoks Din adamları, B) Ermeni Din Adamları IV. Askerî Ko-
nular V. Gürcistan’da iç Karışıklıklar VI. İmereti, Mingreli, Abhazya, Tse-
belda ve Guriya VII. Osetya VIII. Tuşlar, Pşavlar, Hevsurlar, IX. Güney 
Kafkasya Müslüman Topraklar, A) Kazak, B) Şamşadil, Pambak ve Şura-
gel, V) Yelizavetpol (Gence), G) Erivan, D) Nuha (Şeki), E) Şemah (Şirvan), 
J) Carlılar ve Balakanlılar, Z) İlisu, İ) Karabağ, I) Bakü, K) Talış X. Dağıs-
tan, A) Avarya, B) Ansuh, Andalyal, Karata ve Diğer Bağımsız Topluluklar, 
V) Kazi-Kumuk, G) Tabasaran, D) Kürin Hanlığı, E) Kuba, J) Targu Şam-
halları XI. İran XII. Türkiye XIII. Kafkas Hattı, A) Kabardey, B) Zakuban-
lar, V) Çeçenler, G) Nogaylar, D) Truhmenler, Türkmenler, E) Kırgızlar ve 
Kalmuklar XIV. Kafkas Guberniysı XV. Astrahan Guberniyası XVI. Genel 
Konuları İhtiva eden Belgeler XVII. İstatistikî ve diğer Bilgiler, Ekler. 

VI. Cilt/I. Kitap: 

A. P. Yermolov (1816-1827) dönemi vesikalarını içermektedir. Aleksey 
Petroviç Yermolov dönemi Kafkasya’daki gelişmelerin ve Yermolov’un 
faaliyetlerinin oldukça yoğun olması nedeniyle bu döneme ait materyal-
ler de oldukça fazladır. Bu nedenle Yemolov dönemine ait belgeler VI-I ve 
VI-II olmak üzere iki kitapta yayımlanmıştır. VI. cildin I. kitabında genel 
sivil, askerî ve dinî idareye dair bilgileri içeren belgelerle ayrıca Abhazya 
dâhil olmak üzere Güney Kafkasya idaresi hakkındaki belgeler yayımlan-
mıştır. Burada Yermolov’un ve Metropolit Feofilakt’ın portrelerine yer ve-
rilmiştir. Bu cildin içindekiler kısmı aşağıdadır: 

Önsöz; I. Sivil Konular: A) Soylular, B) Eğitim, V) Madencilik, G) Haber-
leşme ve Posta, D) Karantina ve Gümrük, E) Tarım, J) Sanayi ve Ticaret, 
Z) Sağlık II. Gürcü Krallık Hanedanlığı, A) Prens Aleksandr III. Gürcis-
tan’daki Kolonistler Din: A) Ortodoks Din adamları, B) Ermeni Din Adam-
ları, V) Katolik Din Adamları, G) Basel ve İskoç Misyonerler, D) Müslüman 
Din Adamları V. Askerî Konular VI. İmereti, Mingreli, Abhazya, Tsebelda 
ve Guriya VII. Osetya VIII. Güney Kafkasya Müslüman Vilayetleri ve Top-
rakları, A) Nuha (Şeki), B) Carlılar, Balakanlar, İlisu, V) Şemah (Şirvan), G) 
Karabağ, D) Bakü, E) Talış, J) Yelizavetpol (Gence), Z) Erivan. 

VI. Cilt/II. Kitap: 

A. P. Yermolov (1816-1827) dönemi vesikalarını içermektedir. VI. Cil-
din II. Kitabında Dağıstan, Kafkas Hattı ve oblastleri idaresine dair bel-
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gelerle İran ve Osmanlı Devleti ile olan yazışmalar ve Hive ile olan ilişki-
leri içeren vesikalar yayımlanmıştır. VI. cildin II. Kitabında Gürcistan’ın 
son kralı XII. Georgi’nin eşi Kraliçe Maria ve Feth Ali Şah’ın portreleri yer 
almıştır. Ekler bölümünde V. ciltte yayınlanan D. Z. Bakradze’nin “Antik 
Hıristiyanlık Eserlerinde Kafkasya” incelemesine ek ile Gence ve Kuba 
hanlarının soy ağaçları yer almıştır. Bu ciltle birlikte Kafkas Valiliği Ge-
nel idaresi arşivinde bulunan Çar Aleksandır dönemi ve I. Nikola’nın çar-
lık döneminin başlangıcına ait bütün arşiv materyalleri elden geçirilmiş 
oldu.39 Bu cildin içindekiler kısmı aşağıdadır: 

Önsöz; I. Dağıstan A) Avarya, B) Ansuh, V) Kazi-Kumuk ve Kürin, G) 
Kaytag, D) Tabasaran, E) Dargiler, J) Mehtulin Hanlığı, Z) Targu Şamhal-
ları, İ) Kuba ve Derbent II. İran III. Türkiye IV. Kafkas Hattı, A) Kabardey, 
B) Zakubanlar, V) Çeçenler ve İnguşlar, G) Nogaylar ve Kalmuklar, D) 
Kumuklar V. Kafkas Guberniysı VI. Karadeniz Ordusu VII. Astrahan Gu-
berniyası VIII. Hazar Denizi IX. Trühmenler veya Türkmenler-Hive X. Ge-
nel Konuları İhtiva eden Belgeler XI. İstatistikî ve diğer Bilgiler, Ekler. 

VII. Cilt: 

İ. F. Paskeviç (1827-1831) dönemi vesikalarını içermektedir. 1827 yı-
lından Yermolov’un yerine atanan Paskeviç’in Polonya’ya gidinceye kadar 
geçen dört yıllık idaresi dönemindeki askerî, siyasî, dinî ve Finans konu-
larındaki faaliyetlerini yansıtan belgeler bu ciltte toplanmıştır. VII. ciltte 
Kont İvan Petroviç Paskeviç, Abbas Mirza ve II. İrakli’nin oğlu prens Yu-
lon’un portreleri yer almıştır. Bu cildin içindekiler kısmı aşağıdadır: 

Önsöz; I. Sivil Konular: A) Eğitim, B) Madencilik, V) Posta, G) Karanti-
na-Gümrük ve Ticaret, D) Tarım ve Sanayi, E) Sağlık II. Gürcistan’da Ko-
lonistler, III) Din: A) Ortodoks Din adamları, B) Ermeni Din Adamları, V) 
Roma Katolik Din Adamları, G) Müslüman Din Adamları IV. Askerî Ko-
nular V. Osetya VI. Batı Güney Kafkasya, A) İmereti, B) Mingreli, V) Ab-
hazya, Tsebelda ve Svanetya, G) Guriya VII. Doğu Güney Kafkasya: A) 
Nuha (Şeki), B) Carlılar, Balakanlar, V) İlisu, G) Şirvan, D) Karabağ, E) 
Talış VIII. Ermeni Oblasti IX. Dağıstan, A) Avarya, B) Targu Şamhalları 
X. İran XI. Türkiye XII. Hazar Denizi ve Kara Deniz XIII. Türkmenistan 
XIV. Kafkas Hattı, A) Kabardey, B) Zakubanlar, V) Çeçenler, G) Karade-
niz Ordusu XV. Kafkas Oblasti XVI. Astrahan Guberniyası XVII. İstatisti-
kî ve diğer Bilgiler, Ekler. 

VIII. Cilt: 

G. V. Rozen (1831-1837) dönemi vesikalarını içermektedir. VIII. ciltte 
yayımlanan senatörler Meçnikov ve Kont Kutaysov’un Kafkas sivil idaresi 
hakkında hazırladıkları rapor, bölgedeki durumun izahı açısından ayrı 
                                                           
39 AKAK, T. VI-I, s. XII. 
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bir önem arz etmektedir.40 Diğer taraftan bu dönemde İmparator Niko-
lay’ın Kafkasya’yı ziyareti ise ilgi çekici bir gelişmedir. Bu cildin içindeki-
ler kısmı aşağıdadır: 

Önsöz; I. Sivil Konular: A) Eğitim, B) Madencilik, V) Karantina-Güm-
rük ve Ticaret, G) Tarım ve Sanayi II. Gürcü Krallık Hanedanlığı III. Gür-
cistan’da Kolonistler IV. Din: A) Ortodoks Din adamları, B) Ermeni Gre-
goryan Din Adamları, V) Basel ve İskoç Misyonerleri, G) Roma Katolik 
Din Adamları, D) Müslüman Din Adamları V. Askerî Konular VI. Osetya 
VII. Batı Güney Kafkasya, A) İmereti, B) Mingreli, V) Guriya, G) Abhazya, 
D) Tsebelda, E) Svanetiya VIII. Doğu Güney Kafkasya: A) Şirvan, B) İlisu 
IX. Ermeni Oblasti X. Dağıstan XI Kafkas Hattı, A) Çeçenistan ve Çeçen-
ler, B) Zakuban aşiretleri, V) Nogaylar, Truhmenler ve Kırgızlar XII. Kaf-
kas Oblasti XIII. Karadeniz XIV. Karadeniz’in Kuzey Doğu Kıyısı XV. Tür-
kiye XVI. İran XVII. İstatistikî ve diğer Bilgiler, Ekler. 

IX. Cilt: 

Y. A. Golovin (1837-1842) ve A. İ. Neydgrad (1842-1844) dönemi vesi-
kalarını içermektedir. Bu cildin I. Bölümü Y. A. Golovin dönemi gelişme-
lerini yansıtan belgeleri II. Bölümü ise A. İ. Neydgrad dönemi olaylarına 
ışık tutan belgelerden oluşmaktadır. IX. ciltte General Golovin, General 
A. İ. Neydgrad ve İmam Şamil’in Portreleri yer almıştır. Bu cildin içinde-
kiler kısmı aşağıdadır: 

Önsöz; Birinci Bölüm: I. Sivil Konular: A) Eğitim, B) Madencilik, V) 
Sanayi, Ticaret ve Tarım, G) Karantina, D) Sağlık, E) Salgın Hastalıklar 
II. Kolonistler, III) Din: A) Ortodoks Din adamları, B) Ermeni Gregoryan 
Din Adamları, V) Katolik Din Adamları, G) Süryani Din Adamları, D) 
Müslüman Din Adamları IV. Gürcü-İmeretti Guberniyası V. Mingreli ve 
Abhazya VI. Hazar Oblasti VII. Askerî Konular VIII. Dağıstan IX. Kafkas 
Hattı, A) Çeçenistan, B) Zakubanlar, X) Karadeniz’in Kuzey Doğu Kıyısı 
XI. Kafkas Oblasti XII. İran XIII. İstatistikî ve diğer Bilgiler. 

İkinci Bölüm: I. Sivil Konular: A) Eğitim, B) Madencilik, V) Sanayi, Tica-
ret, G) Karantina Gümrük, D) Salgın Hastalıklar II. Kolonistler, III) Din: A) 
Ortodoks Din adamları, B) Ermeni Gregoryan Din Adamları, V) Müslüman 
Din Adamları IV. Gürcü-İmeretti Guberniyası V. Askerî Konular VI. Dağıs-
tan VII. Kafkas Hattı VIII. Karadeniz’in Kuzey Doğu Kıyısı IX. İran, Ekler. 

X. Cilt: 

M. S. Vorontsov (1844-1854) dönemi vesikalarını içermektedir. Bu 
dönemde yaşanan askerî ve İdarî gelişmelerinin yanında Kafkaslarda 
okulların açılması, Kafkas yerlilerine imparatorluğun yükseköğrenim ku-
rumlarına giriş izninin verilmesi, Coğrafya Cemiyeti’nin Kafkasya şubesi-
                                                           
40 AKAK, T. VIII, Belge No: 1. 
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nin açılması, matbaanın açılması, Kavkaz Gazetesi’nin ve Kavkazkiy Ka-
lendar’ın çıkarılmaya başlanması, Tiflis’te bir tiyatronun açılması gibi 
Rus kültürünün yaygınlaşmasında önem arz eden ilgi çeki gelişmelerin 
yaşandığı bir dönemdir.41 Bu ciltte Kont Vorontsov, onun eşi Kontes E. 
K. Vorontsova, Patrik Nerses ile Knez V. O. Bebutov’un portreleri bulun-
maktadır. Bu cildin içindekiler kısmı aşağıdadır: 

Önsöz; I. Sivil Konular: A) Gürcü Krallık Hanedanlığı, B) Kolonistler, 
V) Raskolnikler,42 G) Eğitim, D) Madencilik, E) Sanayi, Ticaret, J) Hay-
vancılık, Z) Ticaret, İ) Karantina Gümrük, I) Sağlık, II) Din: A) Ortodoks 
Din adamları, B) Ermeni Gregoryan Din Adamları, V) Roma Katolik Din 
Adamları, G) Evangelist Luteryen Mezhebi, D) Süryani Din Adamları, E) 
Müslüman Din Adamları III. Kutais Guberniyası, A) Mingreli, B) Guriya 
IV. Abazya V. Şemahi Guberniyası VI. Hazar Denizi VII. Askerî Konular 
VIII. Caro-Balakan Okrugu IX. Çeçenistan ve Dağıstan X. Kafkas Hattı, 
A) Kabardey, B) Zakubanlar, V) Karadeniz X. Karadeniz XII. Stavropolsk 
Guberniyası XIII. İran XIV. Türkiye XV. Muhtelif Bilgiler. 

XI. Cilt: 

N. N. Muravyev (1854-1856) dönemi vesikalarını içermektedir. Dönem 
oldukça kısa olmasına rağmen yaşanan gelişmelerin oldukça zengin ol-
duğu Kafkaslar için zor bir dönemdir. Zira Kırım Savaşı’nın başlaması 
nedeniyle bölgedeki askerî hareketler yoğunlaşmış ve Kafkasyalılardan 
Batılı devletlere karşı askerî yardım istendiği gibi Osmanlı topraklarına 
girip Osmanlı güçlerini zayıflatma görevi de bu cepheden beklenmektey-
di. Osmanlı ile ilişkilerin önem kazanması bu ciltte yayımlanan belgelere 
de yansımış ve kitabın yarısına yakını Osmanlıya ayrılmıştır. Nitekim bu 
ciltte Türkiye başlığı altında 419 sayfada 424 belge yayımlanmıştır. Bu 
belgeler Osmanlı Rus Savaşı’nın gidişatı, Doğu Anadolu, Türk Ordusu, 
Rus Kafkas Ordusu, kayıplar, bölgenin coğrafi özellikleri gibi birçok ko-
nuda oldukça önemli bilgiler veren yazışmalardır.43 Bu ciltte N. N. Mu-
ravyev’in portresi yayımlanmıştır. 

Önsöz; I. Sivil Konular: A) Genel İdare, B) Eğitim, V) Sansür ve Yayın, 
G) Tarım ve Sanayi, D) Posta, E) Arazi Sorunları, J) Haberleşme, Z) Ka-
rantina Gümrük ve Ticaret, İ) Devlet varlıkları ve Orman, I) Sağlık, K) 
Madencilik, L) Tiflis, II) Din: A) Ermeni Gregoryan Din Adamları, B) Sür-
yani Din Adamları III. Kutais Guberniyası, A) Mingrelli, B) Svanetiya IV. 
Abhaziya V. Çeçenistan ve Dağıstan VI. Karadeniz’in Kuzey Doğu Kıyısı 
VII. Türkiye VIII. İran, Muhtelif Bilgiler. 
                                                           
41 Bkz. AKAK, T. X, s. VIII. 
42 Rusya’da Rus Ortodoks kilisesi öğretilerinden ayrılmış kimseler: Örn. Malakanlar, Subot-
nikler. Rusya kendisine zararlı olarak gördüğü bu tarz topluluk üyelerini mahkeme kararları 
veya onların istekleriyle Kafkasya’ya yerleştirmiştir. (Bkz. AKAK, T. X, s. 117-124). 
43 Bkz. AKAK, T. XI, Belge No: s. 61-424. 
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XII. Cilt: 

A. İ. Baryatinskiy (1856-1862) dönemi vesikalarını içermektedir. Bu 
ciltte A. İ. Baryatinskiy, D. A. Milutin, Muhammed Amin ve Kont N. İ. 
Evdokimov’un portreleri yer almıştır. 

Önsöz; I. Sivil Konular: A) Gürcü Krallık Hanedanlığı, B) Tarım ve Sa-
nayi, V) Madencilik, G) Karantina Gümrük, D) Haberleşme ve Posta, E) 
Sağlık, J) Eğitim, Z) Köylülerin Serbest Bırakılması II. Tiflis Guberniyası 
III. Kutais Guberniyası, A) Migrelli, B) Svanetiya IV. Şemahi Guberniyası 
V. Erivan Guberniyası VI. Hazar Denizi ve Türkmenistan VII. Prikaspiys-
kiy Kray ve Caro-Belokanskiy Okrug VIII. Stavropolsk Guberniyası IX. 
Karadeniz’in Kuzey Doğu Kıyısı X. Din: A) Ortodoks Din adamları, B) Er-
meni Gregoryan Din Adamları, V) Luteryen Mezhebi, G) Raskolnikler XI. 
Türkiye XII. İran XIII. Askerî Konular XIV. Kafkas Hattı Sağ Kanat XV. 
Kafkas Hattı Sol Kanat, Ekler. 
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İKİNCİ İSTİKLAL MÜCADELESİ TARİHİNE BİR 

BAKIŞ 

Doç. Dr. Beşir MUSTAFAYEV* 

Öz 

Oğuz Türk boylarından olan Azerbaycan Türkleri, bağımsız yaşamak 

için çok büyük bedeller ödemek zorunda kalmıştır. M.E. Resulzade, Feteli 

Han, E. Elçibey, H. Aliyev gibi birçok önderin olağanüstü gayretleriyle bu-

güne gelmişlerdir. Azerbaycan tarihinde İran, Ermeni, Çarlık ve Sovyet 

Rusya’nın saldırı ve işgalleri büyük yer tutmaktadır. Ruslar başta olmak 

üzere birçok büyük gücün istilasıyla milli servetleri, sanat eserleri yağma-

lanmış, insan gücü sömürülmüş, ülke insanı sosyal, siyasi, ideolojik, et-

nik ve mezhepsel çatışmalarda kullanılmıştır. Resulzade önderliğinde ilk 

istiklal mücadelesi verilirken yaşanan milli ve manevi heyecan zamanla 

unutulmuş, milli kimlikler ve manevi değerler ihmal edilmiş, kurgulanmış 

rejim kahramanları sahneye çıkarılmış, sonuçta yeniden saldırı ve işgal-

lerle karşı karşıya kalınmıştır. İkinci Dünya Savaşı’nda gösterdikleri çetin 

mücadeleye ve kazandırdıkları zafere rağmen, Sovyetler Birliği (Ruslar), 

kendi vatandaşlarından Türk ve Müslüman olanları “halk düşmanı” ilan 

ederek cezalandırma yoluna gitmiştir. Kafkasya’da meydana gelen siya-

si ve sosyal ayaklanmalar bahane edilerek, Sovyet 11. Kızıl Ordu birlik-

leri 20 Ocak 1990 senesinde Kuzey Azerbaycan’a girerek masum halkı 

katletmiştir. Böylece Azerbaycan’ın toprak sorunu çözüm umudu vaat et-

meksizin dünya gündemine girmiş oldu. 

Anahtar kelimeler: Azerbaycan, Karabağ, Bağımsızlık, İstiklal, 20 Ocak. 

Abstract 
An Overview of the History of Northern Azerbaijan Second  

Independence Struggle 

Azerbaijan Turks that is one of the Oguz Turkish tribes, had to pay 

an enormous price for to live independently. Under the extraordinary ef-
                                                           
* Siirt Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, besirmustafa@gmail.com 
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forts of several leaders such as M.E. Resulzade, Feteli Han, E. Elçibey, 

H. Aliyev, came to these days. The aggression and occupation of Iran, 

Armenian, Tsarist and Soviet Russia have a place in Azerbaijan history. 

National wealth, works of art looted, the human forces exploited, coun-

try people was used in social, political, ideological, ethnic and sectarian 

conflicts because of invasion of many of the great powers, especially 

Russians. While struggling for the first independence under the leader-

ship of Rasulzade, the national and spiritual excitement forgotten over 

time, national identities and spiritual values have been neglected, “he-

roes” of regime that was fictionalized taken to the stage, ultimately be-

en faced re-attack and occupations. Although peoples living in Cauca-

sus struggled against many difficulties during the World War II and 

won a victory. Soviet Union identified its own Turkish citizens and Mus-

lims as “public enemy” and punished them. Given political and social 

rebellion that was occurring in Caucasus as an excuse, in January 20th 

1990 by entering to Northern Azerbaijan 11th Soviet Red Army massac-

ring innocent people. By this way, land issue of Azerbaijan became a 

current issue both in the world. 

Key words: Azerbaijan, Karabakh, Independency, Independence, Ja-

nuary 20. 

Giriş 

Birinci Dünya Savaşı başladığı dönemlerde Türk halkları ve kurduk-
ları devletlerin birçoğu bulundukları coğrafyada Rus Çarlığı hâkimiyeti 
altında varlıklarını devam ettirmeye çalışıyorlardı. Deli Petro’dan itibaren 
sıcak denizlere açılma amacıyla hareket eden Çarlar, Kafkasya üzerin-
den bu amaca ulaşmak için harekete geçtiklerinde burada yaşayan Gür-
cü ve Ermeni toplumları değil, Müslüman topluluklarını ve Azerbaycan 
Türklerini karşılarında buldular.1 Bölgede yaşayan halklar yaklaşık bir 
asır boyunca Ruslaştırma politikası ile karşı karşıya kaldılar. 

Zamanla Rus Çarlığının çökmesi üzerine Kafkaslarda yaşayan halklar 
milli ve manevi hürriyetlerini elde etmek için ayaklandılar. Bu hareketle 
halklar “kendi geleceğini tayin etme hakkını” kullandılar. Yapılan ilk ge-
nel seçimler sonucunda meydana gelen Kafkas halkları parlamentoları, 
milletin istediği gibi ülkeyi yönetme azmi ile her türlü müesseselerini vü-
cuda getirdiler. Bunun neticesinde bağımsızlık elde ettiler.2 Azerbaycan, 
Kuzey Kafkasya (Dağıstan), Ermenistan ve Gürcistan devletleri ortaya 
çıktı. Ardından Rusya’da iktidara gelen Bolşevikler, başta Azerbaycan ol-
mak üzere milli mukadderatlarını elde eden halklara karşı saldırıya geç-
                                                           
1 Bkz. R.H. Dekmejiyan, “Soviet-Turkish Relations and Politics in the Armenia SSR”, Soviet 
Studies, Vol. 19, No: 4, April 1968. 
2 Baymirza Hayit, Türkistan Devletlerinin Milli Mücadeleleri Tarihi, s. 217-218, Ankara 1995. 
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mişlerdir.3 Üstün siyasi ve askeri kuvvetlerine dayanarak bu devletleri 
ortadan kaldırdılar. Böylece bu halkları “Kızıl Komünist” yaparak ülkeleri 
ise “Sovyetleştirdiler.”4 Bu süreçte Sovyet Sosyalist egemenliğini kabul-
lenmeye zorlanan halklardan Rusları “ağabeyleri” olarak benimseyenler 
kısmen sükûnet içinde yaşamışlardır. Öte taraftan Ahıska, Karaçay, Bal-
kar ve Kırım Türkleri yurtlarından Sovyet coğrafyasının muhtelif yerleri-
ne zorunlu göçe tabi tutulmuş, milyonlarca insan bu işkenceden etkilen-
miştir.5 Homo Sovieticus amaçlı toplum mühendisliğinin bir parçası olan 
bu uygulamalarla milli miraslar, kültürel ve manevi değerler reddedile-
rek yerine “Bolşevik Uzlaşması” ikame edilmeye çalışılmıştır.6 

Tarihi boyunca Kafkasya’da bir siyasi otoritenin ötekiyle, bir dinin ve 
mezhebin diğeriyle, bir etnik grubun karşıtıyla çatıştığı görülmektedir. 
Bu da bölgenin siyasi, kültürel, etnik ve dini bakımdan çeşitliliğinden 
ileri gelmektedir. Buna rağmen bölgede var olan farklı kimlikler, bu coğ-
rafyada Rus-Ermeni faktörünün ortaya çıkışına kadar bir arada yaşama-
yı sürdürdüler.7 Sayısız savaş ve çatışmaların yanında, iki büyük dünya 
savaşının meydana geldiği ve tarihin en kanlı devri olarak nitelendirebi-
leceğimiz XX. yüzyıl, bütün dünya için olduğu gibi Müslüman-Türk 
Dünyası açısından da en hareketli dönemlerin yaşandığı bir yüzyıldır. 

Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından, bundan tam 22 yıl önce 
(18 Ekim 1991) Kuzey Azerbaycan Cumhuriyeti bağımsızlığını yeniden 
ilan etti. M.E. Resulzade önderliğinde 28 Mayıs 1918 yılında Şark’ta ku-
rulan ilk Demokratik Müslüman Türk Cumhuriyeti’nin varisi olan Kuzey 
Azerbaycan Cumhuriyeti artık yeniden bağımsızdı.8 Fakat ülkenin önün-
deki siyasi, sosyal ve iktisadi sorunların sayısı ve derinliği büyük endişe 
kaynağı teşkil etmekteydi. Devlet yapısındaki siyasi aktörlerin milli-ma-
nevi duygulardan yoksun oluşu, sosyo-ekonomik çalkantılar, devlet me-
kanizmasının işlerlik kazanamaması, ülke bütünlüğüne karşı başlayan 
Rusya ve Ermenistan saldırıları ile birleşince, Azerbaycan Devleti’nin be-
kasıyla ilgili derin endişeler gündeme gelmişti.9 

“Glasnost” (Şeffaflık) ve “Perestroyka” (Yenilenme) diyen eski Sovyetler 
Birliği Başkanı Mihael Gorbaçov’un iktidara gelmesi Ermenileri hem 
                                                           
3 Mirza Bala Memmedzade, Milli Azerbaycan Hareketi, Azerbaycan Kültür Derneği Yayınları, 
No: 40, s. 56-89-132, Ankara 1991. 
4 Cihangir Zeynaloğlu, Muhtasar Azerbaycan Tarihi, s. 80-87, İstanbul 1924. 
5 Aziz Elekberli, Qǝdim Türk Oğuz Yurdu “Ermənistan”, Sabah Neşriyyatı, s. 10-88, Bakı 1994. 
6 Ebülfez Süleymanlı, “Sovyetlerin Milli Kimliği Yok Etme Faaliyetleri: Sovyet Halkı Deneme-
si”, Karadeniz Araştırmaları Dergisi, Cilt: II, Sayı: 6, s. 129-134, Ankara 2005. 
7 Adil Xan Ziyadxanlı, Azərbaycanın Tarixinə, Ədəbiyyatına və Siyasətinə Dair, s. 84-86, Bakı 
1993. 
8 M.E. Resulzade, Azerbaycan Cumhuriyeti Keyfiyet-i Teşekküllü, s. 16-18, Bakı 1918. 
9 Beşir Mustafayev, “Karabağ’ın İşgal Süreci ve Bölgede Yaşanan Son Olaylar Çerçevesinde 
Çözüm Arayışları”, Atatürk Üniversitesi Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 
Sayı: 49, Yıl: 19, s. 282-284, Erzurum, Nisan 2013. 
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Azerbaycan’da hem de Ermenistan’da yeniden harekete geçirmiştir. 13 
Ocak 1990 Bakü’de 28 Ermeni 6 Müslüman’ın ölümüyle biten olaylar 
üzerine, 19 Ocak 1990’da Kızıl Ordu olağanüstü hal ilan ederek Dağlık 
Karabağ Bölgesi’ne ve Bakü’ye eşzamanlı olarak karadan, havadan ve 
denizden harekât düzenledi. Bakü’de toplumsal gösteriler yapıldı. 11. Kı-
zıl Ordu birlikleri gizlice şehir çevresinde toplanmaya başladı. Moskova 
Polit Büro (merkezi yönetim), Harkov ve Rostov bölgesinden topladığı 
“vahşi birliği” Azerbaycan’a sevk etmiştir.10 

20 Ocak gecesi birlikler Bakü’ye girdiler. Savunmasız ve suçsuz in-
sanlara saldırarak katliam gerçekleştirildi. Neticede bu olayda, Mosko-
va’nın kimin desteklemiş olduğunu göstermiş oldu. 1990’da alevlenen 
savaşla birlikte Ermeniler yandaşları ile birlikte Azerbaycan topraklarını 
birer birer işgale koyuldular. Bu yönde Bakü’de meydana gelen halk ha-
rekâtını susturmak için 11. Kızıl Ordu Azerbaycan’a girerek masum hal-
kı katletmiştir.11 Sebep olarak da Kafkasya’da meydana gelen siyasi ve 
sosyal ayaklanmalar gösterildi. 

Demir Perdenin Yıkılışıyla Yaşanan Olaylar 

1985’de “Glasnost ve Perestroyka” diyen eski SSCB Başkanı M. Gor-
baçov’un iktidara gelmesi Ermenilerini yeniden harekete geçirdi. 1987’de 
75 bin imzalı bir dilekçe Gorbaçov’a gönderildi. 25 Şubat 1988’de Erme-
nilerin dini lideri Katolikos I. Vazgen, Gorbaçov’dan, Karabağ halkının 
kendi kaderini tayin hakkını kullanmasına izin vermesini istedi. 

Moskova’daki “merkezi komite” muhtemelen yine duymazdan gelecek-
ti. Çünkü bu komitenin başındaki isim Sovyet politikasından daha çok 
Çar Rusya’sı (özellikle Çar I. Aleksandr) geleneğini uyguladığı görülecek-
tir.12 

Azerbaycan Türklerinin bu talebi sessizce geçiştirmesi mümkün değil-
di. Nitekim 27 Şubat 1988’de Bakü’nün kuzeyindeki takriben 19 bin Er-
meni’nin yaşadığı Sumgayıt şehrinde Azerbaycan Türklerinden oluşan 
bir grup Ermenilere saldırdı ve resmi kaynaklara göre (gayri resmi kay-
naklara göre ölü sayısı en az 200 idi) 26 Ermeni ile 6 Türk öldürüldü. 
Olaylar yatıştıktan sonra Azerbaycan’da yaşayan 300 bin civarında Er-
meni, Rusya ve Ermenistan’a göç ederken, Ermenistan’da yaşayan 250 
bin civarında Müslüman da Azerbaycan’a doğru yola çıkmıştı. Yaklaşık 
70 yıllık sosyalist deneyimin ırkçılık hastalığına çare olmadığı iyice anla-
şılmıştı ki aynı yıl Temmuz ayında, ilerde Ermenistan Cumhurbaşkanı 
olacak olan Karabağlı (Azerbaycan vatandaşı) Levon Ter Petrosyan’ın 
                                                           
10 Haydar Aliyev, Dünya Siyasetinde Azerbaycan Petrolü, Sabah Yayınları, s. 3-5, İstanbul 
1998. 
11 Şakir Yaqubov, Mən Şahidəm Ki…, s. 5-12, Bakı 1992. 
12 Mikhail Gorbachev, Perostroika: New Thinking For Our Country and the World, Cambridge, 
s. 147-150, Harper-Row 1987. 
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başkanlığını yaptığı bir komite Karabağ’ı Ermenistan’a bağladıklarını 
ilan ettiler. Bunun üzerine bölgede toplumlar arası çatışmalar başladı.13 

7 Aralık 1988’de Ermenistan’da 28 bin kişinin ölümüne neden olan 
depremden bir ay sonra Moskova durumun vahametini anladı ve Dağlık 
Karabağ Bölgesi’ni kendisine (merkeze) bağladı. Ancak, Azerbaycan’dan 
gelen baskılar üzerine tekrar fikir değiştirdi ve 28 Kasım 1989’da yöneti-
mi yeniden Bakü hükümetine devretti. Merkezi hükümetin bu gelgitleri 
bölgenin zaten bozuk olan kimyasını iyice bozdu. Bakü’deki olaylar üze-
rine 19 Ocak 1990’da Kızıl Ordu olağanüstü hal ilan ederek Karabağ ve 
Bakü’ye harekât düzenledi.14 Harekâtın amacı Azerbaycan Komünist 
Partisi’nin başına Moskova yanlısı Ayaz Mutallibov’u geçirmekti. 

İkinci Bağımsızlığa Giden Yol ve 20 Ocak Katliamı 

13 Ocak 1990 günü Azerbaycan Halk Cephesi Partisi (AHCP) liderli-
ğinde (Ebülfez Elçibey) gösteriler başlatan kalabalık, Azerbaycan hükü-
met binası çevresinde toplanarak A. Vezirov yönetiminin istifasını talep 
etti. Öte yandan Halk Cephesi’ni destekleyen, Özel Atamalı Milis Güçleri 
(OMON) Karabağ’da Azerbaycanlı Türklere karşı sürdürülmekte olan şid-
det ve soykırımın önüne geçmek için bölgede Ermeni silahlı birliklerine 
karşı bir dizi operasyonlar gerçekleştirdi. Bu sayede Ocak-Haziran tarih-
lerinde 43 yerleşim alanında 67 operasyon yapılarak buradaki Ermeni 
askeri birlikleri dağıtıldı.15 

Yönetimi bırakmayacağını açıklayan ve Bakü’de yapılan toplumsal 
gösterileri “eşkıyalık” olarak gören A. Vezirov yönetimi, gizlice SSCB Kızıl 
Ordu birliklerini Bakü’ye davet etti. 19 Ocak günü bazı devlet birimleri 
Azerbaycan Halk Cephesi safına geçtiğini, bazı il yönetimlerinin Halk 
Cephesi adına istifa ettiğini duyurduğu sırada Kızıl Ordu birlikleri gizlice 
şehir çevresinde toplanmaya başladı. Moskova, özellikle Harkov ve Ros-
tov bölgesinden topladığı birliği Azerbaycan’a sevk etmiştir. 20 Ocak ge-
cesi birlikler Bakü’ye girdiler. Rus yönetiminin almış oldukları kararla 
Kızıl Ordu birlikleri Azerbaycan’da yaptıkları 20 Ocak katliamında top-
lam 131’den fazla Azerbaycanlı (Türk, Yahudi, Rus, Gürcü, Çeçen vb.) öl-
dürüldü.16 Hiçbir uyarı yapılmadan tankların silahsız kalabalık üzerine 
yürümesi 117’si Azerbaycan Türkü, 6’sı Rus, 3’ü Yahudi, 2’si Çeçen, 3’ü 
Tatar Türkü olmak üzere toplam 131 kişinin ölümüne, 747’sinin yara-
lanmasına, 840 kişinin tutuklanmasına ve onlarca kişinin de kaybına 
(denize atılmış ve esir alınmış) neden oldu. Bakü’de matem yürüyüşleri 
düzenlendi. Bir zamanlar ülkeyi koruyan “Kızıl Ordu” dediğimiz Sovyet 
                                                           
13 Beşir Mustafayev, “Ermeni Devlet Terörünün Eseri: 26 Şubat 1992 Hocalı Soykırımı Üze-
rine”, Karadeniz Araştırmaları Dergisi, Sayı: 29, s. 25-36, Ankara 2011. 
14 Geniş bilgi için bkz. Okan Yeşilot, Değişen Dünya Düzeninde Kafkasya, İstanbul 2005. 
15 Ebülfez Elçibey, Bütöv Azerbaycan Yolunda, s. 60-72, Ankara 1997. 
16 “Əsrə Bərabər Gecə”, Komünist Qazeti, No: 14, Bakı, 20 Yanvar 1991. 
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Ordusu bir bakıma vatandaşlarına askeri müdahalede bulundu.17 Bu 
olay Moskova’nın kimi desteklemiş olduğunu gösteriyordu. Öte yandan 
Batı basınının olayları Ermenilerin lehinde yorumlaması yıllardan beri 
Avrupa ve ABD’de güçlenen Ermeni lobisi faaliyetlerinin bir sonucu olsa 
gerek. 

Olaydan daha birkaç gün önce ileride Azerbaycan’da yönetime gele-
cek, o sıralarda ise Azerbaycan SSC Bakanlar Şurası Başbakanı A. Mu-
tallibov, Moskova’ya gönderdiği telgrafta Bakü sokaklarında toplanmış 
bir milyonluk halkı “yasal olmayan askeri birlikler” olarak nitelemekte ve 
yapılacak askeri müdahalenin ekonomik gereksinimlerini temin edeceği-
ni açıklamaktaydı. 

20 Ocak 1990’da Bakü’de gerçekleştirilen “Kanlı Ocak” katliamı Mos-
kova ile onun Bakü’deki temsilcilerinin bir oyunu olduğu anlaşılacaktı. 
İşin en ilginç noktası bütün bu olanlar başta Moskova olmak üzere dün-
ya medyasında “Bakü’de devlet karşıtı ayaklanma başlatan bir grup İsla-
mi militanlara askeri müdahale” olarak değerlendirildi.18 

Azerbaycan’ın “Türk ve Müslüman” görüntüsü bu yönde söylenen her 
türlü yalanın gerçek gibi kabul edilmesine neden oluyordu. Zaten Azer-
baycan halkının bu türlü içeriği doğru olmayan söylem ve yalanlarla al-
datılageldiği bilinmektedir. Ermenistan’ın ise “Hristiyan” görüntüsü ve 
eskiden beri Müslümanlara karşı çizdiği saldırgan tavır, ona karşı sem-
patiyi artırmaktaydı. Yani, başından beri dünya kamuoyunun Azerbay-
can’da nelerin olup bittiğini gerçekte hiç merak etmediği anlaşılmakta-
dır. Sadece bilgi yetersizliği dolayısıyla Türkiye medyasında (TRT) aslına 
uygun bölük pörçük haberlere yer verildi. 

Böylece Karabağ’da mezalime maruz kalan Türkler taleplerini duyu-
ramayınca yaptıkları mitingler nedeniyle suçlu konuma düşürülerek Kı-
zıl Ordu birliklerince bastırılmışlardı. Bu durumun yıllardan beri Rusya’-
nın bizzat ve Ermenileri kullanarak Kafkasya’da sürdürmekte olduğu 
Müslüman katliamının kanıtı olduğu bilinmektedir. 

20 Ocak Katliamı uluslararası hukuk normları ve insan hakları hiçe 
sayılarak çağdaş denen tüm dünyanın gözleri önünde son yılların insan-
lık suçu olarak tarihe geçmiştir. 250 binden fazla Müslüman’ın Ermenis-
tan’dan kovulduğu ve yüzlerce insanın katledildiği ilk günlerde Ermenis-
tan’da değil de, Azerbaycan’da olağanüstü hal ilan edilmesi halkı ciddi 
şekilde tedirgin etmiştir. Azerbaycan halkı, Ermenilerin ve Rusların 
1905-1920 yıllarında yaptığı katliamlar (Zengezur Olayları) 1990 sonrası 
yine yaşamaktaydı.19 Acı tarih tekerrür etmiştir. 
                                                           
17 Beşir Mustafayev, “Karanlıkta Doğan Gerçek”, Bizim Dernek Jurnalı, s. 23, Bakı 2000. 
18 Libaridian Gerard (Derleyen), The Karabagh File, Documents and Facts on the Mountaino-
us Karabagh 1918-1988, The Zoryan Instutute, Cambridge, Toronto 1990. 
19 Beşir Mustafayev, “Sources of Events Archive Zengezur (1905-1920)”, Journal of Qafqaz 
University, 33, 30-41, Bakı 2012. 
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Bakü’de Azerbaycan toplumunu sindirmeyi amaçlayan Ocak faciası 
Dağlık Karabağ’da Ermenilerin önünü daha da açtı. Ermeniler, Azerbay-
can sınır hattı boyunca saldırıya başladı. Azerbaycan’ın Kazak, Gedebey, 
Laçın, Şuşa, Ağdam, Terter, Gubadlı, Hocalı, Zengilan, Cebrayıl, Hankendi, 
Ağdere, Kelbecer, Fuzuli ve Hocavend ilçeleri saldırılara maruz kaldı. Sınır 
hattı boyunca Ermeni ordusu, Ermeni Genel Ulusal Harekâtı Askeri Örgü-
tü, Cumhuriyet Partisi Ordusu, Davut Sasunî Birlikleri, Vretaruner (İnti-
kam Ordusu), Haydat (Ermeni Mahkemesi) ve diğer Ermeni terörist grupları 
sınır hattı boyunca örgütlenmeye başladılar. Hatta Ermenistan Hükümeti 
Sovyet yönetiminin 25 Temmuz 1990’da almış olduğu yasadışı silahlı bir-
liklerin ortadan kaldırılması yönündeki kanunun 31 Temmuz 1990’da al-
dığı kararla ülkesinde ve Karabağ’da geçerli olmayacağını açıklamıştır.20 

Sonuç ve Öneriler 

25 Ağustos 1991’de bağımsızlığını ilan ederek seçimlere giden Erme-
nistan’da devlet başkanlığını Karabağ nüfusuna kayıtlı L.T. Petrosyan 
kazandıktan sonra, Ermenistan siyasetini esas olarak Karabağ hassasi-
yetleri tayin etmeye başladı. Elbette 30 Ağustos 1991’de bağımsızlığını 
ilan eden Azerbaycan’da da durum farklı değildi. Ancak A. Mutallibov, 
Karabağ’ı Bakü’ye bağladığını açıklayınca Karabağ Ermenilerinin cevabı 
13 Ocak 1992’de bağımsızlığını ilan etmek oldu. 

O sırada Moskova’da da B. Yeltsin M. Gorbaçov’u bir darbe ile iktidar-
dan uzaklaştırmakla meşgul idi. Yeltsin, Kazakistan Devlet Başkanı Nur-
sultan Nazarbayev’i Karabağ konusunda arabulucu olarak atayarak Kaf-
kaslardaki iddiasını sürdürmeyi denedi. Fakat Karabağ’ın başkenti Ste-
panakert’te (Hankendi) görüşmeler sürerken, 26 Kasım’da Azerbaycan 
Adalet ve Savunma Bakanlığı yetkilileri ile iki Rus generalini ve bölgeye 
ateşkes sürecini denetlemek üzere gönderilen Kazak ve Rus gözlemcileri 
taşıyan helikopter düşünce Azerbaycan Hükümeti, Karabağ’ın özerklik 
statüsünü kaldırdığını açıkladı. Çünkü bu kaza Ermenilerin gerçekleş-
tirdiği bir suikast olduğu bilinmekteydi. 

Ancak, Dağlık Karabağ Ermenileri kararlıydılar. SSCB Anayasası’nın 
70. maddesine dayanarak kendi kaderini tayin hakkını kullanma kararı 
alarak, 6 Ocak 1992’de Karabağ’ın bağımsızlığını ilan ettiler. Azerbaycan 
ise aynı anayasanın 78. maddesine referans vererek, tarafların onayı 
alınmadan iki Sovyet cumhuriyetinin sınırının değişemeyeceğini ileri 
sürdü. Böylece korkulan oldu. Irkçı liderlerin uzlaşmazlığı, zaten bir kı-
vılcıma bakan toplumları birbirine düşürdü ve 25-26 Şubat 1992 tari-
hinde (Sumgayıt olaylarının dördüncü yıldönümünde) Ermeni yönetimi 
Hankendi’nin kuzeyindeki Hocalı ilçesine saldırdılar.21 
                                                           
20 Beşir Mustafayev, “Ermeni Devlet Terörünün Eseri: 26 Şubat 1992 Hocalı Soykırımı Üze-
rine”, Karadeniz Araştırmaları Dergisi, s. 30-35, 2011. 
21 Beşir Mustafayev, “26 Şubat 1992 Hocalı Soykırımı Üzerine”, Orta Doğu Araştırmaları 
Dergisi, Hocalı Özel Sayısı, Cilt: IX, Sayı: 2, s. 42-50, Elazığ 2013. 
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Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla Azerbaycan büsbütün silahsız bıra-
kılmıştı. Öte taraftan Rusya ile Ermenistan arasında askeri ittifak anlaş-
ması yapılarak, buraya Rusya’nın en etkili askeri birlikleri olan ALFA 
timleri yerleştirilmişti. 1991-1992 yılları boyunca Ermeni ve Rus askeri 
birlikleri sınır boyunca Müslüman yerleşim alanlarını yağmalamaya, bu-
radaki insanları katletmeye başladılar. Ermeni mezaliminin en büyük ör-
neği ise 26 Şubat 1992 yılında Karabağ’ın Hocalı ilçesinde sergilendi. 
Katliamda 63 çocuk, 106’sı kadın, 70’i yaşlı, toplam 613 kişi katledildi. 
Cesetlerin çoğu da yakıldı. 76’sı çocuk 487 kişi de ağır yaralandı. Olma-
dık işkenceler uygulanan 1.275 kişi de esir alındı. Bunlardan 800’ü da-
ha sonra serbest bırakıldı. Bu katliamda 500 kişi de kaybolmuştur. Soy-
kırıma karışan Rusya’nın 366. Alayı’na emir veren Rusya Eski Devlet 
Başkanı Boris Yeltsin’in açık bir dille “Karabağ’daki Türk varlığının yok 
edilmesinden” söz etmekteydi.22 Nitekim Rusların başlatmış olduğu 20 
Ocak katliamı Hocalı Soykırımı’yla devam etti. 

Azerbaycan’ın bir ordusunun bulunmayışı, çeşitli milis kuvvetleriyle 
kendisini savunmaya almasına rağmen yeterli silah gücünden mahrum 
kalması ve hatta helikopterinin bile olmamasına Bakü’de giden hâkimi-
yet kavgaları da karışınca, 1993’de Kuzey Azerbaycan’ın %20’lik toprak-
ları yitirilmiş oldu. 1993’de hâkimiyete gelen merhum Haydar Aliyev aci-
len savaşı durdurmak yolunu seçti. Yapılan ateşkes sonucu 1994’ten 
bugüne kadar durmuş olan aktif savaşta son söz henüz söylenmiş değil-
dir. Bu amaçla Birlemiş Milletler’e bağlı Minsk (AGİT) grubunda sürdü-
rülen barış görüşmeleri Ermenistan’ın sürekli karar değiştirmesi ve BM’e 
bağlı üye ülkelerin durumunu ciddiye almaması yüzünden bir neticeye 
bağlanmış değildir.23 

Dünyanın ırksal-mezhepsel çeşitlilikler, farklı dil ailelerine mensup 
grupların yoğunluğu ve çok sayıda etnik karışımın olduğu üç önemli böl-
gesi bulunmaktadır: Balkanlar, Orta Doğu ve Kafkaslar. Her üç bölge 
bugün adeta birer yangın yeridir. Birbirleriyle yarışıyorlarmış gibi bu 
bölgelerde durmadan sıcak temaslar yaşanmakta. Bazen de bu bölgeler-
den birinde yaşanan sorun çözüme kavuşturulurken, ötekinde çatışma 
sesleri yükselmektedir. Bir politikacının söylediği gibi; “savaşın gölgesin-
deki bölgeler.”24 

Çeşitli etnik ve dini unsurların zorla ve gönüllü olarak bir araya getir-
tilerek kurulan siyasal güçlerinden olan eski Sovyetler Birliği geride bir 
yığın sorun bırakarak tarihin derinliklerine gömüldü. Oysa eski Sovyet-
ler Birliği’nin bunalımlı bölgesi Kafkasya, hem bölgemizi hem de dünyayı 
ilgilendirmek üzere zihinlerimize kazıldı. 
                                                           
22 Beşir Mustafayev, a.g.e., s. 25-39, 2011. 
23 A. Mensurov, Belıe Nyatna İstorii İ Prestroyka, s. 17-24, Baku 1990. 
24 İ. Aliyev, Dağlıq Qarabağ, s. 20-27, Bakı 1989. 
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Rusların Çarlık döneminde halkların dilinin “Rusça”, dininin ise “Or-
todoks-Hristiyanlık”, Sovyetler Birliği zamanında ise dilinin “Rusça”, di-
ninin “ateizm” ve milliyetinin “Sovyet vatandaşlığı” olmasını resmi ideo-
loji olarak benimsemesi göz önüne alınarak Azerbaycan Türklerinin, din-
leri İslam’ı, dilleri Azerbaycan Türkçesini, milliyetleri Türklüğü büyük bir 
şuurla benimsemeleri gerekir. Nitekim Müslümanları Türksüz, Türkü İs-
lamsız düşünmek mümkün değildir. Türk âleminde tüm bunlar tek başı-
na bir anlam ve amaç temin etmez. Durum böyleyken hem Türklüğün 
hem de İslam’ın gelişmesine ve yücelmesine çalışılmalıdır. Ne Türklüğün 
İslam’a verdiği renk ne de İslam’ın Türklüğe verdiği ahenk unutulmalı-
dır. Bilindiği üzere Rus veya başka milletler Hıristiyanlığını ve milli şuu-
runu öteleyerek bu güne gelmemiştir. Aksine değerlerine sahip çıkarak 
bu gücüne erişebilmiştir. M.K. Atatürk’ün de ifade ettiği gibi, “Muasır 
medeniyetler seviyesine yükselmek” ancak bu yolla olabilir. 

İnsanlık tarihinde Türkler kadar devlet kuran ve devlet geleneğine sa-
hip olan ikinci millet yoktur. Ancak bu devletlerin birçoğu ya ilelebet de-
vam etmemiş ya da sonuna kadar kendileri tarafından idare edilememiş-
tir. Türk aydın kesimi son iki yüzyılda Müslüman Türk devletlerinin ba-
şına gelenleri iyi bilmelidir. Günümüzdeki sorunları doğru yorumlayabil-
mek ve sağlıklı çözüm üretebilmek tamamen buna bağlıdır. Kanaatimize 
göre milletinin başına gelenleri bilmeyen bir aydının geçmişini inkâr yak-
laşımlarıyla milleti için sağlıklı bir fikir üretmesi ve yararlı olabilmesi pek 
mümkün değildir. Geçmişte Müslüman Türk topluluklarına hıyanet 
edenler ve zulmedenler asla unutulmamalıdır. 

Sonuç olarak şunu belirtebiliriz ki Türk Dünyası tarihi, ibret ve hisse 
alınacak kıssalar manzumesidir. Bilindiği üzere tarih tekerrürden ibaret-
tir. Ancak kanaatimize göre eğer tarihten ders çıkarılırsa tekerrür olmaz. 
Türkler ve Türk devletleri yaşanan bu ve bu gibi olaylardan ibret ve hisse 
alırlarsa başlarına gelen musibetlerle tekrar karşılaşmazlar. 
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Öz 

Bu çalışmada bağımsız olduktan sonraki Kırgızistan ile Rusya Fede-

rasyonu arasındaki ikili siyasi, ekonomik ve sosyal ilişkilere yer verile-

cektir. Bu iki devlet arasındaki sorunlar aslında tek tek ele alınabilir, çün-

kü siyasal, ekonomik ve sosyal konular, ayrı ayrı birer alan olarak zaten 

kurumsallaşmış durumdadır ve bu konularda yoğun yayınlar yapılmıştır. 

Tarihsel olarak hızla gelişen iki ülke arasındaki söz konusu ilişkiler, ta-

rihçilere verimli alanlar sunmakta ve bu haliyle zengin sayılan malzeme-

lerden ilginç sonuçlar elde edilmesini sağlayan çalışmalara imkân tanı-

maktadır. Tarihsel ilişkiler bu şekliyle yeni çalışma alanları açmış ve bu 

alanlar özellikleri mucibince, sorunlara müdahil olan başka ülkelerin si-

yasetlerinin formüle edilmesine de ihtiyaç yaratmıştır. Tarihçilerin Avras-

ya stratejisine duydukları ilginin başlıca nedeni, Avrasya ülkelerinin sos-

yo-politik bazı yönlerinin, bu ülkelerin farklı iki dönemde izledikleri siya-

setlerinin ve sosyal değişimlerinin aydınlatılmasına katkıda bulunabil-

mektir. Bunlar son derece öneme haiz çalışma alanları olmakla birlikte, 

elbette ki kaynakların nitelik ve niceliğiyle mahduttur ve hatta 20. yüzyı-

lın sonlarında kazanmış olduğumuz Türk Dünyası’nın her yönlü ve yanlı 

tahlili için tatminkâr bir stratejik harita arz etmeyeceği mutlaktır. Her şe-

ye rağmen bu sahalarda çalışmanın ihtiva ettiği mühim hususlar, tartış-

masız olarak yüksek bir değerdedir. 

Anahtar kelimeler: Kırgızistan, Avrasya, Türk Dünyası, Rusya, 

Strateji. 
                                                           
* Ordu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi,  
   alpsunkar@hotmail.com 

229



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 2

Abstract 
Kyrgyzstan And Russia In The Era Of New Independency: 

Competing And Conflicting Foreign Policy Axis 

In this research we will discuss economical, social and political relati-

ons between Russian Federation and Kyrgyzstan after Kyrgyzstan’s inde-

pendency. In fact, the problem between these states could have discussed 

one at a time. Because their political, economical and social issues are 

well researched. Rapidly growing relations between these two states is gi-

ving historians a very fertile ground for researches that can contain very 

interesting results. These historical relations have opened new study fi-

elds and according to their specialties these fields forced to formulate new 

policies the states that involved to the problems between them. Main rea-

son of the interest of historians to the Euro-Asia strategies is to enlighten 

the issues between Euro-Asian states in two different eras. Clearly these 

research fields are very important but all the studies are depending on the 

quality and quantity of main sources. Even very prolific sources that we 

gained towards the end of 20th century are not enough for studying Turkic 

World in every possible angle. Altogether acquisitions in studying this area 

regardless have got a great value. 

Key words: Kyrgyztan, Euro-Asia, Turkic World, Russia, Strategies. 

Giriş 

Avrasya hakkındaki araştırma gündemini etkileyen olaylar, bölgesel 
yapılanmalar ve süreçler, aynı zamanda Türk Dünyası araştırmalarının 
da bir parçasını oluşturmaktadır. Stratejik sorgulamalar, anlaşılmasını 
hedeflediği Avrasya’daki yeniden oluşum sürecinin tarihsel gelişmelerini 
takip eder. Türk Dünyası’ndaki gelişmelerin çözümlenmesiyle meşgul 
olan stratejistler tarafından, siyasal eylemler içinde bölgesel aktörler üre-
tilir. Bu nedenle strateji üretenler, siyasetin kaideleriyle toplumların tari-
hi ve kültürel tabiatlarını bilmek durumundadırlar. Yani, Avrasya’daki 
devletlerin ve ulusların hangi esaslar üzerinde kurulu olduğuna, bağım-
sız birer devlet olarak ortaya çıkışları esnasında hangi ilkelere ve sebep-
lere dayandıklarına, o devletleri idare edenlerin hâl ve hareketlerine dik-
kat edilmesi gerekir. Onun için 20. yüzyılın büyük bölümünde başta 
ABD olmak üzere daha az yoğunlukta olsa da Kanada ve Batı Avrupa ül-
kelerinde bir örgütsel fenomen olarak düşünce kuruluşları devlet politi-
kaları ve uluslararası stratejiler üzerinde görüşler bildirmişler ve araştır-
malar yapmışlardır.1 Netice olarak birçok gelişmiş ülke strateji ilmini bir 
meslek ve ihtisas dalı olarak benimsemiştir. Sosyo-ekonomik ve siyasal 
sistemin değişmesi ile devletlerin ve milletlerin hâllerinin değişeceği hu-
susunun dikkatten kaçması, şüphesiz tarihçilik ve stratejistlikte vaki 
                                                           
1 Ergin Ayan, Ortadoğu’da Yap-Boz, Karadeniz Dergi Yayınları, s. 65, Ankara 2009. 
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olan mühim hatalardan biridir. Vukua gelen bu değişiklik siyasal olarak 
bir hâlden diğer bir hâle intikalden ibaret iken, sosyal, kültürel ve eko-
nomik alana da sirayet eder. Bütün bunların yazılıp çizilmesi ve ulusla-
rın geleceği için stratejiler üretilmesi, günümüzün modern siyasetinin 
vazgeçilmez bir gereksinimidir. 

Türkistan’da ilk ve eski Türk kavimleri Oğuzlar, Uygurlar, Kırgızlar, 
Kuman-Kıpçaklar, Karluklar, Çigiller vb. kavimler vardı. Bunlar devletle-
ri, ülkeleri, dilleri, sanatları ve ortak diğer kültürel unsurlar itibariyle 
kendilerine mahsus hâller üzerinde bulunuyorlardı. Devlet ve medeniyet 
kurmadaki kabiliyetlerine bıraktıkları eserler tanıklık etmektedir. Sonra 
peşlerinden Türk İslâm devletleri, Selçuklular, Moğollar, Osmanlılar, 
Türkistan hanlıkları geldi ve sosyal ve kültürel hâller değişti. Kafkasya 
ve Türkistan coğrafyasında son yüzyılda söz konusu hâller tümüyle bir 
inkılâp geçirdi ki, buna Sovyet Sosyalist Devrimi adı verilmektedir. Sonra 
Sovyetler de yıkılıp, egemenliği sona erdi. Bugün bu coğrafyada hâkimi-
yet doğuda Türk kökenli ulusların, batıda ise yine Türk kökenli ve Rus 
olmayan ulusların eline geçti. Bu devletler bugün her ne kadar bağımsız 
egemenler olsalar da, genel geçer bir kural olarak, mutlaka kendilerin-
den evvelki hâkimlerin devlet ve siyasi hayatla ilgili mirasına başvurmak 
zorunda kalırlar. Bununla birlikte kendi kültürel köklerine sarılacakları 
da muhakkak gibidir. Böylece eskiye göre devletin kültür ve siyasetinde 
de bir değişiklik gerçekleşecektir. Bir devlet kendi kültürel kökleriyle ay-
rıştıkça, eskiye muhalif duruma gelecektir. Sonra eskiye muhalefet ve 
kültürel değişim devam ettikçe, nihayet tamamen zıt bir durum ortaya 
çıkar. Sosyal ve siyasal gelişmeler, şüphesiz ilim ve siyaset adamlarının 
marifetleri neticesinde başarı yoluna girecektir. Şayet tarihsel geçmişi 
duyup da, bu süreçte vukua gelen değişim ve dönüşüme dikkat atfedil-
mezse, büyük bir hata bataklığına saplanılmış olur. 

Kırgızistan Cumhuriyeti’nin Komşu Devletlerle İşbirliği Potansiyeli 

“Bakış Açılarını Bütünsel Bir Gerçeğe Dönüştürme Umudu” 

Bağımsızlık istikrar bulup, halkın içine iyice yerleştikten sonra, Kırgı-
zistan uluslararası ilişkilerini geliştirmeye çalıştı. 1997 yılı itibariyle 130 
civarında ülke Kırgızistan’ı tanıdı. Uluslararası camia tarafından ülkenin 
bağımsızlığının tanınması oldukça hızlı gelişmiştir. Kırgız yazarı ve diplo-
matı Cengiz Aytmatov’un bunda önemli bir rolü olduğunda şüphe yok-
tur. Cengiz Aytmatov sadece Kırgızların değil, bütün Türk Dünyası’nın 
gurur kaynağıdır. Eserleri dünyanın 150 ülkesinde yayınlanmış olan ya-
zar, bütün dünyada sevilmekte olup, geniş bir okur kitlesine sahiptir.2 

Bağımsızlığın üzerinden geçen zaman sürecinde değişen iç ve dış ah-
val, Kırgızistan’ın çeşitli sorunlarla karşılaşmasına yol açtı. Sorunların 
                                                           
2 A. Turkmenov, “Uluttuk İdialogiya Kalıptanıp Keletat”, Kırıgız Tuusu, 19 Noyabr 1993. 
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çoğalması ve üst üste gelmesi sebebiyle her şeyden önce, Sovyet döne-
minde dış ilişkiler Moskova eliyle yürütüldüğü ve ülkede bağımsız bir 
Dışişleri Bakanlığı teşkilatı bulunmadığı için, ilk karşılaşılan sorun dip-
lomatik tecrübe birikiminin eksikliği olmuştur. Yine tam bağımsızlık fikri 
halk ve yönetici kesimlerinde tümüyle yaygınlaşıp yerleşmeden bağımsız-
lık elde edildiğinden bu konuda bir hazırlık ve birikim de oluşmamıştır.3 
Gerçekten de bağımsızlık fikri, halktan daha çok Kırgız aydınları tarafın-
dan destekleniyordu. Ülkede bağımsızlığa öncülük edecek, Sovyet gücü-
ne karşı açık bir ulusal bağımsızlık hareketi gelişmemişti. Yine, diğer 
Sovyet Cumhuriyetleri’nde olduğu gibi, Kırgızistan’da da özgürlüğün hız-
la elde edilmesine yol açan gelişmeler, ani ve halkın siyasi bilincinde kök 
salmadan gerçekleşmiştir.4 

Diğer taraftan, bağımsız bir ülke kurma sürecinde ekonomik krizler, ar-
tan yoksulluk ve toplumsal sistemde meydana gelen belirsizliklerle mücade-
le zorunluluğu da öncelikli sorun olarak ön plana çıkıyordu. Tüm bu değer-
lendirmelerin ışığında bakıldığında, Kırgızistan bağımsızlık sonrası dönem-
de, eski Sovyet Cumhuriyetleri içinde, siyasi ve ekonomik anlamda en aktif 
uluslararası ilişkiler politikası izleyen cumhuriyetlerden biri olmuştur. 

İşte bütün bunlar, dış politikayı belirlerken, herhangi bir hataya mey-
dan vermeyecek stratejik yöntemlere ihtiyaç hâsıl etti. Bu nedenle Kırgı-
zistan Cumhuriyeti’nin, Kazakistan, Özbekistan ve Tacikistan’a yönelik 
dış politikası, dostluk, kardeşlik ve iyi komşuluk ilişkilerine dayanarak 
bu ülkelerle siyasi ve ekonomik işbirliğinin gelişmesini amaçlamaktadır. 
Kırgızistan’ın bu devletlerle işbirliği çalışmaları, 1991’de kurulan Bağım-
sız Devletler Topluluğu (BDT)5 yapısı altında Gümrük Birliği, Şanghay İş-
birliği Örgütü (ŞİÖ), Avrasya Ekonomik Birliği, askeri işbirliği ve 1998’de 
oluşan Merkez Asya Ekonomik Birliği’nin (MAEB) bünyesinde çok taraflı 
mekanizma çerçevesinde de sürdürülmektedir.6  
                                                           
3 Rahat Achylova, “Kırgızistan Dış Politikasında Öncülükler ve Politik Kültür”, Avrasya Etüt-
leri, C. 2, S. 1, s. 2, İlkbahar 1995. 
4 Rahat Achylova, “a.g.m.”, s. 25. 
5 Bağımsız Devletler Topluluğu: 8 Aralık 1991 yılında Belovejskaya Puşşa’da Rusya Fede-
rasyonu, Ukrayna ve Beyaz Rusya Bağımsız Devletler Topluluğu’nun oluşturulması antlaş-
masını imzalayarak Sovyetler Birliği’ne son verdiler. 21 Aralık 1991 yılında Baltık Devletleri 
ve Gürcistan hariç, tüm eski Sovyetler Birliği Cumhuriyetleri bu antlaşmayı imzaladılar. Da-
ha sonra 1993 yılında Gürcistan’da bu antlaşmayı imzalamıştır. Üye ülkeler sırasıyla; Azer-
baycan, Beyaz Rusya, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Özbekistan, Tacikis-
tan, Rusya Federasyonu ve Ukrayna (de facto) devletleridir. 2005 yılında Türkmenistan tam 
üyelikten çıktı ve gözlemci üye oldu ve artık BDT’nin mekanizmalarında ve faaliyetlerinde 
yer almamaktadır. 2008 Güney Osetya Savaşı ile başlayan ve Rusya ile aralarında çıkan sa-
vaş sonrası Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, Bağımsız Devletler Topluluğu’n-
dan (BDT) çıkmaya karar verdiklerini açıkladı. 15 Ağustos 2008 yılında Gürcistan meclisi, 
Bağımsız Devletler Topluluğu’ndan ayrılma kararını onayladı ve ayrıldı. Gürcistan’ın Bağım-
sız Devletler Topluluğu üyeliği resmen 17 Ağustos 2009 yılında sona ermiştir. 
6 Gulnoza Saidazimova, “Orta Asya’da Bütünleşme: Uygulanmalar, Öneriler, İmkânlar (Ин-
теграция в Центральной Азии: реалии, вызовы, возможности)”, Orta Asya ve Kafkas 
(Центральная Азия и Кавказ), Cilt: 3, Sayı: 9, s. 80-81, 2000. 
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Diğer taraftan Kırgızistan çok sayıda uluslararası kuruluşa üyedir.7 
Yukarıdaki oluşumlar, ekonomik ve teknolojik açıdan hedeflenmiş bir 

birlik çabasını sergilemektedir. Avrasya ülkeleri, normal olarak coğrafî 
bakımdan sınırlı olmakla birlikte, iç bütünlük için tarihi ve kültürel po-
tansiyeli bulunan birimleri temsil etmektedirler. Bu ülkelerin sosyo-poli-
tik ve siyasal tarihleri, Sovyet sonrası toplumlarının, ihtiva ettiği ve ede-
ceği çok acil birtakım entegrasyon sorunlarını yansıtmaktadır. Tarihi ge-
lişim ve dönüşüm süreci, Kafkasya ve Türkistan ülkelerinin tarihini kar-
makarışık ve belirsiz kemiyetlerle doldurulmuş bir alan haline getirmiş-
tir. Fakat, bilhassa Türkistan tarihinde, siyasal ve ekonomik bakımdan 
kendisine yeterli bir Türk menşeli devlete rastlanılamaması, her devletin 
kendine mahsus sorunlarını gündeme taşımaktadır, çünkü bu devletler-
den her biri ekonomik ve siyasal bakımdan daha genişçe bir yelpazenin 
üyesi olmak durumundadır. Sözü edilmek istenen topluluklar, belirli ko-
şullarda menfaat paylaşımı için birlikte hareket eden devletlerden mey-
dana gelen bir bütünü temsil etmektedir. 

Bu bağlamda Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından, daha önce 
ortak bir marketi paylaşan Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkeleri 
arasındaki eski usul ekonomik ilişkiler ortadan kalkmış ve her bağımsız 
ülke kendi ekonomilerini yeniden inşa etme esnasında birçok zorlukla 
karşılaşmıştı. BDT’ye üye ülkelerin, çok yönlü işbirliğine yaklaşım farklı-
ları ve gündemlerindeki sorunlara bölgesel çözüm arayışları gibi neden-
lerden dolayı, katılımcıların sayısı ve daha etkin işbirliğinin sağlanması 
için bazı farklı devletlerarası oluşumlara gidilmiştir. Görüldüğü gibi bu 
oluşumlarla amaçlanan basitçe bir ekonomik entegrasyon değildir, bun-
dan daha fazlasını ifade ederler ve nesnel hedefler içerirler. 

BDT ülkeleri arasındaki ekonomik entegrasyon adına ilk adım 1994’te 
Serbest Bölge Antlaşması’nın 12 BDT ülkesi tarafından imzalanmasıyla 
atıldı.8 Bu antlaşma BDT ülkeleri ekonomilerinin entegrasyonu için ze-
                                                           
7 Bunların başlıcalarını; Birleşmiş Milletler (UN), Uluslararası Para Fonu (IMF), Avrupa İmar 
ve Kalkınma Bankası (EBRD), Asya Kalkınma Bankası (AsDB), Asya-Pasifik Ekonomik ve 
Sosyal Komisyonu (ESCAP), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Gıda ve Tarım 
Teşkilatı (FAO), Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO), Uluslararası 
Kalkınma ve İmar Bankası (IBRD), Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Dünya Posta Birliği (UPU), 
Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), Uluslararası Kalkınma Birliği (IDA), Uluslararası Tarımsal 
Kalkınma Fonu (IFAD), BM Sınai Kalkınma Örgütü (UNIDO), Dünya Ticaret Örgütü (WTO), 
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO), İslam Konferansı Teşkilatı (OIC), Uluslararası Çalışma 
Örgütü (ILO), İslam Kalkınma Bankası (IDB), Uluslararası Finans Örgütü (IFC), Birleşmiş 
Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı 
(ICAO), Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Uluslararası Haberleşme Birliği (ITU) ve Çok 
Taraflı Yatırım Garanti Ajansı (MIGA) şeklinde sıralamak mümkündür. Ziyada Mullacanova, 
Bağımsızlıktan Sonra Kırgız Cumhuriyetinin Üye Olduğu Uluslararası Örgütler, Gebze Yüksek 
Teknoloji Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, s. 31, Gebze 2005. 
8 Söz konusu oluşumlar: Ortak Ekonomik Alan Antlaşması (OEA); Beyaz Rusya, Kazakis-
tan, Rusya ve Ukrayna Arasında Ortak Ekonomik Alan Kurulmasına Dair Antlaşma; Avras-
ya Ekonomik Topluluğu (AET); Beyaz Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya ve Tacikistan 
arasında gümrük birliğinin sağlanmasını takiben ortak ekonomik alanın kurulması hedef 
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min hazırlamakla beraber, ekonomik ve politik farklılıkları sebebiyle bazı 
ülkeler bu birliğe geçici olarak katılmıştır. Bu yönde ikinci adım 2000 yı-
lında Astana, Kazakistan’da bir araya gelen Belarus, Kazakistan, Kırgı-
zistan, Rusya ve Tacikistan’ın oluşturdukları EurAsEC olmuştur. Bela-
rus, Kazakistan ve Rusya’nın oluşturduğu Gümrük Birliği de entegras-
yondaki son adım olmuştur. Bu birliğin daha öncekilerden farkı, oluştu-
rulan supranasyonel (uluslarüstü) yapı olmuştur. Gümrük Birliği Ko-
misyonu Ortak Gümrük Tarifesi (OGT) ve diğer ticari konuları belirleme 
yetkisini taşımaktadır.9 

Ülkeleri entegrasyona yönelten faktörlere baktığımızda başlıca üç fak-
tör ön plana çıkmaktadır. Bunlar uluslararası alanda rekabet edebilmek 
ve ülkelerin ekonomik çıkarlarını maksimize etmek (ekonomik faktör), 
uluslararası sistemde etkin rol oynama imkânı elde etmek (siyasi faktör) 
ve komşular arasında bölgesel anlaşmazlıkları önlemek (çatışmayı önle-
me faktörü) şeklinde sıralanabilir. Uygulama biçimlerine göre ise ekono-
mik entegrasyon tipleri, en basitinden en kompleksine kadar dört aşa-
madan oluşmaktadır. Bunlar Serbest Ticaret Bölgesi, Gümrük Birlikleri, 
Ortak Pazar ve Ekonomik Birlik aşamalarıdır. Entegrasyon hareketleri-
nin temel amacı olmamakla beraber, iyi bir ekonomik entegrasyon için 
siyasi yakınlaşma ve nihayet siyasi bütünlük de bunlara ilave edilebi-
lir.10 

Kırgızistan etnik, ekonomik, sosyal, kültürel ve bilgi alanının oluşma-
sını sağlayacak olan, faaliyete elverişli ve dayanıklı, MAEB çerçevesinde 
entegrasyon kurumunun oluşması için ihtiyaç olan tüm şartların mev-
cut olduğuna inanmaktadır.11 Kırgızistan, MAEB çerçevesinde ikili ve 
çok taraflı ilişkilerin derinlemesine gelişmesiyle birlikte, ülkenin sınırla-
rının uzunluğu boyunca güvenlik ve iyi komşuluk hattı oluşturmak için 
çaba harcamaktadır. Güvenliğin ve istikrarın sağlamlaştırmasına yönelik 
Asya ülkelerinin genel çabaları formatında, 1996 yılında kurulan ve sü-
                                                                                                                                        
alınmıştır. Topluluğun kuruluş antlaşması 10 Ekim 2000 yılında imzalanmış, Mayıs 2001 
yılında yürürlüğe girmiştir. Mayıs 2002 yılında Moldova ve Ukrayna, Nisan 2003’te ise Er-
menistan AET’ye gözlemci olarak katılmışlardır. Entegrasyon Komitesi Rusya’nın başkenti 
Moskova’da ve Kazakistan’ın Almatı kentinde faaliyet göstermektedir. Mayıs 2002 yılında 
AET Devletlerarası Konseyi tarafından alınan karar gereğince (Gözlemci üye olan Türkme-
nistan ve DTÖ’ye üye olan Kırgızistan hariç olmak üzere) topluluk üyeleri devlet başkanları 
seviyesinde Dünya Ticaret Örgütü’ne katılım konularını koordine etmektedirler. AET’nin faa-
liyetlerinin iyileştirmesi ile ilgili güncel konuları ele alan 27 Nisan 2003 yılı AET Duşanbe 
Zirvesi’nde onaylanan Avrasya Ekonomik Topluluğu, 2003-2006 yılları için öncelikli geliştir-
me programı uyarınca enerji, ulaşım, tarım gibi reel sektör işbirliğinin hızlandırılmasını he-
def alınan konular arasında bulunmaktadır. 
9 Lütfü Şağbanşuar, “Gümrük Birliği ve Kırgızistan’a Etkileri”, Akademik Bakış Dergisi, Sa-
yı: 24, s. 2, Nisan-Mayıs-Haziran 2011. 
10 Ziyada Mullacanova, a.g.e., s. 32. 
11 Lidiya İmanalieva, “Bağımsızlık Yıllarında Kırgızistan’ın Dış Politikasının ve Demokratik 
Reformların Temel Sonuçları (Основные итоги демократических реформ и внешней поли-
тики Кыргызстана за годы независимости)”, Orta Asya ve Kafkas (Центральная Азия и 
Кавказ), Cilt: 4, Sayı: 18, s. 91, 2001. 
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reklilik kazanan “Şanghay Beşlisi’ne” katılımcı ülkelerin (Rusya, Çin, 
Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan) liderlerinin katıldıkları “Zirvenin” 
önemi büyüktür. Şanghay İşbirliği Örgütü, Nisan 1996’da Çin’in sınır 
problemlerine çözüm getirmek için Çin ve komşu dört devletle birlikte 
oluşturulmuş bir platform, Haziran 2001’de Özbekistan’ın katılmasıyla 
bölgesel ekonomik ve güvenlik işbirliği örgütüne dönüşmüş uluslararası 
bir teşkilattır.12 Bu da Çin’de yer alan bir şehrin adıyla anılan ilk bölge-
sel örgüttür. Örgüte üye ülkeler 300 milyon metrekare toprağı kapsa-
makta ve Avrasya kıtasının 3/5’ine denk gelmektedir. 1.455 milyar nü-
fusa sahip olan bu örgüt dünya nüfusunun 1/4’ini teşkil etmektedir. 
2004’te Moğolistan ve 2005’te Hindistan, Pakistan ve İran’ın da örgüte 
gözlemci üye ülke olarak iştirak etmesiyle adı geçen örgüt artık Avrasya’-
nın en büyük ekonomik ve güvenlikle ilgili bölgesel teşkilatı haline dö-
nüşmüştür. 2005 yılında Kazakistan’ın başkenti Astana’da düzenlenen 
örgütün liderler toplantısında uzun yıllardır örgüte üye olmak isteyen 
Hindistan ile Pakistan ve 2005 yılının başında üye olma talebinde bulu-
nan İran gözlemci ülke statüsünü kazanmıştır.13 

Fikir babalığını Rusya Federasyonu’nun yaptığı ŞİÖ, Sovyetlerin da-
ğılmasıyla bölgede doğan boşluğun doldurulması bakımından ilgi çekici-
dir. Oluşumun temeli uzun yıllar bu ülkeler arasında ciddi bir sorun ola-
rak kalan sınır meselelerini çözmekti ve ilk harç da sınırları barış zemi-
nine oturtmak için dökülmüştü. Zira bu beş ülkenin paylaştığı sınırın 
uzunluğu 7 bin kilometre gibi korkunç bir coğrafi büyüklüğe işaret edi-
yordu. Kendi iç problemleriyle uğraşan Rusya’nın önderliğindeki oluşu-
mun, sınır meselelerinin ötesine geçerek, başka alanlarda da somut 
adımlar atabileceğine ilk zamanlarda pek inanan olmamıştı. 

Şanghay Beşlisi’nin beşinci zirvesi, 5 Temmuz 2000 tarihinde Tacikis-
tan’ın başkenti Duşanbe’de gerçekleştirilmiştir. Yayınlanan 19 maddeli 
deklarasyonun esas içeriği önceki dört deklarasyona benzemektedir. An-
cak maddelerin yarısı askeri güvenlik ile ilgilidir. Deklarasyonda, ilk zir-
veden beşincisine kadar kat edilen süreç değerlendirilerek, karşılıklı gü-
ven ve başarılar dile getirilmiştir. Bölgedeki etnik bölücülere, radikal din-
ci faaliyetlere ve diğer suç unsurlarına, aynı zamanda ABD’nin yürüt-
mekte olduğu NMD’ye (Ulusal Füze Savunma Sistemi) karşı tutum bu 
zirvenin önemli konusu olmuş, 21. yüzyıla yönelik işbirliğinin tablosu çi-
zilmiştir. Çin’in birliği ve toprak bütünlüğünün korunması amacıyla “tek 
Çin” ilkesine ve Çeçenistan konusunda Rusya’ya destek, bildiride açıkça 
belirtilmiştir. Yayınlanan deklarasyonda siyasi, askeri, güvenlik, ekono-
mi-ticaret konularının dışında, çevresel ve kültürel konularda da işbirliği 
ilave edilmiş ve buna yönelik somut öneriler ortaya konulmuştur. Bunun 
                                                           
12 Anıl Çeçen, Türkiye ve Avrasya, Fark Yayınları, s. 300, Ankara 2006. 
13 Ergin Ayan, “Avrasya’da Değişen Dengeler Üzerinde Oynanan Küresel Oyunlar”, ODÜ 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 1, s. 43, 2010. 
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dışında, bölgesel ve uluslararası sorunlarla ilgilenen diğer ülkelerin 
Şanghay Beşlisi’ne katılması ortamı yaratılmıştır. Bu zirvenin bir başka 
özelliği de beş ülke liderinin öncülüğünde başlatılan farklı düzeydeki iş-
birliği mekanizmasının resmen oluşturulmasıdır. Yeni Çin Haber Ajansı’-
nın bildirdiğine göre, dışişleri bakanları Şanghay Beşlisi çerçevesinde 
karşılıklı işbirliği konusunda bir “Koordinasyon Konseyi”ni kurmayı ka-
rarlaştırmış ve söz konusu konseye Şanghay Beşlisi çalışma organı sta-
tüsü tanınması konusunda da fikir birliğine varılmıştır.14 

Bu arada Duşanbe Zirvesi’nden çıkan dikkat çekici bir karar, “Şang-
hay Beşlisi Terörizmle Mücadele Merkezi”nin Kırgızistan’ın başkenti Biş-
kek’te kurulması kararıdır. Bu karar üye ülke medyalarınca Şanghay 
Beşlisi zirvelerinde büyük tarihi öneme sahip kararların alınmakta oldu-
ğunun en somut göstergesi olarak yorumlandı. Bir başka yorum ise, 
“Şanghay Beşlisi”nin Avrasya bölgesinde yeni dengelerin oluşması ve bu 
çerçevede başta ABD ve diğer dünya ülkelerinin dikkatini çekmek için 
kurulduğu şeklinde. Kazakistan Sosyal, Ekonomik ve İletişim Planlama 
Enstitüsü Müdürü Sabit Jüsüpov’a göre bu oluşum Pekin-Moskova da-
yanışmasının bir sonucu ve Türk devletleri gelecek tepkilere karşı sün-
ger vazifesi görsünler diye buraya alındılar. Şanghay Beşlisi siyasi bir 
birliktir. Yani Rusya ile Çin arasındaki çıkar ilişkilerinin bir başka şekli-
dir. Sebebine gelince, Çin ile Rusya diğer üç Türk kökenli cumhuriyeti 
yanına almadan bir birlik veya zirve oluşturmuş olsaydı, o zaman bütün 
dünyanın dikkatini çekerlerdi. Yanlarına bu üç ülkeyi aldılar ki, uluslar-
arası arenada negatif puan toplamasınlar. Diğer bir ifadeyle üç Türk 
devletinin bir basamak veya bir kalkan olarak kullanılması düşünülü-
yor. Zira bu durum daha rahat hareket etmelerini sağlıyor. 

Şanghay Beşlisi’nin asıl mimarı Rusya. Rusya eski SSCB gibi Türkis-
tan ülkelerine direkt etki yapamayacağının farkında. Bu nedenle gerek 
ABD, gerekse Avrupa’nın bir şekilde ilgisini çekmesi gerekiyor. Yalnız bu 
ilgiyi çekerken tepki almadan etkin rol oynamak istiyor. Çin’in de Orta 
Asya ülkelerini göz ardı etmesi ve ilgisiz kalması mümkün değil. Dolayı-
sıyla Rusya, Çin’e böyle bir birlik kurma teklifinde bulunurken, Çin de 
teklifi memnuniyetle kabul etti. Hatta bir zamanlar Çin, Rusya ve İran 
üçgeni gündeme gelmişti. Tabii SSCB döneminde Rusya ile Çin’in siyasi 
ağırlığı aynı dengedeydi. Yani her ne kadar Şanghay Beşlisi’nin fikir mi-
marı Rusya olsa da, Çin’in ikinci planda bir ülke olduğunu söylemek 
doğru değil. Ama bir zamanlar Rusya’nın sahip olduğu uluslararası siya-
si güce Çin sahip değildi ve bu gücü hiçbir zaman elde edemedi. Çin de, 
Rusya da ileride ABD gibi etkin rol oynama niyetinde. O nedenle pren-
sipleri güçlerini birleştirmek. Şimdiye kadar her iki ülke de iç problem-
lerden dolayı hamle yapamadı. Onun için bu iki ülkeye, siyasi ve ekono-
                                                           
14 Mehmet Seyfettin Erol, “Şanghay İşbirliği Örgütü: Avrasya’da Güç Mücadelesinde Yeni 
Bir Dönüm Noktası”, Türkler Ansiklopedisi, s. 946-950, Ankara 2002. 
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mik olarak ilerlemek için basamak olarak kullanacak ülkeler lazımdı. 
Şanghay Beşlisi’yle Rusya iki önemli konuyu hedefliyor. Bunlardan bi-
rincisi Çin ile Rusya’nın birbiriyle yakınlaşması ve ABD ile Avrupa’nın il-
gi odağı olmayı düşünmesi. İkincisi ise Türkistan ülkelerini Rusya’nın 
kendi kontrolünde tutmasıdır. Bu hedefler, Çin’in de işine gelmektedir. 

1976 yılında Mao’nun ölümü ve sonrasında Deng Xiaoping’in iktidara 
gelmesi ile ekonomik ve politik değişim sürecine giren ÇHC, Soğuk Sa-
vaş’ın sona ermesiyle birlikte ortaya çıkan yeni konjonktürde yerini alma 
ve oluşan fırsatları değerlendirme gayreti içerisine girmiştir. Ekonomik 
Kalkınma Planı’nın birinci aşamasını başarı ile tamamlaması Çin Halk 
Cumhuriyeti’ni “Asya-Pasifik Bölgesine Yönelme” stratejik planını ger-
çekleştirme arzusuyla birlikte, Kuzeybatı bölgesinde güvenlik alanı ya-
ratmaya itmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti’nin Kuzeybatı bölgesinde güven-
lik alanı oluşturma stratejisinin önündeki engel sadece Rusya Federas-
yonu ve Türkistan devletleriyle yaşanılan sınır sorununu çözmekten iba-
ret değildir, aynı zamanda bağımsızlık isteğiyle birlikte dile getirilen Do-
ğu Türkistan meselesi mevcut bulunmaktadır.15 

Günümüzde Rusya’da, Rusya’nın Avrasya ile bütünleştirilmesi anla-
mında bir jeopolitik fikir akımı vardır. Klasik ve Neo-Avrasyacılık olarak 
ayrılan bu fikir akımının her iki kolunda benzeşmelerin yanı sıra, farklı-
lıkların da bulunduğunu vurgulamak yerinde olacaktır. Klasiklerin Av-
rasya olarak esasen Çarlık Rusya’sı mekânına odaklanmalarına karşın, 
Neo-Avrasyacılarda bunun yerini eski SSCB mekânı almaktadır.16 Örne-
ğin Alexandr Dugin, Avrasya kavramını, geleneksel Rus devletçiliği ve 
SSCB’nin mekânsal büyüklüğüne atıfta bulunarak yeniden konumlan-
dırmakta, eski SSCB mekânında Rusya’nın gözetiminde yapılacak her 
türlü bütünleşme eğilimleri ve atılımlarına sıcak bakmaktadır. BDT, Av-
rasya İttifakı, ŞİÖ gibi organizasyon ve projeleri yeniden birleşmenin jeo-
politik araçları olarak görmektedir. Onun Avrasya düşüncesi, SSCB’nin 
bir benzeri olarak oluşacak olan yeni bir yapının ideolojik, ekonomik ve 
idari temeli şekline bürünmektedir.17 

Tabii ki ABD konuyu çok yakından ve hassas bir şekilde takip ediyor. 
ABD, Şanghay Beşlisi’yle Rusya’nın ve Çin’in bölgedeki rolünün artaca-
ğını çok iyi biliyor. Ama iki ülkenin şu aşamada sıçrama yapacak ekono-
mik güçleri yok. Bu ekonomik gücü yakalarlarsa ABD farklı bir kâra gi-
                                                           
15 Nuraniye Hidayet Ekrem, Çin Halk Cumhuriyeti Dış Politikası (1950-2000), Asam Yayınla-
rı, Ankara 2003; Çin, Doğu Türkistanlılara, insan haklarına hiç uymayan bir baskı politika-
sı uygulamaktadır. Self Determinasyon hakkını gasp ederek, Doğu Türkistan’ı bir iç koloni 
statüsünde yönetmektedir. Bkz. Oktay Karakurt, “Türkistan Jeopolitiği”, Türk Dünyası Araş-
tırmaları Dergsi, Sayı: 130, s. 124, Şubat 2001. 
16 Bu konuda bkz. Meşdi İsmayılov, Avrasyacılık, Doğu Batı Yayınları, s. 192-196, İstanbul 
2011. 
17 Alexandr Dugin, Rus Jeopolitiği-Avrasyacı Yaklaşım, Çev. Vügar İmanov, Kaynak Yayınla-
rı, s. 133-136, İstanbul 2010. 
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recek. Rusya, ABD’ye göre Orta Asya’da kontrollü hareket ediyor. Hatta 
şu andaki duruma göre Rusya bu konuda iyi bir yol yakalamış gibi görü-
nüyor. Mesela Tacikistan’a birtakım yardımlar yaparak Özbekistan’ı, 
kendine itaat eder hale getirdi. Kazakistan ile Rusya arasındaki ilişkiler 
zaten ortada. Kırgızistan küçük bir ülke, çok dikkate alınmıyor. Rusya, 
Putin’in Türkmenistan’a ilk ziyaretini yapmasıyla ekonomik bakımından 
bu ülkeyi de kendine bağlamaya çalışıyor. Bu arada Rusya ile ABD ara-
sındaki ilişkiler şimdiye kadar herhangi bir kesintiye uğramadı. Onların 
ilişkileri Bakü-Ceyhan gibi hayati projelerde devam edecektir. Çünkü, 
boru hattı konusunda ne Rusya ne de ABD’nin tam dediği oluyor gibi.18 

Her ne kadar Kırgızistan Cumhuriyeti ŞİÖ içinde birlikte yer alsa da 
bu ülkelerle önemli problemleri de bulunmaktadır. Bunlardan biri sınır 
anlaşmazlığı sorunlarıdır. Türkistan devletleri bağımsızlıklarından sonra 
sınır sorunlarını çözmeye girişmişler; ancak, Sovyetler Birliği zamanında 
sınırların birkaç kez değiştirilmesi ve etnik, coğrafi, kültürel faktörler gö-
zetilmeden çizilmesi nedeniyle, bir sonuca varamamışlardır. Günümüzde 
Türkistan sınır sorunları, çok karmaşık ve çözülmesi zor bir mesele hali-
ne gelmiştir. Dolayısıyla bölge ülkeleri arasında zaman zaman ortaya çı-
kan sınır sorunları devamlılık kazanmış ve günümüzde üst seviyeye 
ulaşmıştır. Güvenlik, ekonomik ve siyasi faktörler sınırların belirlenme-
sini daha da karmaşık hale getirmekte ve meselenin çözümünü zorlaştır-
maktadır. Bu ise bölge güvenliğini tehdit etmektedir.19 

Bugün, Türkistan bölgesinde, Kazakistan’ın güneyinde, Kazaklar ile 
Özbekler, Kırgızistan’ın güneyinde, Kırgızlar ile Özbekler, Kırgızistan ve 
Tacikistan sınırında, Kırgızlar ile Tacikler; Semerkant, Buhara ve Soğd 
bölgesinde Tacikler ile Özbekler Seyhun nehrinde ise Özbekler ile Türk-
menler arasındaki sınır anlaşmazlıkları gündemdedir. 

Nitekim Brzezinski Avrasya Balkanlarını etnik bir mozaik olarak ta-
nımlıyor. Buna göre devletlerin sınırları 1920’ler 1930’larda, Sovyet 
Cumhuriyetleri resmi olarak kurulurken Sovyet haritacıların arzusuna 
göre çizilmiştir. Hiçbir zaman Sovyetler Birliği’ne dahil edilememiş olan 
Afganistan bir istisnadır. Sınırları genel olarak etnik ilkelerle çizilmiştir. 
Kremlin’in Rus İmparatorluğu’nun güney bölgesini bölüp boyun eğdirme 
çıkarını da yansıtır. Bu yüzden Moskova, Türkistan milliyetçilerinin fark-
lı Orta Asya insanlarını Türkistan diye adlandıracak tek bir siyasal bi-
rimde birleştirme önerilerini reddetmiştir. Moskova bunun yerine çok 
parçalı, farklı yeni isimleri olan beş farklı cumhhuriyet yarartmayı tercih 
etmiştir. Tahminen benzeri hesaplarla, Kremlin bir Kafkas Federasyonu 
planını da bir kenarda bırakmıştır. Bu nedenle Sovyetler Birliği’nin yıkı-
                                                           
18 Enes Cansever, “Şanghay Beşlisi Endişe Yumağı”, Aksiyon Dergisi, Sayı 293, Temmuz 
2000. 
19 Suale Baycaun, “Orta Asya’da Bitmeyen Sınır Sorunları: Kırgızistan-Özbekistan Gerginli-
ği”, Stratejik Analiz, Cilt: 2, Sayı: 23, s. 66, Kasım 2003. 
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lışının ardından, Kafkasya’daki üç devletin de, Türkistan’daki beş devle-
tin de yeni bağımsız durumlarına ya da gerekli bölgesel işbirliğine hazır-
lıksız olmaları şaşırtıcı değildir.20 Türkistan’ın bugünkü durumunda etnik 
ve sınır anlaşmazlıklarını aşabilmesi için bölgesel oluşumlara gitmesi ge-
rekmektedir. Bu noktada beş cumhuriyetin bir araya gelip, ekonomik işbir-
liği ve ardından da ortak bir güvenlik kuşağı oluşturmaları gerekiyor.21 

SSCB’nin, mevcut idari bölümlemeye uygun biçimde sadece Sovyet 
Cumhuriyetleri temelinde dağılmasıyla birlikte, Ruslar tarafından zayıf 
ve kusurlu biçimde tasarlanmış bu uluslar bağımsız devletlerine kavuş-
tular, ama aynı zamanda ulus yapılarının sorunları ve zayıflıklarıyla da 
yüzleştiler.22 Bu cümleden olmak üzere Kırgızistan ve Kazakistan hükü-
metinin gösterdiği gayretler sonucunda iki ülke arasında sınırların belir-
lenmesi amacıyla kurulan iki taraflı komisyon bu konuda çalışmalara 
başlamıştır ve bugün, bu ülkelerin sınır sorunları çözülmüş durumda-
dır. Fakat Tacikistan ve Özbekistan yönetiminin bu konuda Kırgızis-
tan’ın girişimlerine yanaşmaması ve anlaşamaması nedeniyle, bugün bu 
ülkeler arasındaki sınır anlaşmazlıklarının, ileride önemli bir tartışma 
konusu oluşturacağı şüphesizdir. Sınır çözümü büyük ölçüde siyasetçi-
lerin işbirliğine ve uyguladıkları siyasete bağlıdır. Bu sağlanamadığı sü-
rece hem bölgesel hem de ülke içi gerginlikler devam edecektir.23 

Kırgızistan Cumhuriyeti’nin ve sadece onun değil bütün Türkistan ül-
kelerinin diğer önemli sorunu su kaynaklarının paylaşımıdır. Sovyetler 
Birliği zamanında su kaynakları bol olan ülkeler, komşu ülkelerden ihti-
yaçlarına göre, hidroelektrik enerjisi üretimine harcanmayan su verilme-
si karşılığında kömür, mazot ve doğal gaz almaktaydı. Sovyetler dağıldık-
tan sonra bağımsız devletler uluslararası piyasa fiyatına doğal kaynakla-
rı satmaya başladı, su kaynakları ise eskiden olduğu gibi bedava veril-
mekteydi. Bu durum, doğal kaynakları kıt ama su kaynaklarının merke-
zi olan Kırgızistan için sıkıntı yarattı. Suyu ticari meta olarak satamayan 
ülkeler hidroelektrik enerji üretimini artırmaya başladılar. Bu defa suyu 
az olan tarım ülkeleri zarar görmeye başladı; durum böyle devam ederse 
bölgede ekolojik felaketler ortaya çıkabilir. Aynı zamanda, kendi ham-
madde kaynakları bulunmayan Kırgızistan’ın, Kazakistan’dan petrol ve 
Özbekistan’dan doğal gaz ithal etmesi nedeniyle bu ülkelere iktisadi ba-
ğımlılığı sürmektedir. Türkistan’da lider konumuna soyunmaya çalışan 
bu iki devlete karşı Kırgızistan dengeleyici bir politika izlemektedir. Kırgı-
zistan Cumhuriyeti’nin Tacikistan’a yönelik dış politikasının, bu ülkenin 
                                                           
20 Zbigniew Brzezinski, Büyük Satranç Tahtası, Çev. Yelda Türedi, İnkılap Yayınevi, s. 179, 
İstanbul 2005. 
21 Oktay Karakurt, “a.g.m.”, s. 130. 
22 Ergin Ayan, “Kafkasya ve Türkistan’da Ulus-Devletler Sistematiğinin Oluşma Süreci”, ODÜ Sos-
yal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 3, s. 9 vd., Haziran 2011. 
23 Suale Baycaun, “a.g.m.”, s. 70. 
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yarattığı tehdit nedeniyle Kırgızistan’ın Duşanbe ile işbirliği çalışmaları 
üzerinde odaklandığı görülmektedir.24 

Kırgızistan-Rusya İlişkileri Gerçeklikle Uyumlu mu? 

“Tek Taraflı Koşullarda Sabit Bir Kırgızistan” 

Kırgızistan Hükümeti’nin yürüttüğü politika, Cumhuriyet’in temel ve 
uzun vadeli dış siyaset önceliklerinden birinin, Rusya Federasyonu ile 
çok yönlü ilişkilerinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi olduğunu göster-
mektedir. Bu siyasetin belirlenmesinde hakim olan unsur, bu devletlerin 
birbirine güvenlik, siyasal, ekonomik ve teknik, sosyal ve diğer alanlarda 
ortak çıkarlar ile bağlı olduklarına olan inançtır.25 

Kırgızistan-Rusya ilişkilerinin en belirgin özelliği, iki ülkenin birbirine 
güvenlik alanındaki bağımlılığı ve genel anlamda Kırgızistan aleyhindeki 
asimetrik durumdur. Orta Asya’daki uyuşturucu, göçmenler ve aşırıcılık 
sorunları, İslam faktörü ve yükselen Çin, özel jeopolitik ve jeo-kültürel 
konumundaki Kırgızistan’ı Rusya için güvensiz Türkistan’da değerli kıl-
maktadır. Daha önce de belirtildiği gibi, Kırgızistan’ın karşı karşıya bu-
lunduğu dış sorunları ve bunu çözememenin yanında tehdidi artıracak 
boyutlardaki ilk sorunlar veya zayıflık ülkeyi dış yardım arayışına itmiş-
tir. Doğal olarak da yardıma ilk başvurulan güçler Rusya ile Çin’dir ve 
Kırgızistan bunların arasında bir denge aramaya zorlanmaktadır. Ama 
şu andaki durumlara bakarsak Kırgızistan tercihini Moskova’dan yana 
kullanmak durumunda kalmaktadır. Güvenlik alanındaki karşılıklı ba-
ğımlılık söz konusu olsa da bundan kastedilen eşit ilişkilerinden ziyade, 
her iki ülkenin aynı tür tehdit algılamasıyla karşı karşıya olduğudur. Bu 
tehdidin maddi olarak ortadan kaldırılması veya kontrol altında tutul-
ması söz konusuyken ise, Rusya’nın katkısı Kırgızistan’ın katkısı ile kı-
yaslanamayacak kadar büyüktür. Kırgızistan Cumhuriyeti ilk Devlet 
Başkanı Akayev, Türkistan’ın uluslararası terörizmden kaynaklanan 
tehlikelerin merkezinde kaldığını söylemiştir. Bu terörizm, ideolojik plan-
da demokratik süreçleri tersine çevirmeye ve rejimi devirmeye yönelik 
aşırı dini sloganlarla beslenmekte ve doğrudan silahlı saldırıya kadar gi-
debilmektedir. 1999-2000 yıllarında Kırgızistan’ın güneyine kadar ilerle-
yen büyük militan gruplarına karşı geniş silahlı faaliyetler yürütmek zo-
runda kalmıştır. Ülkenin silahlı kuvvetleri Rusya’nın askeri teknik yardı-
mı ve bölgedeki komşuların desteği ile teröristleri çökertmiş ve sınır dışı-
na kadar kovalamıştır.26 
                                                           
24 Rita Nazarkulova, Bağımsızlık Sonrasında Kırgızistan Rusya Federasyonu İlişkileri Ekse-
ninde Kırgız Cumhuriyeti’nin Dış Politikası, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yük-
sek Lisans Tezi, s. 108 vd., Ankara 2008. 
25 Askar Akayev, Ötkööl Mezgil Fiziktin Közü Menen, s. 286, Bişkek 2003. 
26 Askar Akayev, a.g.e., s. 267; 1999-2000 yıllarında ÖİH (Özbekistan İslam Hareketi) mili-
tanları Kırgızistan ve Özbekistan’ın topraklarına girerek hükümet güçleriyle ciddi boyutlarda 
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Kırgızistan Devlet Başkanı olayları bu şekilde değerlendirmiştir. Doğal 
kaynaklarının eksikliği, ekonomik sıkıntı, güvenlik vb. konularda sıkıntı-
da olan Kırgızistan Cumhuriyeti’nin yardımına başvuracağı veya bu ül-
keyi etkileyecek konumda bulunan devletler Rusya, Çin ve ABD’dir. Ama 
bu ülkeler arasında, ortak çıkarlar ve bağlar eski ekonomi ve güvenlik 
kurumlarıyla birleşerek Rusya’yı Kırgızistan’ın ilk tercihi yapmakta ve 
Kırgızistan’da bu durumdan memnun gözükmektedir.27 

Kırgızistan-Rusya İlişkileri Tek Boyutlu Avrasyacılığın İlkel  
Biçimidir 

“Sovyetlerin Sona Ermediğine Dair Varsayımda Yankı Bulan Siya-
sa, Kırgızistan’a Odaklanmaktadır” 

198.500 km2 yüzölçümü ve 5.000.000 nüfusu ile Türkistan’ın en kü-
çük devletlerinden olan Kırgızistan, komşularının her biriyle ortalama 
1000 km. uzunlukta sınıra sahiptir. %95’i dağlarla kaplı ülke hem tarım 
hem ulaşım hem de sınırlarını koruma açısından ciddi sorunlarla baş et-
mek zorundadır. Doğal kaynaklarının eksikliğinin de pekiştirdiği zayıf 
ekonomisi, etnik, bölgesel ve kültürel açıdan parçalanmış toplumsal ya-
pısı28 ve bölgesel istikrarsızlık merkezlerinin yanı başındaki konumu, 
Kırgızistan’ın sorunlarını çözmesinde zorlanmasına ve dış müdahalelere 
açık duruma gelmesine neden olmaktadır.29 

Kırgızistan, Türkistan’ı güvenlik açısından Batı ve Doğu alanlarına 
ayıran başka bir bölgesel güvenlik anlayışının her ikisinde yer almakta-
dır. Bu görüşe göre, batı kısmında temel sorun Afganistan kaynaklıyken, 
doğu kısmındaki tehdit algılaması Çin’e odaklanmaktadır. Rusya’nın 
bölgeyle ilgili tehdit hesaplamalarını 9 Temmuz 1998’de Rus, Kırgız ve 
Kazak subaylarının üç günlük kurmay tatbikatı iyi bir şekilde sembolize 
etmektedir. Bu üç ülke arasındaki iki aşamalı tatbikatın ilk aşaması bir 
terör grubunun imhasını, diğeri ise işgalci bir devletin askeri güçlerinin 
geri püskürtülmesini öngörüyordu.30 

Akayev’in demokratikleşme ve Avrupa’ya yakınlaşma çabaları, ülke-
nin coğrafi bağımlılıkları nedeniyle yetersiz kalmıştır. Ülkenin Özbekis-
                                                                                                                                        
çatışmaya girmiştir. En son Eylül 2006’da ise Özbek, Kırgız ve Tacik devlet başkanlarını 
“Orta Asya ve Rusya’da Müslümanları takip ettikleri için” ölümle tehdit etmiştir. Pravda, 
www.pravda.ru, 14.09.2006. 
27 Halil Bal, “Kırgızistan Çin Gölgesi ve Rus Desteği Altında”, Türk Cumhuriyetleri ve Petrol 
Boru Hatları, Derleyen: Alaaddin Yalçınkaya, Bağlam Yayıncılık, s. 113, İstanbul 1998. 
28 Kırgızistan nüfusunun %52,4’ü Kırgızlardan ibaretken, %18’ini Ruslar, %12,9’unu Öz-
bekler, %2,5’ini Ukraynalılar, %2,4’ünü Almanlar ve %11,8’ini ise diğer etnik gruplar oluş-
turmaktadır. Nermin Güler, “Kırgız Cumhuriyeti Ülke Raporu 2001”, Avrasya Dosyası, Cilt: 
7, Sayı: 4, s. 23, Kış 2001-2002. 
29 Elnur Soltan, “Rusya ve Kırgızistan: Asimetrik İlişkilerin Sürekliliği”, Avrasya Dosyası, 
Cilt: 7, Sayı: 4, s. 179, Kış 2001-2002. 
30 V.M. Ploskih, Kırgıstan v Mejdunarodnıh Organizatsyah, s. 83, Bişkek 1999. 
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tan ile olan sınır muhalefeti, Kırgızistan nüfusunun %13’ünü Özbek 
azınlığın teşkil etmesi Kırgızistan’ı düşündürmektedir. Kırgızistan halkı 
etnik olarak Kazak halkı ile yakındır. Kazakistan’ın dış siyasetindeki ter-
cihleri doğal olarak Kırgızistan’ı da bu yönde etkilemektedir. Kırgızistan, 
Çin’e karşı Rusya kozunu kullanmak zorunda kalmaktadır. Ülkedeki ki-
lit noktalarda Rus azınlığın çalışması ayrı bir nedendir. Güneyde kayna-
yan bir Tacikistan, doğusunda Çin, batısında Özbekistan, Kırgızistan’ın 
sorunlu coğrafyasını yeterince tanımlamaktadır. Ortak çıkarlar ve bağlar 
eski ekonomi ve güvenlik kurumlarıyla birleşerek Rusya’yı Kırgızistan’ın 
ilk tercihi yapmakta ve Kırgızistan da bu durumdan memnun gözük-
mektedir. 

Kırgızistan Devlet Başkanı Kurmanbek Bakiyev Türkistan’ın günü-
müzde uluslararası terörizmden kaynaklanan tehlikelerin merkezinde 
kaldığını söylemiştir. Bunun için terörizmle, dini yayılmacılık ve uyuştu-
rucu ticaretiyle savaşta Rusya ile stratejik iş birliğine öncelik verilmiş-
tir.31 Kırgızistan ile o tarihten günümüze değin özellikle güvenlik ve eko-
nomik nedenlerle, bahsedilen sorunlarını çözmede müdahaleye açık ve 
mecbur olduğu Rusya Federasyonu ile ilişkilerinin en belirgin özelliği, iki 
ülkenin birbirine güvenlik alanındaki bağımlılığı ve genel anlamda Kırgı-
zistan aleyhindeki asimetrik durumdur.32 

Rusya’nın bölgede süper güç olması ve bu anlamda tüm Türkistan ül-
kelerinin Rusya’ya asimetrik bir şekilde bağımlılığı, Moskova’nın ikili iliş-
kilerde inisiyatifi elinde bulundurmasına neden olmaktadır. Bu açıdan 
Kırgızistan en olumsuz konumda bulunmaktadır. Türkmenistan ve Ka-
zakistan’ın büyük enerji kaynakları, yine Kazakistan ve Özbekistan’ın 
yüksek nüfusları, ekonomi ve güvenlik alanlarında göreceli olarak daha 
iyi konumda olmaları, uzun vadede Rusya’ya karşı bir ölçüde bağımsız 
politika geliştirebilmelerine imkân verebilirse de, bu durum daha az nü-
fuslu ve doğal kaynaklar açısından fakir olan Kırgızistan için geçerli de-
ğildir. 

Gelecekle ilgili tahminler bir tarafa, günümüzde Rusya’nın Türkis-
tan’da hayati çıkarlarının söz konusu olduğu ve etkinliğini sürdürmek 
için de elinde Çarlık ve Sovyet döneminden kalma bazı araçların bulun-
duğu bir gerçektir. Kırgızistan’ı Rusya’ya bağlı kılan sebepleri kısaca şöy-
le sıralayabiliriz: Kırgızistan’ın askeri ve güvenlik açıdan çok zayıf olma-
sı, iç istihbaratı ve yönetici elitle bağları, ticari ve üretim bağları, Rusça’-
nın bölgedeki coğrafi ve tarihsel tesiri, Rus kültürünün Kırgız kültürüne 
karışmış olması vb. 
                                                           
31 V.M. Ploskih, Kırgızstan i SNG. Mnogostrannaya i Dvustoronnaya Diplomatya, s. 145, Biş-
kek 1999. 
32 Levent Yücel, Türkistan Üzerinde Çin Halk Cumhuriyeti’nin Amerika Birleşik Devletleri ve 
Rusya Federasyonu ile Rekabeti, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Yüksek Lisans Tezi, s. 86, Isparta 2008. 
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Bu nedenlerle Rusya’ya ekonomi ve güvenlik konularında asimetrik 
bir şekilde bağımlı olduğu düşünülen Kırgızistan’ın, Moskova’yı bırak-
mayacağı düşünülmekteydi.33 Bütün bunlara rağmen ilk bakışta fazla 
belli olmazsa da, Kırgızistan’ın çok özel bir jeopolitik konuma sahip oldu-
ğu anlaşılmaktadır. Kazakistan Rusya’nın güney kanadını tam olarak 
kapatsa da, aşağılara doğru, tarafsız Türkmenistan, güvenilmeyecek Ta-
cikistan ve şimdilik kendisini dış tehlikelere karşı korumada göreceli ola-
rak güçlü konumdaki ve zaman zaman Rusya’nın bölgesel dominantlığı-
na meydan okuyacak kapasitedeki Özbekistan’ın varlığı dikkate alındı-
ğında, en önemli yer Kırgızistan tarafından işgal edilmektedir. Kırgızis-
tan’ın Çin ile olan sınırı da işin içine katılınca Kırgızistan’ın önemi daha 
iyi anlaşılmaktadır.34 

Vladimir Putin’e göre, Rusya Federasyonu için öncelikli yükümlülük-
lerinden biri Rusya’nın çevresinde istikrarlı ve güvenli bir kuşak oluştu-
rarak, güç ve kaynakların azami olarak devletin sosyal-ekonomik yü-
kümlülüklerine yoğunlaştırılmasına imkân tanıyacak şartların oluştu-
rulmasıdır. Yeniden büyük güçler arenasına tam hukuklu bir üye olarak 
dönme çabaları içindeki Moskova, kan kaybından toparlanmaya çalış-
makta ve bu arada da pahalı dış politika maceralarına atılmak isteme-
mektedir. 

Bu açıdan, Orta Asya’daki ekonomik çöküşün, uyuşturucu trafiğinin 
ve kimlik arayışındaki İslam öğesinin birleşerek oluşturduğu istikrarsız-
lığın, Rusya’nın sınırları içine girmeden kontrol altına alınması Moskova 
için hayati öneme sahiptir. Şimdilik, altını dolduramayacağı saldırgan 
politikalarla, hem bölge ülkelerini hem de bölgesel büyük güçleri kendi-
sinden uzaklaştırma korkusuyla hareket eden Rusya’nın, yeniden saldır-
mak için toparlanmayı beklediği bir gerçektir.35 Moskova’nın bölgede gü-
venlik sorunları yaratarak dominantlık peşinde olduğu yönündeki bir so-
ruyu cevaplayan Putin, bunu “yumurta pişirmek için birisinin, kendi evini 
yakmasına” benzetmişti.36 

1994’ten sonra Rusya’da tüm dış politika çevreleri arasında yakın 
çevrenin önceliği konusunda genel bir uzlaşma ortaya çıkmıştır. Eski 
küresel süper güç statüsüne dönmenin zorluğunu anlamakta olan Rus-
ya, bunu bölgesel süper güçlük ile ikame etme hesaplaması içindedir. Şu 
anda Rusya’yı asıl ilgilendiren, Türkistan’daki sorunların (terör, İslami 
yayılmacılık) kaynaklarının ve olası yayılma alanının genişliğidir. Rusya, 
ulaşım ve iletişimin fiziksel olarak engellendiği arazisinde milliyetçilik ve 
                                                           
33 Elnur Soltan, “Türkmenistan ve Rusya: Gaz Üzerinde Kurulan İlişkiler”, Avrasya Etütleri, 
Cilt: 7, Sayı: 2, s. 184, Yaz 2001. 
34 A. Kasiyeva, “Kırgızstandın On Ekinçi Cazı Cana Uluttuk İdeologiya”, Jetigen, s. 31, Biş-
kek, Mart 2003. 
35 A. Kasiyeva, a.g.e., s. 33. 
36 A. Kasiyeva, a.g.e., s. 34. 
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İslam’ın etkisiyle dinamizm kazanan kültürel farklılıkların (Tataristan ve 
Başkurdistan), ülke bütünlüğüne tehdit oluşturduğunu düşünmektedir. 

Nitekim Moskova’nın inisiyatifinde olan Kolektif Güvenlik Antlaşması 
Örgütü (Collective Security Treaty Organizations)37 ve Çin’in inisiyatifin-
de olan Şanghay İşbirliği Örgütü (Shangai Cooperation Organizations) 
bölgedeki etkisini sağlayabilmek için kurumsallaşma sürecini hızlandır-
mıştır. Adı geçen iki örgütün amaç ve işlevi birbiriyle hem örtüşmekte 
olup hem de birbiriyle yarışır haldedir. Türkistanlı bazı uzmanlar ABD’-
nin bölgeye nispeten uzak bir güç olduğu için fazla bir etkisi olmayacağı-
nı, aksine bölgedeki yakın güçler olan Rusya ve Çin ile daha yakın ilişki-
lerini oluşturarak ABD’nin bölgeden çıkartılmasını önermektedirler. Ba-
zıları ise Türkistan ülkelerinin geleneksel güvenlik politikasını savun-
maktadır, yani Rusya-Çin-ABD arasında oluşturulmuş denge ortamın-
da38 ülkenin ekonomik kalkınmasına hız verilmelidir. Ancak, Kırgızis-
tan’daki sivil darbe bütün bu stratejik düşüncelerin tekrar gözden geçi-
rilmesine sebep olmuştur. 

11 Eylül sonrası ABD ve NATO güçleri Kırgızistan’da askerî üssü tesis 
ettikten sonra Rusya da aynı şekilde Kırgızistan’da yeni askerî üssü ko-
nuşlandırmıştır.39 Eski Sovyetler Birliği ülkelerinde demokrasi ve serbest 
piyasa ekonomilerine geçişi desteklemek amacıyla ABD, 1991-2000 yılla-
rı arasında yaklaşık 8.2 milyar dolar ekonomik ve teknolojik yardımda 
bulunmuştur.40 Washington’un Türkistan’da oynadığı oyunun ödülü 
şimdilik “bölgeye yatırım yapan Amerikan şirketleri ve bunların ticari çı-
karlarının korunması” gibi görünüyor. Ancak, özellikle 1990’ların sonuna 
doğru ABD’nin Türkistan’a bakışında jeostratejik ve jeopolitik kıpırdan-
malar jeoekonomik öğelerle bütünleşmiştir.41 

Çin de Kırgızistan ile askerî işbirliği ilişkilerini arttırmıştır. Bişkek’in, 
Moskova-Pekin eksenine iştirak etmesinin nedeni Washington’un Tür-
kistan’daki etkisinin ilerlemesini kesmek ve Batı’nın bölgedeki transfor-
masyonu engellemektir. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Askar Akayev 
                                                           
37 http://www.samanyoluhaber.com/gundem/Erdoganin-sakasi-gercek-olursa-Obama/805295/; 
İlyas Kamalov, Rusya’nın Orta Asya Politikaları -Rapor-, http://yayinlar.yesevi.edu.tr/static/ 
kitaplar/rusya_ortaasya_raporu.pdf 
38 Rusya, bir taraftan Batı devletleri ile NATO, AB, Avrupa Konseyi, IMF ve G7 çok taraflı 
kurumsal ve ikili düzeyde iyi ilişkiler geliştirirken, diğer taraftan da Çin’le sorunlarını, özel-
likle sınır sorunlarını, kolayca çözebilmiş ve bir ittifak ilişkisi geliştirmeyi başarmıştır. Hakkı 
Büyükbaş, “Rusya’nın Uzak Doğu Sınır Politikası”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 
148, s. 188, Şubat 2004. 
39 Jeopolitik nedenlerden dolayı ABD, Türkistan ülkelerini Rusya’nın nüfuz alanından 
uzaklaştırmak amacıyla dış yardım mekanizmasını dış politikada bir araç olarak benimse-
miştir. Erika Weinthal, “Central Asia: Aral Sea Problem”, Foreign Policy in Focus, Vol. 5, No 
6, s. 1, Mart 2000. 
40 Şatlık Amanov, ABD’nin Orta Asya Politikaları, Gökkubbe Yayınları, s. 131, İstanbul 
2007. 
41 Ergin Ayan, “Kafkasya ve Türkistan’da Küresel Paylaşım Politikalarına Dönemsel Bir Ba-
kış”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 188, s. 189, Eylül-Ekim 2010. 
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2004’ten itibaren bölgede bulunan Rusya, Çin ve ABD güçleri arasında 
daha çok Rusya tercihli politika izlemeye başlamıştı. Akayev, bunu şu 
şekilde ifade etmişti: “Rusya, şu anda ve gelecekte Kırgızistan’ın stratejik 
dost lideri ve partneridir.” Akayev bunu dile getirdiğinde aynı zamanda 
Washington’a mesaj vermiştir: ABD, Kırgızistan ile ilişkilerini geliştirir-
ken Kırgızistan-Rusya stratejik ilişkilerini de dikkate almalı ve bunu ka-
bul etmelidir. Rusya’nın isteği açıktır; Bişkek yönetimi Kırgızistan’da bu-
lunan ABD veya NATO güçlerinin varlığına son vermelidir. Bunun önemli 
bir örneği ise 15 Şubat 2005’te Kırgızistan Dışişleri Bakanı, Cengiz Ayt-
matov’un, Washington’un Kırgızistan’da AWACS sistemini konuşlandır-
ma talebini ret etmesi idi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Ivanov da 
AWACS uçaklarının Afganistan’daki teröristlerle ilişkileri yoktur diye ifa-
de etmiştir. Kırgızistan seçimi, Moskova tarafından olumlu olarak kabul 
edilmiştir. Ancak, ABD’nin Kırgızistan’dan erken uyarı E-3 keşif uçağın 
konuşlandırmasına karşı çıkmasını ve Rusya’nın 2005’te Kırgızistan’daki 
Kant üssünün kuvvetlerini bir kat daha arttıracağı kabul etmesini şart 
olarak koymuştur. ABD ve Rusya’nın Kırgızistan’daki askerî üsleri ara-
sındaki mesafe ancak 25 kilometredir ve karşılıklı olarak birbirini takip 
edebilmektedir. ABD’nin kendi üssünde erken uyarı ve hava gözetleme 
E-3 AWACS uçağını konuşlandırmasıyla birlikte ABD kuvvetleri Türkis-
tan dahil Rusya’nın bir kısmı ve Doğu Türkistan bölgesini takip altına 
alabilecektir. Bunun stratejik anlamı fevkalade önemlidir.42 

Ülkedeki ABD askerî üssünün kapatılmak istenmesi, Kırgız yönetimi-
nin jeopolitik tercihleriyle ilgili bir durumdur. Ancak, Kırgız resmî ma-
kamları kapatma kararını kullanım karşılığında ödenen kira bedeli ko-
nusunda anlaşmaya varılamaması ve Amerikan askerî personelinin is-
tenmeyen olaylara karışması gibi gerekçelere dayandırmaktadır. 

ABD’nin Afganistan operasyonu ile birlikte Türkistan bölgesinin stra-
tejik değerinin daha da artması, Kırgızistan’a jeopolitik konumu üzerin-
den politika yapma fırsatını vermiştir. Dış politikasını Rusya Federasyo-
nu, Çin Halk Cumhuriyeti ve ABD arasındaki dengeler üzerine inşa et-
meye çalışan Kırgızistan, Afganistan operasyonu sırasında Özbekistan ile 
birlikte ABD ve koalisyon kuvvetlerine askerî üs tahsis etmişti. Ancak 
Kırgızistan’ın ABD açısından bölgedeki rolünü Afganistan ile sınırlı tut-
mak eksik bir değerlendirme olacaktır. 

Sonuç 

Tarihi, coğrafi, demografik, ekonomik ve stratejik dinamiklerin anali-
zinden ortaya çıkan sonuç göstermektedir ki, yakın çevre doktrinini he-
defleyen Rusya için Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Tacikistan’ın 
yer aldığı güney coğrafyasının stratejik değeri diğer bölgelerden daha faz-
                                                           
42 http://www.turksam.org/tr/a298.html 
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la ehemmiyet arz etmektedir. Rus stratejistler ve devlet adamları gayet 
mantıklı bir yaklaşımla Batı’nın insiyatifindeki güvenlik kuruluşlarının 
bölgeye müdahalelerinin, bölgede kendi başarısızlıklarına sebep olacağı-
nı düşünerek, bu tür girişimlere daima karşı çıkma eğiliminde olmuşlar-
dır.  

Bu tutumun fiilen intaç edeceği durum, ihtimal dışı olsa bile Rusya’-
nın eski imparatorluk özlemlerini gerçekleştirme gayreti olarak yorum-
lanmıştır. Ancak, kısa bir dönemde  Rusya’nın eski hakimiyetini yeniden 
tesis etme hususunda başarı şansının bulunmadığını tahmin etmek bu-
gün moda olmaktan çıkmamıştır.  

Kuşkusuz ilk bakışta böyle bir sonucun sanıldığı kadar tamamen ha-
yal olmadığını gösteren demografik ve yapısal sebepler mevcuttu. De-
mografik unsurlar Rusya’nın Türkistan coğrafyasındaki stratejisinde be-
lirleyici olmaktadır. Örneğin Kazakistan’da Rus nüfusunun oranı %33, 
Kırgistan’da ise %20 civarındadır. Rus hükümetleri kesinlikle herhangi 
bir istikrarsızlık nedeniyle, Rus nüfusunun Türkistan bölgesinden çekil-
mesine ilgisiz kalmamaktadır. Yeri gelmişken söylemek gerekirse bu tür 
demografik hareketlerin Rusya açısından tamamen olumsuz sonuçlar 
doğuracağını da biliyoruz. 

Diğer taraftan Şanghay İşbirliği Örgütü’nün dikkat çeken kuruluş 
amaçlarında Rusya’nın Türkistan siyasetinde iki mühim formül saptana-
bilmektedir. Rusya bölgedeki fundamentalist dini grupları tehdit olarak 
algılamasına rağmen, kendi hedeflerini tutturabilmek adına bu grupları 
kullanmaktadır. Diğer bir husus ise radikal gruplar ve terör örgütleri, 
bölge ülkelerinin uyum sürecine yönelmelerinde önemli birer unsur ola-
rak değerlendirilmektedir. Bu konularda öngörüye dayalı bir tahlil yap-
mak imkânsız değildir. Rus siyasetinin temeli tam da böyle bir tahlile 
dayanmaktadır. 

Rusya’yı tehdit olarak görüp Türkistan ve Kafkasya bölgelerinden çı-
karmak şu an itibariyle gerçekçi bir yaklaşım değildir. Zira, bu bölgeler-
deki zayıflıklar, krizler ve sorunlar, Moskova’nın sorunları haline gel-
mektedir. Bölgesel ve küresel güçlerin Sovyetler Birliği’nin dağılması 
akabinde bölgeye yönelik eylemleri, onların gözünde mümkün görünen 
bir stratejinin işlevi olmakla beraber, hiçbir ülke hareket alanında deği-
şen dengelerin sonuçlarını ve ortaya çıkan tehditleri Rusya’dan daha 
dikkatli biçimde takip etmek zorunda kalmamıştır. 

Şüphesiz bunun nedeni ABD, Çin, Türkiye ve İran gibi ülkelerin böl-
genin stratejik öneminin farkında olmalarına rağmen, Rusya’nın tarih-
sel konumudur. Paralel bir tahlil yaparsak, bölgenin yeni bir küresel 
pazar özelliğini taşıması ve Rusya, Çin, Hindistan’ı kontrol edebilecek 
jeopolitiğe sahip oluşu Türkistan’ı güçler çatışması kavşağına sürükle-
mektedir. 
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ATATÜRK DÖNEMİNDE CUMHURİYET BAYRAMI 
KUTLAMALARI: 

İSTANBUL VE ANKARA ÖRNEĞİ (1925-1938) 

Yrd. Doç. Dr. Cafer ULU* 

Öz 

Cumhuriyet 29 Ekim 1923’te ilan edilmesine rağmen bayram olarak 

kutlanmasına iki yıl sonra başlanmıştır. TBMM’nin 8 Şubat 1925 günü 

yapılan oturumunda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı olarak kabul edilerek, 

bu tarihten sonra Türkiye’de ve elçiliklerimizde kutlanmaya başlanmıştır. 

Atatürk’ün sağlığında gerçekleştirilen 1925-1938 yılları arasındaki 14 

kutlama ayrı bir öneme sahip olmuştur. Halk bu kutlamalara devlet erkâ-

nın heyecanına paralel bir ilgi göstermiş ve adeta her yıl beklediği bir sos-

yal faaliyet haline gelmişti. Taksim, Beyazıt, Üsküdar, Kadıköy ve Beşik-

taş kutlamaların merkezi olmuş, sabaha kadar süren bayram eğlenceleri-

ne fener alayları ile havai fişeklerin renk cümbüşü eşlik etmiştir. Bu kut-

lamalar yurdun her köşesinde yapılmış, fakat özellikle İstanbul ve Anka-

ra’da doruk noktasına ulaşmıştır. Bayram kutlamaları dönemin gazetele-

rinde gerek haber gerekse fotoğraflarla oldukça geniş yer almıştır. 

Anahtar kelimeler: Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları, İstanbul’da 

Cumhuriyet Bayramı, Ankara’da Cumhuriyet Bayramı. 

Abstract 
Republic Day Celebrations in Ataturk Period:  

The Instances of Istanbul and Ankara (1925-1938) 
Although the Republic was proclaimed on 29 October 1923, celebra-

ting it had started two years later. In TBMM’s (Grand National Assembly 

of Turkey) session conducted on 28 February 1925, the 29th of October 

was accepted as Republic Day and started to celebrate in Turkey and our 

embassies after this date. The 14 celebrations conducted in Atatürk’s life-
                                                           
* Namık Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi. 
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time between the years of 1925-1938 have a special importance. People 

showed an interest to the celebrations parallel to the excitement of high 

state officials, and the celebrations became a social activity that people 

virtually expected in every year. Taksim, Beyazit, Uskudar, Kadikoy and 

Besiktas became the centers of celebrations, and torchlight processions, 

array of bright colors of fireworks accompanied to the festival celebrati-

ons continued all night long. These celebrations were made in all corners 

of the country, but they reached to the top especially in Istanbul and An-

kara. The celebrations were published widely in the newspapers of that 

period both with the news and the photographs. 

Key words: Republic Day Celebration, Republic Day In Istanbul, Re-

public Day In Ankara. 

1. 19 Mayıs 1919’dan 29 Ekim 1923’e Cumhuriyet’e Giden Süreç 

19. yüzyıl Osmanlı Devleti için siyasi buhranlarla geçmişti. Ruslarla 
yapılan savaşlar devletin, hâl-i hazırda kötü olan bünyesini daha da 
sarsmış, siyasi ve ekonomik kayıpları büyük toprak kayıpları izlemişti. 
Dış sorunların yanı sıra içeride yaşanan problemler devletin mücadele 
ettiği sorunların daha da artmasına neden olmuştu. 

13 Şubat 1878’de meclisin kapatılıp Kanun-i Esasi’nin askıya alın-
ması1 ile sona eren Birinci Meşrutiyet sonrasında Jön Türklerin basın 
aracılığıyla başlattığı fikrî mücadele,2 hareketin ordu içerisine yayılma-
sıyla birlikte silahlı mücadeleye dönüşmüştü. Balkanlarda Resneli Niyazi 
ve Enver Bey’in dağa çıkması, devlet adamlarına suikastlar düzenlenme-
si gerilimi doruk noktasına çıkarmış,3 II. Abdülhamid’in her şeyi “suyun 
akışına” bırakmasıyla 1908’de İkinci Meşrutiyet ilan edilmişti. İkinci 
Meşrutiyet’in ilanını takip eden 31 Mart Vakası sonrasında II. Abdülha-
mid’i tahttan indiren4 İttihatçılar, Babıali baskınıyla5 birlikte idareyi ta-
mamen ele geçirmişlerdi. 

İttihat ve Terakki’nin yaklaşan dünya savaşı öncesinde yönetimde tek 
söz sahibi olması, Osmanlı Devleti’nin İttifak Devletleri yanında savaşa 
girmesini beraberinde getirmişti. Dört yıl süren savaş İttifak cephesinin 
mağlubiyeti, İttihatçıların ülkeyi terki ve Mondros Mütarekesi ile birlikte 
ülke topraklarının istilası ile sonuçlanmış, ancak Anadolu halkı henüz 
                                                           
1 İsmail Hami Danişmend, İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, c. 4, s. 309-311, İstanbul 1972; 
İlber Ortaylı, Türkiye Teşkilât ve İdare Tarihi, s. 533-536, Ankara 2008. 
2 Hamza Çakır, Osmanlı’da Basın İktidar İlişkileri, s. 74-84, Ankara 2002. 
3 Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi, c. 9, s. 29-33, 34-35, Ankara 1999; Bernard Lewis, Mo-
dern Türkiye’nin Doğuşu, s. 205-207, Ankara 2000. 
4 İsmail Hami Danişmend, Sadr-ı-a’zam Tevfik Paşa’nın Dosyasındaki Resmî ve Hususî Ev-
raklara Göre: 31 Mart Vak’ası, s. 134-165, İstanbul 1961; Faik Reşit Unat, İkinci Meşrutiye-
tin İlânı ve Otuzbir Mart Hâdisesi, s. 48-56 ve 79-87, Ankara 1991; Tarık Zafer Tunaya, Tür-
kiye’de Siyasal Partiler, c. III, s. 491-494, İstanbul 2009. 
5 “Babıali Baskını”, DİA, c. 4, s. 389-390, İstanbul 1991. 
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son sözünü söylememişti. “Karanlığın en yoğun olduğu an, aydınlığın en 
yakın olduğu andır.” sözünü ispatlarcasına 19 Mayıs 1919’dan itibaren 
“milletin makus talihi” Anadolu’da başlayan direniş ve kurtuluş mücade-
lesiyle kırılmaya başlamıştı. 

Havza ve Amasya genelgelerinin ardından Erzurum ve Sivas kongrele-
riyle şekillenen Kurtuluş Savaşı,6 Doğu ve Batı cephelerinde düzenli bir-
liklerle,7 Güney cephesinde ise sivil direnişle kazanılmış,8 dört yıl süren 
bu mücadele Lozan’da atılan imzalarla resmen sona ermişti.9 

Lozan Antlaşması sonrasında Osmanlı Devleti hukuken ortadan kalk-
mıştı. Artık yerinde, Anadolu ve Doğu Trakya toprakları üzerinde kuru-
lu, meclisi olan ancak henüz rejiminin adı konulmamış yeni bir Türk 
Devleti vardı. Bundan sonraki adım ise zihinlerde yer bulmuş, ancak he-
nüz açıklanmamış olan cumhuriyetin ilanı olmuştur. 

Mustafa Kemal Paşa, millî hükümetin nitelik olarak cumhuriyet hü-
kümeti olmasına rağmen, cumhuriyeti ilan etmemenin bir zaaf olduğunu 
düşünmekteydi. Bu nedenle ilk fırsatta cumhuriyetin resmen ilan edil-
mesi ve devlet başkanlığının cumhurbaşkanlığıyla temsil edilir hale geti-
rilmesi gerekmekteydi.10 Nitekim 28 Ekim 1923 günü akşamında Çanka-
ya’da verdiği, İsmet Paşa, Kazım Paşa, Fethi Bey, Kemalettin Sami ve 
Halit Paşa’nın hazır bulunduğu yemek sırasında “Yarın cumhuriyeti ilan 
edeceğiz.” diyerek bu süreci başlatmıştır. Sofradaki herkes bu fikri onay-
lamış ve hemen bir program hazırlanarak görev taksimi yapılmıştır. 
Mustafa Kemal Paşa, gece Çankaya’da kalan İsmet Paşa ile birlikte ge-
rekli kanun tasarısı taslağını hazırlamış, bu taslakta 1921 Anayasası’nın 
1, 3, 8 ve 9. maddelerinde gerekli değişiklikler yapılmıştı.11 

Aynı günlerde mecliste, bakanlar kurulunun oluşturulmasına çalışılı-
yordu. Bakanların tek tek meclis tarafından seçildiği mevcut sistemde ba-
kanları seçme işlemi adeta bir krize dönüşerek ülke yönetiminde zaaf 
meydana getirmekteydi. Mustafa Kemal Paşa, 29 Ekim günü meclise gide-
rek kürsüye çıktı ve bu konuya çözüm bulmak için bir saat süre istedi. 
Odasına çağırdığı kişilere hazırladıkları taslağı göstermiş, verilen sürenin 
sonunda tekrar kürsüye çıkarak bakanlar kurulunun meclis tarafından 
belirlenmesindeki zorluğu ifade eden bir konuşma yapmış, sonrasında ka-
nun tasarısı taslağının katipler tarafından okunmasını istemişti. Taslağın 
                                                           
6 Yaşar Yücel, “Atatürk’ün Cumhuriyetin Kuruluşundaki Görüş ve Etkinlikleri”, Ankara Üni-
versitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, c. 14, Sayı: 
25, s. 23, Ankara 1981. 
7 Ahmet Mumcu, Türk Devriminin Temelleri ve Gelişimi, s. 75, 76-85, İstanbul 1996. 
8 Cemil Öztürk (Editör), İmparatorluktan Ulus Devlete Türk İnkılâp Tarihi, s. 139-141, Anka-
ra 2005. 
9 Stanford J. Shaw-Ezel Kural Shaw, Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye, c. 2, s. 433-
437, İstanbul 2010. 
10 Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk, haz. Bedi Yazıcı, s. 770-771, İstanbul 1995. 
11 Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk, s. 778-779. 
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dinlenmesi üzerine söz alarak kürsüye çıkan vekillerin görüşlerini beyan 
etmelerinin ardından oylamaya geçilmiş, bütün maddelerin tek tek okuna-
rak kabul edilmiştir. Zaman kaybetmeden cumhurbaşkanlığı seçimine ge-
çilmiş ve Mustafa Kemal Paşa oybirliği ile bu göreve seçilmiştir.12 

2. 29 Ekim Tarihinin Milli Bayram Kabul Edilmesi 

29 Ekim gününün bayram olarak kutlanmasına ise iki yıl sonra baş-
lanılmıştır. TBMM’nin 8 Şubat 1925 günü yapılan oturumunda, 29 Ekim 
tarihi milli bayram olarak kabul edilmiş,13 23 Nisan 1925’te de 29 
Ekim’in milli bayram kabul edilmesi hakkında kanun, kararname ve ta-
limatname yayımlanmıştır. Devlet namına yapılacak bayram kutlamala-
rının icra şeklinin vekiller heyetince belirlenmesine karar verilmiştir. 
Türkiye dâhilinde hükümet tarafından, hariçte ise elçiler, maslahatgü-
zarlar, şehbenderler ve şehbender vekilleri tarafından resmî kabuller dü-
zenlenmesi kabul edilmiştir. Kabullere, bütün mülki ve askeri makamlar 
ile yabancı devlet temsilcileri katılacaktı. Elçiliklerdeki bayram program-
larının Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanması ve tebliğ edilmesi uy-
gun görülmüştür. Ayrıca 29 Ekim günü umumî tatil ilan edilmiştir.14 

3. 1925 Kutlamaları 

İlk cumhuriyet bayramının kutlanacağı 29 Ekim 1925 günü için bü-
tün illerde günler öncesinden hazırlık çalışmalarına başlanmıştı. Gün-
düz yapılacak törenlerin yanı sıra gece etkinliklerinin de düzenlenmesine 
karar verilerek, bu gün tamamıyla bayrama hasredilmişti. Şehirlere zafer 
takları kurulup, süslemeler yapılmış, 29 Ekim gecesinde şehirdeki bü-
tün camilerin aydınlatılması için ampul ve zeytinyağı tedarik edilmişti. 
Gece düzenlenecek fener alayının güzergâhları belirlenmiş, resmi kabul-
lerin programları da titizlikle hazırlanmıştı.15 

İstanbul’da kutlama hazırlıkları 27 Ekim günü başlamıştı.16 Kutlama-
ların merkezinde bulunan Darülfünun etkinlik programını büyük bir 
dikkatle hazırlamıştı. Bu programda bando ekibi bulundurmak isteyen 
Darülfünun Emini Nureddin Bey, Bahriye ve Merkez kumandanlıklarına 
yaptığı başvurulardan olumlu cevap almış, Bahriye Bandosu’nun 29 
Ekim günü, akşama doğru Darülfünun Meydanı’nda konser vermesi 
sağlanmıştı. 

Kutlamaların en önemli etkinliklerinin başında fener alayı ve havai fi-
şek gösterisi gelmekteydi. Programa göre, 29 Ekim gecesi saat 19.00’da, 
                                                           
12 Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk, s. 782-789. 
13 Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi (BCA), Sayı: 1516, Fon Kodu: 30.18.1.1, Yer No: 12.75.6, 
Tarih: 8/2/1925. 
14 BCA, Fon Kodu: 51.0.0.0, Yer No: 2.13.2, Tarih: 23/4/1925. 
15 Cumhuriyet, Yıl: 2, No: 529, s. 2, 28 Teşrinievvel 1925. 
16 Cumhuriyet, Yıl: 2, No: 531, s. 1, 31 Teşrinievvel 1925. 
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Fatih’ten hareket edecek olan fener alayı, Beyazıt Meydanı’na vardıktan 
sonra Darülfünun kapısından geçerek, bugün İstanbul Üniversitesi Rek-
törlüğü olan, merkez binanın önüne gelecekti. Alayın gelişi ile birlikte 
başlayacak olan havai fişek gösterisinin ardından, günün anlamı ile ilgili 
konuşmalar yapılacaktı. Kutlamanın ev sahibi konumunda olan Darül-
fünun’un bütün mensupları ise fener alayı bahçeye girdiği esnada onları 
karşılamak üzere hazır bulunacaklardı. 

Şehirdeki resmî kabullerin de başlangıçta Darülfünun salonlarında 
yapılması düşünülmüştü. Ancak daha sonra Şehremaneti’nin salonları 
çürük bulması nedeniyle resmî kabullerin Tokatlıyan Oteli’nde yapılma-
sına karar verilmişti. Bu değişiklik Darülfünun nezdinde teessüfle karşı-
lanmıştır. Değişikliği, Şehremaneti tarafından programın Darülfünun’da 
yapılmasının istenmemesine bağlayanlar da olmuştur. 

Öte yandan İstanbul Valiliği, bayramın cumartesi gününe denk gel-
mesi dolayısıyla esnafın işyerlerini kapalı tutmasına karar vermiş ve ge-
rekli emri Polis Müdüriyeti’ne göndermişti. Valiliğin, bayram etkinlikleri-
ne katılımı artırmak amacıyla böyle bir karar aldığı düşünülebilir. 

Öte yandan Cumhuriyet Halk Fırkası ocakları da bayram programı 
hazırlığı içerisindeydi. Beşiktaş’ta yapılacak kutlamalarda bando ve ince 
saz dinletisinin yanı sıra öğrenciler tarafından marşlar okunacak, ko-
nuşmalar yapılacaktı. 

Anadolu Yakası’ndaki Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının merkezi 
ise Üsküdar olacaktı. Bayram günü, Vilayet Dairesi'nde yapılacak resmi 
kabuller ile başlayacak bayram kutlamaları geç saatlere kadar düzenle-
necek etkinliklerle devam edecekti. Gece programına askeri kıtalar ve 
bando da Avrupa Yakası’nda olduğu gibi buradaki kutlamalarda en bü-
yük katılımın fener alayında olması hedeflenmişti. Üsküdar’dan hareket 
edecek olan alay, vilayet, belediye, Jandarma Kumandanlığı, Üsküdar Li-
sesi, Selimiye Kışlası, Fakülte, Baytar Mektebi güzergahını izleyerek Ka-
racaahmet’e gidecek, oradan geri dönerek Yeni Mahalle’ye hareket ede-
cek burada Kısıklı istikametinden gelen grubun katılımıyla Çinili Merke-
zi ve Çınar yolunu izleyerek tekrar Üsküdar’a ulaşacaktı.17 

Ev, işyeri ve devlet dairelerinin bayraklar ve defne dallarıyla donatıldı-
ğı kentte, bayram sabahı saat 07.00’den itibaren halk Sultanahmet Mey-
danı’nda toplanmaya başlamıştı. 10.00’da resmî kabuller gerçekleştiril-
miş, Ortodokslar adına Patrik Eftim de kabullere katılarak İstanbul Vali-
si’ne tebriklerini sunmuştu. İstanbul Valisi tarafından tebriklerin kabulü 
ardından Kurtuluş Savaşı gazilerine İstiklâl Madalyası takılmasıyla res-
mî kabul sona ermişti. 

11.00’de resmî geçit töreni başlamıştı. Geçide, Mekteb-i Harbiye, Ku-
leli İdadisi, Heybeliada Mekteb-i Bahriyesi, Gedikli Zabıtan Mektebi ve 
                                                           
17 Cumhuriyet, Yıl: 2, No: 529, s. 2, 28 Teşrinievvel 1925. 
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Askerî Sanayi öğrencileri, 3. Kolordu Piyadeleri, süvari alayı, topçu, mit-
ralyöz, seyyar hastane, levazım, bahriye birliklerinin yanı sıra; Darülfü-
nun, lise ve orta okul öğrencileri, esnaf birlikleri katılmıştı. Geçit alayı, 
Sultanahmet - Divanyolu - Beyazıt - Zeyrek - Unkapanı Köprüsü - Şişha-
ne Karakolu - Tepebaşı - Cadde-i Kebir (İstiklal Caddesi) yoluyla Tak-
sim’e yürüyerek burada dağılmıştı.18 

Kutlamaların devamı Beyazıt’ta, Darülfünun önünde yapılmıştır. 
17.00’den itibaren kalabalığın toplandığı meydanda saat 18.00-19.00 
arasında, bugünkü Rektörlük binası balkonundan, fakültelerin her bö-
lümü adına bir öğrenci konuşma yapmış, saat 19.30’da, Fatih’ten hare-
ket etmiş olan fener alayı Darülfünun bahçesine girmişti. Alayın meyda-
na girişi sonrasında daha da artan kalabalığa, Darülfünun Emini (Rektö-
rü) Müderris Nureddin ve Muslihiddin Adil Beyler birer konuşma yap-
mıştı. Muslihiddin Adil Bey, konuşması esnasında, cumhuriyetin müda-
faası için halka yemin ettirmiş, bu şekilde sona eren kutlamaların ardın-
dan, Beyazıt Meydanı’na doğru yürüyüşe geçen halk burada dağılmıştı. 

Saat 18.00’de Taksim’de, stadyum karşısında toplanan kalabalığın 
oluşturduğu fener alayı Fatih’e kadar yürüyüş gerçekleştirmişti. Beyoğ-
lu’nun yanı sıra İstanbul’un diğer ilçelerinde de fener alaylarının düzen-
lendiği ilk cumhuriyet bayramında şehirde tam bir şenlik atmosferi ya-
şanmıştı.19 

Başkent Ankara’da ise kutlamalar öğleden sonra başlamış, saat 
14.00’de Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Paşa meclisteki odasında dev-
let erkânını ve yabancı elçileri kabul etmişti. Kabulün ardından ise mec-
lis bahçesinde gerçekleştirilen kutlama törenine geçilmiştir. Kara ve de-
niz kuvvetlerine mensup birliklerin yanı sıra, okullar ve meslek birlikleri 
de kortej içerisinde yer almıştı. On binlerce kişinin meclisin etrafını çev-
relediği kutlamalar esnasında, şehrin üzerinde gösteri uçuşları yapan 
uçaklardan konfetiler ve çiçekler atılarak renkli enstantaneler oluşması 
sağlanmıştı. Gece de devam eden kutlamalarda, halkın yoğun ilgisine 
sahne olan fener alayı gerçekleştirilmişti.20 

4. 1926 Kutlamaları 

1925’deki ilk kutlamalar herhangi bir aksilik olmadan, başarıyla ger-
çekleştirilmiş, Cumhuriyetin üçüncü yılında yapılacak olan ikinci bay-
ramda, gerekli tecrübe elde edilmişti.21 

1926 kutlamaları kapsamında geçiş törenlerinde yer alacak askeri 
birliklerin terhisleri, 27 Ekim 1926’da alınan kararla Ekim ayı sonuna 
                                                           
18 Cumhuriyet, Yıl: 2, No: 531, s. 1, 31 Teşrinievvel 1925. 
19 Cumhuriyet, Yıl: 2, No: 531, s. 2, 31 Teşrinievvel 1925. 
20 Cumhuriyet, Yıl: 2, No: 531, s. 131, Teşrinievvel 1925. 
21 Cumhuriyet, Yıl: 3, No: 890, s. 131, Teşrinievvel 1926. 
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kadar ertelenmişti.22 Bu sayede geçiş törenlerine tecrübeli askerlerin ka-
tılması ve yeni askerlerin eğitimiyle zaman kaybedilmemesi amaçlanmıştı. 

1925 kutlamalarını büyük bir coşkuya dönüştürmeyi başaran İstan-
bul’da her bayramda yerlerini alan zafer takları yine şehrin farklı yerle-
rinde kurulmuştu. Bunlardan en ihtişamlıları Çemberlitaş’taki Evkaf Mü-
dürlüğü önünde ve Beyoğlu’nda Galatasaray Lisesi yakınında yapılan tak-
lardı. Bunların dışında mahalle aralarına süslü kemerler konulmuştu. 

Bayram etkinlikleri saat 10.00’da vilayet konağında yapılan resmî ka-
bulle başlamıştı. Kabulün ardından önceki yıl olduğu gibi 23 gaziye İs-
tiklal Madalyaları takılmış, 14.00’de ise konsolosların tebrikleri vali tara-
fından kabul edilmişti. 

İstanbul’da 1925 yılında olduğu gibi 1926’da da kutlamaların merkezi 
Beyazıt Meydanı olmuştur. Devlet erkânının hazır bulunduğu gösteriler; 
asker, memur, öğrenci ve sivil halkın katılımıyla büyük bir coşkuya sah-
ne olmuş, saat 12.00’de başlayan etkinlikler kapsamında şehir meydan-
larından top atışları yapılmıştır. Top seslerine Boğaz’daki gemilerin siren 
sedaları eşlik etmiştir.23 Bu seremoni İstanbul’da 1925-1938 yılları ara-
sında kutlanan bütün Cumhuriyet bayramlarında uygulanmıştır. 

Askeri kıtalar, askeri ve sivil okul öğrencilerinin yer aldığı geçit korteji 
içerisinde peri kılığına girmiş genç kızların yaptığı cumhuriyet temsili 
daha sonra pek çok gazetenin ilk sayfasını süslediği gibi, günümüzde de 
hatırlanan bir ayrıntı olarak yer almıştır. Gelenbevi Orta Mektebi öğren-
cilerinin, çiçeklerle örülü bir çerçeve içerisinde taşıdıkları Atatürk resmi 
ve “Var Olsun Cumhuriyet” yazılı pankart da dikkat çeken ayrıntılardan 
biri olmuştur. Amele Teali Cemiyeti ise kırmızı bir kamyonetin kasasında 
örs döven bir işçi sahnesini canlandırmıştır. 

Gece ise iki koldan fener alayı düzenlenmiştir. Biri, Beyoğlu’ndan yola 
çıkarak Karaköy’e inmiş ve Dolmabahçe, Gazhane yokuşu üzerinden 
Taksim’e geri dönmüştü. Diğer fener alayı ise Fatih’ten saat 20.00’de yo-
la çıkmış, yeniçeri kıyafeti giymiş süvari ve piyadelerin dikkat çektiği ala-
yın yürüyüşü, 1925 kutlamalarında olduğu gibi Beyazıt Meydanı’ndaki 
Darülfünun önünde sona ermişti. Burada yapılan konuşmaların ardın-
dan Cumhuriyet Halk Fırkası İstanbul Heyet-i İdaresi önüne giden alaya 
hitaben daire reisi ve Darülfünun müderrisi Şemseddin Bey bir konuş-
ma yapmıştı. Sonraki durağı Türk Ocağı olan alay, buradan Eminönü’ne 
gitmiştir. Bayram şerefine Hükümet Konağı’nda balo düzenlenmiş, 22.00’de 
başlayan balo 04.00’e kadar devam etmişti. 

Üsküdar’da ise Doğancılar Parkı önünde bando, Üsküdar Polis Mer-
kezi önünde de bir saz heyeti tarafından konser verilmiş, Halk Fırkası 
önünde ise balo düzenlenmişti. 
                                                           
22 BCA, Sayı: 4267, Dosya: 56-48, Fon Kodu: 30.18.1.1, Yer No: 21.66.11, Tarih: 27/10/1926. 
23 Cumhuriyet, Yıl: 3, No: 890, s. 1, 31 Teşrinievvel 1926. 
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Ankara’da kutlamaların merkezi meclisin önünde bulunan cadde ol-
muştur. Geçit resmi için caddenin her iki yanına tribünler kurulmuş, 
meclis binasında Mustafa Kemal Paşa tarafından mebusların tebrikleri 
kabul edilmişti. Frak ve yüksek şapka giymiş olan mebuslar saat 14.30’-
da törenin yapılacağı alana geçmişlerdi. Ardından devlet erkânı ve askerî 
erkân tribündeki yerlerini almışlardı. En son Mustafa Kemal Paşa, yanın-
da İsmet ve Fevzi Paşalar olduğu halde tören alanına gelmiş ve şapkasıyla 
halkı selamlayarak kendisi için hazırlanan özel tribüne geçmişti.24 

Askeri birliklerin geçişine, Hava Kuvvetleri’ne ait uçakların gösteri 
uçuşları eşlik etmişti. Birliklerin geçişi sonrasında yurdun çeşitli bölgele-
rinden gelen izciler yürüyüşlerini yapmışlar, onları Ankara’da bulunan 
okulların öğrencileri takip etmişti. Kortej içinde, İstanbul’da olduğu gibi, 
Cumhuriyet Perisi temsili en dikkat çekici ayrıntıyı oluşturmuştur. Zira-
at Mektebi’nin hazırladığı temsil öküz koşulmuş bir kara saban ile eski 
tarımı, traktör ile Cumhuriyet tarımını ifade etmişti. Esnaf ve işçi birlik-
lerinin ardından geçit töreni sona ermişti. Gece ise Türk Ocağı tarafın-
dan Evkaf Oteli’nde balo düzenlenmiş, Mustafa Kemal Paşa’nın katılı-
mıyla 22.00’de başlayan eğlence, sabah 07.00’ye kadar devam etmişti.25 

5. 1927 Kutlamaları 

İstanbul Valiliği müddetince üçüncü bayramını yaşayan Şemsettin 
Sami Bey 10.00’da devlet erkânı ve memurların tebriklerini kabul etmiş-
tir. İlk iki bayramda olduğu gibi kabul törenin bitiminde kırk üç gaziye 
İstiklal Madalyası takılmasının ardından, valilik binasındaki tören 
11.00’de sona ermişti.26 Vali ve konukları daha sonra Şehremaneti 
önünde yapılacak olan resmî geçidi seyretmek üzere buraya gelmişlerdi. 

İlk iki bayramdan farklı olarak bu yıl Şehremaneti önünde yapılan res-
mî geçit saat 11.15’te başlamıştı. Yürüyüşe katılacak olan askerî kıtalar ve 
okullar 09.30’dan itibaren Darülfünun bahçesinde toplanmış, programda-
ki sırayı takiben buradan hareket ederek geçit alanına doğru yürüyüşe 
geçmişlerdi. Kortejde 3. Kolordu Muhabere Bölüğü’nün telsiz arabalarının 
yanı sıra güvercin arabaları yer almıştı. Resmi geçitte son olarak yürüyüşe 
başlayan esnaf birliklerinin geçişleri sırasında renkli sahneler yaşanmıştı. 
Kasaplar Birliği tarafından süslenen bir kamyona iki öküz başı asılmış, 
kasasına da canlı bir koyun konulmuştu. Kamyon Şehremaneti'nin önüne 
geldiği sırada kamyondan indirilen koyun alelacele, seyircilerin şaşkın ba-
kışları arasında kesilmiş, kan tribüne kadar sıçramıştı. 

Resmî geçidin ardından Muhabere Kıtası tarafından beyaz güvercinler 
uçurulmuş, 12.00’de İstanbul’un farklı bölgelerinden top atışları yapıl-
mıştı. Törenler 12.30’da sona ermişti. 
                                                           
24 Cumhuriyet, Yıl: 3, No: 890, s. 1, 31 Teşrinievvel 1926. 
25 Cumhuriyet, Yıl: 3, No: 890, s. 3, 31 Teşrinievvel 1926. 
26 Cumhuriyet, Yıl: 4, No: 1248, s. 1, 30 Teşrinievvel 1927. 
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Geçidin ardından 13.00’de Vali tarafından konsolosların tebrikleri ka-
bul edilmiş, Papanın İstanbul vekili de tebriklerini sunanlar arasında yer 
almıştı. Konsolosların ardından gayrimüslimlerin dinî önderleri tebrikle-
rini arz etmişlerdi. Valiliğin yanı sıra, şehremaneti ve kolordu komutanlı-
ğında da kabuller yapılmış, Şehremini Muhittin Bey tarafından İstanbul 
şehri adına, Mustafa Kemal Paşa, İsmet Paşa ve Meclis Başkanı Kazım 
Paşa nezdine birer telgraf çekilmişti. 

Resmî törenin sonrasında, şehrin farklı yerlerinde kutlamalar devam 
etmiştir. Cumhuriyet Halk Fırkası merkezinde 14.00’de başlayan kutla-
ma geç vakte kadar sürmüştü. Davete, Vali Şemsettin Sami Bey ile Şeh-
remini Muhittin Bey’in yanı sıra İstanbul’da bulunan mebuslar ve önde 
gelen devlet erkânı katılmıştı. Gece ise Valilik tarafından balo tertip edil-
mişti. Bunun yanı sıra, Türk Ocağı ve diğer partiler tarafından da davet 
ve balolar düzenlenmişti. 

Şehrin karşı yakasındaki Üsküdar’da ise kutlamalar kaymakamlık bi-
nası önünde yapılan resmi geçit ile başlamış, öğleden sonra ise kayma-
kamlık binasında resmi kabuller yapılmıştı. 

Bayram gecesi ise her yıl olduğu gibi fener alayları düzenlenmişti. Üs-
küdar’da Cumhuriyet Halk Fırkası merkezinde konser tertip edilirken, 
diğer ilçelerde de çeşitli eğlenceler icra edilmişti. 

1927 kutlamalarının en ilginç etkinliği Göztepe’de yapılmıştı. Cumhu-
riyet Halk Fırkası Göztepe Ocağı tarafından sünnet düğünü tertip edile-
rek, fakir çocukları sünnet ettirilmişti. Gündüz ise Göztepe’deki spor ku-
lüpleri arasında atletizm yarışmaları yapılmış, gece orta oyunları, havai 
fişek ve müzik eşliğinde sabaha kadar kutlamalar sürdürülmüştü.27 

6. 1928 Kutlamaları 

29 Ekim 1928 öncesinde, 28 Ekim günü, İstanbul’da bütün okullarda 
öğrencilerde Cumhuriyet bilincini pekiştirmek üzere etkinlikler hazırlan-
mıştır. Öğrencilere Cumhuriyet hakkında konferanslar verilmiş, müsa-
mereler düzenlenmiştir. Üsküdar’daki On Beşinci, Kadıköy’deki Gazi Pa-
şa, Beyazıt’taki Yedinci, Koca Mustafa Paşa’daki Yirmi Sekizinci ve Yıl-
dız’daki Şemsülmekatip mekteplerinde bütün öğretmenler toplanarak 
bayramlaşmış ve öğrencileriyle sohbet etmişler, Maarif Müdürü Haydar 
Bey de müsamereler esnasında hazır bulunmuştu.28 

Cumhuriyet Bayramı’nın dördüncü kutlamaları, diğer bayramlarda 
da görülen disiplin ve katılıma sahne olmuştur. Sabah saat 10.00’da va-
lilikte yapılan resmi kabulün ardından, Vali Vekili Muhiddin Bey ve dev-
let erkânı saat 11.00’de Darülfünun önünde yapılacak resmi geçidi izle-
mek üzere buraya gelmişlerdi. Saat 09.00’dan itibaren yerlerini alan as-
                                                           
27 Cumhuriyet, Yıl: 4, No: 1248, s. 2, 30 Teşrinievvel 1927. 
28 Cumhuriyet, Yıl: 5, No: 1609, s. 2, 31 Teşrinievvel 1928. 
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kerî kıtalar ve öğrenciler, Mercan Kapısı’ndan çıkarak Beyazıt’a gelmiş ve 
resmi geçitlerini yapmışlardı.29 Devlet erkânını selamlayan gruplar bura-
dan devam ederek; Beyazıt, Divanyolu, Sultanahmet, Sirkeci, Galata, 
Şişhane Yokuşu, Tepebaşı, İstiklal Caddesi güzergahını takiben Taksim’e 
kadar uzun bir yürüyüş yapmışlardı. 12.00’de şehrin farklı bölgelerinden 
top atışları yapılmış, resmi geçit töreni 13.00’e kadar devam etmişti. Tö-
ren sonrasında ise vilayet konağında Vali Vekili Muhittin Bey tarafından 
73 kişiye İstiklal Madalyası takılmıştı. 

Gece yapılacak kutlamalar için şehir ışıklandırılmış, fener alayları dü-
zenlenmiş ve İstanbul’daki bütün okullar fener alayına katılmıştı.30 Ön-
ceki yıllarda olduğu gibi cami minareleri de aydınlatılmıştı.31 

Gelenek halini alan balolar 1928 kutlamalarında da yer almıştı. Vila-
yet Konağı’nda ve Türk Ocağı’nda olmak üzere iki balo düzenlenmiştir. 

İlk üç yıldan farklı olarak, 1928’de Seyr-i Sefain İdaresi tarafından 
bayram dolayısıyla Tophane Rıhtımı’nda inşa ettirilen yolcu salonunda 
danslı bir müsamere düzenlenmişti. Fakat bu müsamereye yalnızca 
Seyr-i Sefain çalışanları ve aileleri katılabilmişti. 

Anadolu Yakası’ndaki resmi geçit töreni her yıl olduğu gibi Üsküdar’-
da yapılmıştı. Resmi geçidin ardından, ilk defa olarak Selimiye’de bulu-
nan spor sahasında okulların da katılımıyla ayrıca bir kutlama daha dü-
zenlenmişti. Kutlamaya, asker, jandarma, polis, belediye zabıtası, okul-
lar ve spor kulüpleri katılmış, Üsküdar Kaymakamı tarafından günün 
önemini ifade eden bir konuşma yapılmıştı. 

Kadıköy’de ise kutlamalar için belediye binası ile Moda Caddesi ara-
sında bulunan yol ışıklarla aydınlatılmış, özel ve resmi kurum binaları, 
okullar ve dükkânlar bayrak ve defne yapraklarıyla süslenmişti. 

Valilik ve Türk Ocağı’nda düzenlenen Avrupai baloların aksine Ana-
dolu yakasında daha geleneksel tarzda kutlamalar yapılmıştır. Meselâ 
Üsküdar’daki resmi geçitten dönen halk Kuşdili Çayırı’nda toplanarak, 
davul-zurna eşliğinde yöresel oyunlar oynamıştı. 

Akşam 18.00’den itibaren halk Kadıköy Belediyesi önünde toplanmış, 
kalabalığa hitaben yapılan nutkun ardından, okulların ve esnaf birlikle-
rinin katılımıyla fener alayı düzenlenmişti. Cumhuriyet Fırkası Kadıköy 
Kaza Merkezi tarafından ise belediye salonunda akşam ziyafeti verilmişti. 

Kadıköy’deki bir diğer kutlama etkinliği ise Süreyya Paşa Sinema-
sı’nda düzenlenen balo olmuştur. Bu balo şimdiye kadar yapılmış olan-
ların belki de en ilginciydi. Zira baloda Fenerbahçe ile Galatasaray futbol 
takımları arasında “danslı futbol maçı” oynanmış, dans-futbol karışımı 
maçı Galatasaray 4-0 kazanmıştı. 
                                                           
29 Cumhuriyet, Yıl: 5, No: 1609, s. 1, 31 Teşrinievvel 1928. 
30 Cumhuriyet, Yıl: 5, No: 1609, s. 1, 31 Teşrinievvel 1928. 
31 BCA, Fon Kodu: 51.0.0.0, Yer No: 8.69.15, Tarih: 27/10/1928. 
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İstanbul’da kutlamaların yapıldığı bir diğer yer Samatya olmuştur. 
Samatya Polis Merkezi ve Nahiye Ocağı tarafından bir tak yapılmış, biri 
saz heyeti, diğeri de katılımcılar için iki yüksek sahne inşa edilmiştir. 
Burada yapılan kutlamalar da sabaha kadar devam etmiştir. 

Bu yılki Cumhuriyet bayramı gayrimüslim vatandaşlar arasında da 
kutlanmıştır. Bu kutlamaların yapıldığı yerlerden biri Beyoğlu Musevi Li-
sesi’dir. Sabah saatlerinde okulda toplanan öğrenciler milli marşlar söyle-
miş, okul öğretmenlerinden Kazım Nami Bey’in nutkunu dinlemişlerdir.32 

7. 1929 Kutlamaları 

1929’da da Cumhuriyet bayramı kutlamaları, önceki yıllardakilerle 
aynı düzen ve tertip içerisinde devam etmiştir. Dönemin gazetelerine 
baktığımızda, resmi törenlerin araya karbon kâğıdı konulmuşçasına, ay-
nı düzende devam ettiği görülmüştür. Fark ise münferit kutlamalarda 
kendini göstermiştir. 

Cumhuriyetin altıncı yıldönümünde yapılan beşinci kutlama törenleri 
için İstanbul’da, Şehremaneti, Kolordu ve birkaç devlet kurumu önünde 
zafer takları inşa edilmiştir.33 

Valilikte, 10.00-11.00 arası yapılan resmi kabulün ardından, Beya-
zıt’ta Mirliva Talat Paşa’nın kumandasında geçit töreni icra edilmiştir. 
Cumhuriyeti temsil eden beyazlar giyinmiş kızın elinde tuttuğu “Cumhu-
riyet” yazılı hilal aranjmanı ve yanında yürüyen kırmızı elbiseli ve çiçek-
lerle süslü üç küçük çocuk dikkat çekmiştir. Kortejde mehter takımı da 
yer almıştır. 

1928 törenlerinde olduğu gibi kortej; Beyazıt, Divanyolu, Sultanah-
met, Sirkeci, Karaköy, Şişhane Yokuşu ve İstiklal Caddesi yoluyla Tak-
sim’e gitmiş ve tören burada sona ermiştir. Saatler 12.00’ye geldiğinde, 
her yıl olduğu gibi top atışları ve gemi sirenlerinin sesleri bütün şehri 
kaplamıştır.34 

14.30-15.00’de vali vekili tarafından kolordu, Halk Fırkası, Türk Oca-
ğı, Himaye-i Etfal ve Tayyare Cemiyetleri’ne ziyaretlerde bulunulmuştur. 
15.00’de ise İstanbul’daki konsoloslar Vali Muhittin Bey’e tebriklerini 
sunmuşlardır.35 

Gece ise Nişantaşı’ndaki vali konağında36 ve Türk Ocağı’nda balo ve-
rilmiş, Göztepe Cumhuriyet Halk Fırkası Göztepe’de halka açık eğlence-
ler düzenlemiştir. Yeşilköy’de ise köylerden kutlamalara katılmak için 
gelen halka konuşmalar yapılmıştır.37 
                                                           
32 Cumhuriyet, Yıl: 5, No: 1609, s. 1, 31 Teşrinievvel 1928. 
33 Akşam, Yıl: 12, No: 3968, s. 1, 29 Teşrinievvel 1929. 
34 Cumhuriyet, Yıl: 6, No: 1968, s. 1, 31 Teşrinievvel 1929; Akşam, Yıl: 12, No: 3969, s. 1-2, 
31 Teşrinievvel 1929. 
35 Akşam, Yıl: 12, No: 3969, s. 2, 31 Teşrinievvel 1929. 
36 Akşam, Yıl: 12, No: 3969, s. 2, 31 Teşrinievvel 1929. 
37 Cumhuriyet, Yıl: 6, No: 1968, s. 4, 31 Teşrinievvel 1929. 
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Boğaziçi’nde Büyükdere’den Yenimahalle’ye kadar coşkulu kutlama-
lar yapılmış, Büyükdere, Yenimahalle ve Sarıyer’de birer zafer takı ku-
rulmuştur. Bunlardan özellikle Yenimahalle’de bulunan tak süslemele-
riyle dikkat çekmiştir. Halk Fırkası Mutemedi Hasan Bey ile Yeni Mahal-
le Mutemedi Mehmet Emin Bey’in 15 gün süren gayretleriyle hazırlanan 
bayram etkinliklerine halk yoğun ilgi göstermiştir. Gece zafer taklarının 
çevresinde toplanan halk, müzik eşliğinde oyunlar oynamış, Sarıyer’de 
ise ilkokul öğrencileri milli marşlar söyleyerek yürümüşlerdir. 

Anadolu Yakası’nda ise, Üsküdar’da Cumhuriyet Halk Fırkası Yeni 
Mahalle nahiye merkezinde üyeler ve ocak heyetleri bayramlaşmıştır. Ar-
dından, Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Paşa, Meclis Başkanı Kazım Pa-
şa, Başbakan İsmet İnönü ve İstanbul mebusu Hakkı Şinasi Paşa’ya bi-
rer kutlama telgrafı çekilmiştir. Basın-Yayın Camiası ise Beyoğlu’nda bir 
araya gelerek, bayram şerefine çay ziyafeti vermişlerdi.38 

Ankara’da kutlamaların merkezi yine Büyük Millet Meclisi’nin önü ol-
muştur. Yıl içerisinde genişletme çalışmaları yapılan İstasyon Caddesi’ne 
her bayram olduğu gibi tribünler yapılmıştı. Meclis binasının hemen 
önünde Mustafa Kemal Paşa için tribün hazırlanırken, iki yanında bü-
yükelçi, mebus ve memurların, hemen karşısında ise kadınlar için tri-
bünler hazırlanmıştı. Etkinlikler her yıl olduğu gibi vaktinde yapılmış, 
hiçbir aksama yaşanmamıştı. Daha önce de değindiğimiz gibi bu düzen 
Atatürk dönemi bayramlarında daima devam etmiştir.39 Kutlamalara ka-
tılacak olan askerlerin terhisleri Ekim ayı sonuna ertelenmiş,40 yurdun 
dört bir yanından şehre izciler gelmiştir.41 

Kutlamalar İstanbul’un aksine yine öğleden sonra, 14.00’de başla-
mıştır. Resmi etkinliklerin ardından halk gece yarısına kadar süren kut-
lamalara katılmıştır. Devlet erkânı ise, Dışişleri Bakanı’nın 20.00’de, An-
kara Palas’ta verdiği ziyafette bir araya gelmiştir. Gece ise Halk Fırkası 
balo düzenlemiştir. Mustafa Kemal Paşa her iki toplantıya da iştirak et-
miştir.42 

8. 1930 Kutlamaları 

1930 kutlamalarında öne çıkan gelişme, Yunanistan Başbakanı Veni-
zelos’un törenlere katılmak üzere Ankara’ya gelişidir. Venizelos, 27 Ekim 
günü Ankara Garı’nda İsmet Paşa ve Dışişleri Bakanı Tevfik Bey tarafın-
dan karşılanmıştı. Yollar Türk ve Yunan bayrakları ile süslenmiş, Meclis 
                                                           
38 Akşam, Yıl: 12, No: 3969, s. 2, 31 Teşrinievvel 1929. 
39 Akşam, Yıl: 12, No: 3969, s. 2, 31 Teşrinievvel 1929. 
40 BCA, Sayı: 8268, Dosya: 56-56, Fon Kodu: 30.18.1.2, Yer No: 5.41.15, Tarih: 
25/08/1929. 
41 İzcilerin masrafları için 5000 lira verilmiştir. BCA, Sayı: 8406, Dosya: 144-58, Fon Kodu: 
30.18.1.2, Yer No: 5.48.12, Tarih: 22/9/1929. 
42 Akşam, Yıl: 12, No: 3969, s. 2, 31 Teşrinievvel 1929. 
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binasının alt tarafında bulunan dört yol ağzında üç sütunlu bir zafer ta-
kı inşa edilmişti. Sütunlardan ikisi mavi ve beyaza boyanmış, üzerine 
Yunan bayrakları asılmıştı. Takın orta sütunu ise kırmızı-beyaz olup, 
üzerinde Türk bayrağı bulunmaktaydı.43 

İstanbul’da 29 Ekim günü yağmurlu olmasına rağmen bayram kutla-
maları aksatılmadan yapılmıştır. Valilikte, 10.00’da başlayan resmi ka-
bullerin ardından resmi geçit töreni icra edilmiştir. Tören eskiden olduğu 
gibi bu yıl da Beyazıt Meydanı’nda yapılmış, Darülfünun Meydanı’nda 
toplanan gruplar Mercan Kapısı’ndan geçerek Beyazıt Meydanı’nda ha-
zırlanmış olan tören alanına gelmiş ve önceki yıllarda takip edilen güzer-
gah üzerinden Taksim’e kadar yürümüşlerdi. Taksim Anıtı’na Cumhuri-
yet Halk Fırkası ve Belediye tarafından birer çelenk konulmasının ardın-
dan İstiklal Marşı okunmuştu. 

Kortej içerisindeki bir otomobilde cumhuriyeti temsilen, beyazlar giy-
miş iki genç kız yer almıştır. Bu temsil cumhuriyet bayramı kutlamala-
rında uzun süre devam ettirilmiştir. Bayramın en karakteristik kutlama-
larından olan fener alayı ise, 1930 kutlamalarında kötü hava engeline 
takılmıştır. Yağmura rağmen başlatılan alay yürüyüşleri, ilerleyen saat-
lerde yağmurun şiddetini artırması nedeniyle yarıda kesilmiştir. Fakat 
yağmura rağmen bazı meydanlarda havai fişek gösterisi ve eğlence prog-
ramları yapılmıştır. Tarihi yarım ada açıklarında demirleyen Yavuz Zırh-
lısı ise bütün projektörleriyle şehri aydınlatmıştır. 

Devlet erkânı bayramı Muhittin Bey’in Nişantaşı’ndaki Vilayet Kona-
ğı’nda tertip edilen baloda toplanıp kutlarken, matbuat cemiyeti ise, gece 
Seyr-i Sefain İdaresi yolcu salonunda düzenledikleri baloda kutlamıştı. 
Balolarda en çok revaç gören dans, Mustafa Kemal Paşa’nın emriyle Se-
lim Sırrı Bey tarafından tüm salonlarda oynanabilecek, sanatkârane bir 
şekle dönüştürülen zeybek olmuştur.44 Zeybek böylece modern Türkiye 
Cumhuriyetini yansıtan bir oyun olmuştur. 

9. 1931 Kutlamaları 

1931 yılına denk gelen sekizinci yıl kutlamaları önceki yılların niza-
mından farklı olmamıştır. Şehri şenlik havasının kapladığı bayram günü, 
erken saatlerden itibaren Beyazıt ve çevresi töreni takip edecek halk ta-
rafından doldurulmuştu. Vali Muavini Fazlı Bey tarafından yapılan res-
mi kabullerin ardından Beyazıt’ta geçit töreni icra edilmiştir. Her yıl ol-
duğu gibi 11.00’de başlayan geçit töreninde sırasıyla, motosikletli polis-
ler, mızıka takımı, Harbiye, Tıbbiye, Eczacılık, Kuleli, Maltepe, Deniz Li-
seleri ve Tayyare Mektebi öğrencileri, birer süvari ve topçu bölüğü, polis 
ve itfaiye müfrezeleri, 800 kişilik Darülfünun kafilesi yürüyüşlerini yap-
                                                           
43 Cumhuriyet, Yıl: 7, No: 2327, s. 1, 3, 28 Teşrinievvel 1930. 
44 Cumhuriyet, Yıl: 7, No: 2329, s. 5, 31 Teşrinievvel 1930. 

261



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 14

mıştır. Alay Divanyolu, Sultanahmet, Alemdar, Reşadiye caddeleri, Köp-
rü, Galata, Şişhane, Tepebaşı, İstiklal Caddesi yoluyla Taksim Meydanı’-
na ulaşmıştır. Burada İstiklal Marşı’nın okunması sonrasında, valilik, 
belediye ve Darülfünun gençliği adına Taksim Anıtı’na birer çelenk ko-
nulmuştur. 12.00’de ise top atışları yapılmıştır. Gece de Vali Konağı’nda 
ve Halk Fırkası Beyazıt Şubesi tarafından Türk Ocağı binasında birer ba-
lo verilmiştir. 

Bayram okullarda da ayrı etkinliklerle kutlanmıştır. İstanbul Erkek 
Muallim Mektebi’nde gündüz ve gece müsamere gösterisi yapılmış ayrıca 
sinema izletilmiştir. Okul Müdürü Saffet Bey 28 Ekim günü öğrencileri 
toplayarak milli hâkimiyetin önemi ve Türk kültürü hakkında beyanatta 
bulunmuştur. 29 Ekim günü de Cumhuriyet Bayramı’nın öneminin vur-
gulandığı bir konuşma yapılmıştır. 

1931 kutlamalarının farklı etkinliği Türk ve Yunan karma takımları 
arasındaki futbol müsabakası olmuştur. Taksim Stadı’nda yapılmış olan 
maçın biletleri iki gün önce bitmişti. Maç saat 15.00’te başlamış, Yunan 
Takımı günün anlamına atfen sahaya kırmızı beyaz formayla çıkmıştır. 
Türk Karması ise beyaz forma giymiştir.45 Yunan Takımı’nın taraftarları 
selamladıktan sonra ellerindeki Türk bayraklarını sallamaları, günün 
ikinci sürprizi olmuş ve tribünlerdeki 9.000 kişi bu harekete tezahürat-
larıyla karşılık vermiştir. 

Ankara’da merasimler 10.00’da Milli Müdafaa ve Harbiye binalarının 
açılmasıyla başlamıştır. 13.15’te Mustafa Kemal Paşa meclise gelmiş, as-
keri ve mülki erkân ile elçilerin tebriklerini kabul etmiştir. Bu esnada 
Sovyetler Birliği adına törenleri takip etmek için Ankara’ya gelmiş olan 
Litvinof ve eşi de Gazi’ye tebriklerini sunmuşlardı. Rus misafirler, kabul-
lerin ardından özel tribünlerine geçerken Mustafa Kemal Paşa da kendi-
lerine eşlik etmiş ve bir nevi misafirlerine verdiği ehemmiyeti ifade etmiş-
tir. Resmi geçit töreni ise saat 14.10’da başlamıştır. Ankara’daki geçit tö-
renlerinde İstanbul’dan farklı olarak askeri birlikler daha kalabalık ol-
muştur. İstanbul’da birer süvari ve topçu bölüğü yer almışken, Ankara’-
da, güvercin muhabere bölüğü, motorla çekilen uçak savarlar, bahriye, 
süvari, makineli, istihkâm, jandarma kıtaları resmi geçide katılmışlardı. 
Ayrıca Eskişehir’den kalkan Türk Hava Kuvvetleri’ne ait 50 uçak şehrin 
üzerinde gösteri uçuşları yapmıştı.46 

Ülkenin dört bir yanından gelen, tek tip üniforma giymiş, intizamla-
rıyla birer asker izlenimi veren izciler Ankara’daki kutlamaların diğer bir 
farklı unsurunu oluşturmuşlardır.47 1927 yılından itibaren milli bayram 
ve törenlerin müdavimi olan izciler, cumhuriyetin özlemi olan fikren, il-
                                                           
45 Cumhuriyet, Yıl: 8, No: 2688, s. 1, 31 Teşrinievvel 1931. 
46 Cumhuriyet, Yıl: 8, No: 2688, s. 5, 31 Teşrinievvel 1931. 
47 Cumhuriyet, Yıl: 8, No: 2688, s. 5, 31 Teşrinievvel 1931. 
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men ve bedenen sağlam, doğayla bütünleşen, çözüm üreten ve beceri sa-
hibi Türk gencinin simgesi olmuştur. Dolayısıyla hükümetler, izciliği, re-
jimin toplumsallaşma politikasının önemli bir unsuru olarak görmüşler 
ve halk ile bütünleşmesini önemsemişlerdir.48 Özel bir önem verilmiş 
olan izci kafileleri Ankara’ya gelip giderken kendilerinden herhangi bir üc-
ret alınmamış,49 ayrıca yiyecek vb. masrafları için 3000 lira verilmişti.50 

Ankara’daki gece etkinliklerinde ise devlet erkânı, Ankara Palas’ta ve-
rilen ziyafetin ardından Cumhuriyet Balosu’na geçmişlerdi.51 

10. 1932 Kutlamaları ve İstanbul’dan Getirilen 100 Parçalık  
      Yemek Takımı 

Bayram kutlamaları çerçevesinde 09.30’dan itibaren valilikte resmi 
kabuller başlamış ve 10.45’e kadar devam etmiştir. Ardından, başta Vali 
Muhittin Bey ve Kolordu Kumandanı Şükrü Naili Paşa olmak üzere dev-
let erkânı kutlamalara katılmak için Beyazıt Meydanı’na geçmiştir.52 
11.00’de başlayan geçit resminde mülki ve askeri erkânın yanı sıra Rus 
ve İtalyan Konsolosları da tribünde hazır bulunmuşlardır. Fırka Kuman-
danı Rüştü Paşa’nın beyaz at üzerinde görünmesiyle törenler başlamış 
ve onu takiben ilk olarak gaziler tören alanından geçmiştir. 

1932 kutlamaları bir ilke sahne olmuştur. İlk defa bir resmi geçitte 
tanklar boy göstermiş ve bundan sonraki resmi geçitlerin değişmez sah-
nelerinden biri olmuştur. Yedi tankın tören alanından geçişi, töreni takip 
eden halk tarafından büyük bir ilgi ve hayretle seyredilmiştir. Geçit sıra-
sında boy gösteren bir diğer teknik yenilik ise belediye tarafından Avru-
pa’dan getirtilen itfaiye araçları olmuştur. 

Geçiş töreni alışılan kaideler usulünce gerçekleşmiştir. Askeri ve sivil 
okullar, Darülfünun, izciler, esnaf birlikleri programa uygun bir şekilde 
tören alanından geçmiştir. Kortejde önceki yıl olduğu gibi mehter takımı 
da yer almıştır. Tribünler önünden geçişlerini tamamlayan geçit alayı, 
önceki yıllarda takip edilen istikameti izleyerek Taksim’e kadar yürü-
müştür. Burada sona eren geçidin ardından, Beyoğlu Kaymakamı Sedat 
Bey tarafından Taksim Anıtı’na çelenk konulmuştur. 

Cumhuriyet Bayramı’nı eğlenerek kutlayanların yanı sıra bazı okul-
larda ve Darülfünun’da Cumhuriyet’in anlam ve öneminin anlatıldığı 
söyleşiler yapılmıştır. Bu etkinliklerden biri de Robert Koleji’nde düzen-
                                                           
48 Atakan Esen, Türk İzcilik Hareketinin Tarihsel Temelleri, Harp Akademileri Komutanlığı 
Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, s. 5-3, İstanbul 2009. 
49 BCA, Sayı: 11854, Dosya: 154-60, Fon Kodu: 30.18.1.2, Yer No: 23.70.16, Tarih: 
13/10/1931. 
50 BCA, Sayı: 11846, Dosya: 144-118, Fon Kodu: 30.18.1.2, Yer No: 23.70.8, Tarih: 
11/10/1931. 
51 Cumhuriyet, Yıl: 8, No: 2688, s. 5, 31 Teşrinievvel 1931. 
52 Akşam, Yıl: 15, No: 5049, s. 1, 30 Teşrinievvel 1932. 
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lenmiştir. Ecnebi Mektepler Talebe Birliği tarafından tertip edilen etkin-
likte Halk Fırkası Heyet-i İdaresi’nden Ali Rıza Bey, “Cumhuriyet ve De-
mokrasi Mefhumları” hakkında bir konferans vermiştir. 

Yine kutlamalar bağlamında Nişantaşı’ndaki Vali Konağı’nda balo ve-
rilmiş, Matbuat Cemiyeti de Beyoğlu Eden Lokantası’nda bir araya gel-
miştir.53 

Ankara’daki kutlamalarda da önceki yılların coşkusu devam etmiştir. 
Köylerden ve çevre illerden Mustafa Kemal Paşa’yı görmek için gelen 
halk kendilerine ayrılan yerlere sığmadığı gibi, izin verilmemesine rağ-
men mebus tribünlerinin bir kısmını da doldurmuşlardı. Mustafa Kemal 
Paşa’nın 13.00’de Meclis’e gelişinin ardından askeri ve mülki erkân ken-
disine tebriklerini sunmuş ve 14.30’da resmi geçit töreni başlamıştır. Bu 
yıl geçiş törenine gökyüzünde onarlı gruplar halinde geçiş yapan 70 adet 
uçak eşlik etmiştir.54 Töreni takip edenler arasında İran Dışişleri Bakanı 
Furugi (Füruği) Han da yer almıştır.55 Furugi Han 27 Teşrinievvel 1932’-
de Ankara’ya gelmiş ve onun da katılacağı yemekler için İstanbul’dan 
Milli Saraylar Müdürlüğü’nde bulunan 100 kişilik yemek takımı özel ola-
rak İstanbul’dan Ankara’ya getirtilmiştir.56 Cumhuriyet Bayramı kutla-
maları sürecinde yurt dışından gelen misafirlerin ağırlanması için devlet 
hiçbir masraftan kaçınmamıştır. Bir keresinde Sovyet hükümet temsilci-
lerinin de katılacakları bir ziyafette tüketilmek üzere 50 kilo havyarın İcra 
Vekilleri Heyeti’nde alınan bir kararla ülkeye getirilmesi sağlanmıştır.57 

11. 1933 Kutlamaları (10. Yıl Kutlamaları) 

Cumhuriyetin onuncu yıl dönümü için yapılacak kutlamaların hazır-
lıkları aylar öncesinden başlatılmıştı. Kutlamaların tertibi için 11 Hazi-
ran 1933’de 12 maddeden oluşan 2305 sayılı “Cumhuriyet İlanının Onun-
cu Yıl Dönümünü Kutlama Kanunu” kabul edilmiş, 26 Haziran 1933’te, 
2437 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmasıyla birlikte yürürlüğe girmiş-
tir.58 Kanun, Bolu Mebusu Hasan Cemil Bey, Denizli Mebusu Necip Ali 
Bey, Giresun Mebusu Hakkı Tarık Bey, Muş Mebusu Hasan Reşit Bey 
tarafından hazırlanmıştır.59 

Kutlamaların klasik şekilden kurtarılmasının amaçlandığı 10. yıl tö-
renlerinde, etkinliklerin tertibi için 10. Cumhuriyet Bayramı Kutlama 
Yüksek Komisyonu Reisliği kurulmuştur. Ayrıca vilayet, kaza ve nahiye 
komiteleri ile vekâlet heyetleri oluşturulmuş; vilayet özel idare ve beledi-
                                                           
53 Akşam, Yıl: 15, No: 5049, s. 2, 30 Teşrinievvel 1932. 
54 Akşam, Yıl: 15, No: 5049, s. 2, 30 Teşrinievvel 1932. 
55 Akşam, Yıl: 15, No: 5049, s. 1, 30 Teşrinievvel 1932. 
56 BCA, Fon Kodu: 030.0.18.01.02, Yer No: 31.66.017, Tarih: 24/10/1932. 
57 BCA, Fon Kodu: 030.0.18.01.02, Yer No: 40.71.020, Tarih: 17/10/1933. 
58 BCA, Dosya: 7. Büro, Fon Kodu: 490.1.0.0, Yer No: 1150.36.1, Tarih: 12/12/1933. 
59 TBMM Zabıt Ceridesi, 4. Devre, 16. Cilt, s. 212. 
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yelerin bütçelerine kutlama masrafları için 151 bin lira tahsis edilmişti. 
Bayrama mahsus posta pulu bastırılmış, sigara paketleri ve içki şişeleri-
ne bayramla ilgili yazı ve resim konulmasına karar verilmişti. Ayrıca şa-
irlerden 10. yıl için marş, yazarlardan piyes, bazı vilayetlerden ise halk 
türküsü ve destanları istenmişti. Bayram süresince posta ve nakil araç-
larının da indirimli olmasına karar verilmiştir.60 Diğer taraftan, 10. yıl 
şerefine, 150’likler hariç tutulmak kaydıyla, genel af ilan edilmiştir.61 

Cumhuriyet Halk Fırkası Katib-i Umumiliği, 10. yıl komiteleri ve fırka 
teşkilatı vasıtasıyla bütün vilayet ve kaza merkezlerinde Cumhuriyetin 
kutlanacağı meydandan birer avuç toprak alınarak Ankara’ya yollanma-
sını kararlaştırmıştı. Bayram ilan edilen üç gün boyunca İstanbul ve An-
kara’da elektrik fiyatlarında da indirime gidilmiştir. 

10. yıla özel bestelenen marşın törenlere kadar ordu, okullar, fırka ve 
halkevi, sporcular, esnaf ve işçiler tarafından öğrenilmesi için her yerde 
çalışmalar başlatılmış, daha önce gönderilen notaların ardından bir tara-
fında koro ve diğer tarafında bando kaydı bulunan plaklardan vilayetlere 
iki, kazalara da birer tane gönderilmişti.62 

Kutlamalara katılmak üzere Sovyetler Birliği’nden General Voroşilof 
başkanlığında bir heyet de Ankara’ya gelmişti. Ayrıca Bulgaristan’dan 
Maarif Nazırı Boyaciyeff ve General Markof da törende misafirler arasın-
da yer almışlardı.63 Ankara’ya gelen en kalabalık heyetler ise yirmi iki ki-
şilik Macar heyeti, Romanya’dan gelen Türk mebuslar ile 125’i Türk ol-
mak üzere toplam 200 kişilik Bulgar heyeti olmuştur. Heyetler İstanbul’a 
varışlarının ardından trenle Ankara’ya hareket etmişlerdi. 

Cumhuriyetin 10. yıl kutlamaları için İstanbul’da da hazırlıklar hafta-
lar öncesinden başlamıştır. Yüzlerce zafer takı inşa edilen şehirde süs-
lenmemiş ev ve iş yeri kalmaması için gayret edilmiştir. O dönem çok 
küçük bir nahiye olan Eyüp’te dahi 6 adet zafer takı yapılmış olması ha-
zırlıkların ne denli büyük olduğunu göstermektedir. İstanbul’da bulunan 
neredeyse her fabrika birer tak yaptırarak, “Bu fabrika Cumhuriyetin ese-
ridir.” yazılı levhalar asmışlardı. Cumhuriyet Halk Fırkası Direklerarası 
Semt Ocağı Vezneciler’de büyük ve zarif bir tak inşa etmişti. Kumkapı’da 
da 12’ye yakın irili ufaklı tak yapılmıştır.64 Kadıköy’den Beykoz’a kadar 
Anadolu sahilinde Üsküdar, Paşalimanı, Beylerbeyi, Çengelköy, Kandilli 
ve Beykoz gibi önemli yerleşim yerlerinde de büyük zafer takları yapıl-
                                                           
60 BCA, Dosya: 7. Büro, Fon Kodu: 490.1.0.0, Yer No: 1150.36.1, Tarih: 12/12/1933. 
61 Cahide Sınmaz-Sönmez, “Cumhuriyetin Onuncu Yıldönümü Kutlamaları ve 26 Ekim 
1933 Tarihli Genel Af Yasası”, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu 
Dergisi, Sayı: 33-34, s. 92-93, Mayıs-Kasım 2004; Milliyet, Yıl: 8, No: 2772, s. 1, 5, 28 Teşri-
nievvel 1933. 
62 BCA, Dosya: 7. Büro, Fon Kodu: 490.1.0.0, Yer No: 1150.36.1, Tarih: 12/12/1933. 
63 Milliyet, Yıl: 8, No: 2772, s. 1, 28 Teşrinievvel 1933. 
64 Milliyet, Yıl: 8, No: 2772, s. 5, 28 Teşrinievvel 1933. 
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mıştı. Bunlardan Paşalimanı’ndaki tak, Ankara Kalesi görünümüyle 
mevcut taklar içinde en ilgi çekeniydi. Beykoz’da hükümet konağı önün-
de, parkın karşısında ve Halk Fırkası önünde birer tak yapılmış, parkın 
önündeki takın arasına Mustafa Kemal Paşa’nın büstü konulmuştur. 
Kadıköy’de ise 26 büyük tak yapılmıştı.65 

Sultanahmet ve Ayasofya arasında yapılan tak ise modern mimarisiy-
le dikkat çekmiştir. Tak, Cumhuriyet Halk Fırkası Alemdar Nahiyesi ta-
rafından inşa edilmişti. Takı inşa eden Mimar Seyfettin Bey eserini şu 
şekilde ifade etmiştir: 

“Halk Fırkası Alemdar Nahiyesi’nin beni davetleri ile canlanan ve yer 

bulan bu eser yerinde gördüğünüz gibi az bir zamanda fazla bir ça-

lışma neticesi yükselmiştir. Gece ve gündüze göre renk ve ışıklar bu 

kulede düşünülerek yapılmıştır. Birbirine bağlı olan dört sütun Türk 

kelimesinin ilki T harfi halinde bir planla yapılmıştır. Şehircilik nizam 

ve güzellik kaidelerini düşünerek bilhassa o köşeyi intihap ettik. Bu 

suretle hep ıssız kalan bu tarihi meydanda Divanyolu’ndan gelenler 

ve Alemdar Caddesi’nden çıkanlar bu eserle karşılaşacaklardır. Ya-

şamakta olduğumuz bu büyük günlerimizin onuncu yılını o eser üç 

gün aydınlatacak, milli renklerimizi coşan hislerimizle projektör ve 

elektrikler semalara aksettirecektir.” 

Yapılan taklar 27 Ekim günü genel kontrolden geçirilerek, hiçbir 
olumsuzluğa mahal verilmemeye gayret edilmiştir. 

Şehirdeki kutlamalar öncesi, belediye tarafından 27-28 Ekim günleri, 
gece de devam edilen, geniş çaplı bir temizlik yapılmıştır.66 

Şirket-i Hayriye, Üsküdar Vapur İskelesi’ni donatmış ve iskele önüne za-
fer takı inşa etmişti. Şemsipaşa’da İnhisar İdaresi önünde ise Mustafa Ke-
mal Paşa’nın ampullerle portresi resmedilmişti. Yine Şemsipaşa’da ampul-
lerle, Cumhuriyetin doğuşunu temsil eden büyük bir güneş yapılmıştı. Sa-
lacak ve Harem arası baştan başa aydınlatılırken, Yeniçeşme’de, uncular ve 
fırıncılar tarafından ampullerle donatılmış bir değirmen inşa edilmişti.67 

Elçiliklerimizde de onuncu yıl kutlama hazırlıklarına ayrı bir önem 
verilmiştir. Özellikle Berlin elçiliğimizi burada zikretmek gerekir. Berlin 
elçimiz Kemalettin Sami Paşa tarafından, Almanya Cumhurbaşkanı Hin-
denburg, 6 yıl sonra çıkacak II. Dünya Savaşı’nın hazırlayıcısı ve döne-
min başbakanı Adolf Hitler, Prusya Başbakanı General Göring, Dışişleri 
Bakanı Neurath, Propaganda Bakanı Dr. Goebbels davetliler arasında 
yer almıştı. Programa göre Almanların ünlü SS ve SA milis teşkilatları el-
çiliğimizin önünde resmi geçit yapacaklardı.68 
                                                           
65 Milliyet, Yıl: 8, No: 2774, s. 6, 30 Teşrinievvel 1933. 
66 Milliyet, Yıl: 8, No: 2772, s. 5, 28 Teşrinievvel 1933. 
67 Milliyet, Yıl: 8, No: 2774, s. 6, 30 Teşrinievvel 1933. 
68 Milliyet, Yıl: 8, No: 2772, s. 5, 28 Teşrinievvel 1933. 
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Milli Eğitim Bakanlığı ise, 10. yıl dönümünde, Türk İnkılâbı’nın ma-
nasını, gayesini, büyüklüğünü ve güzelliğini anlatmak için Türk düşü-
nür, edip, şair ve yazarlardan eserler meydana getirmelerini istemişti. 
Eserler, Türk İnkılâbı’nın herhangi bir cephesini betimliyor olacak ve ya-
zılı olanlar bir kitapta birleştirilerek yayımlanacaktı.69 

İstanbul’da kutlama programı 09.00’da, valilikte başlayan kabul töre-
ni ile başlamıştır. Yarım saat süren kabulde konsolosların tebrikleri alın-
mış, ardından Vali ve Belediye Reisi Muhittin Bey tarafından Üsküdar 
Halk Tramvayları Şirketi Müdürü Necmettin Sahir Bey’e İstiklal Madal-
yası takılmış ve Beyazıt Meydanı’na hareket edilmiştir. 

Resmi geçit için toplamda 30 bin kişiyi bulan, 1 fırka asker, 90 okul 
ve 100’e yakın esnaf birliği hazırlanmıştı. Geçidin başladığı Darülfünun 
önünde ise yüz elli bin kişinin toplandığı tahmin edilmekteydi. 10.00’da 
alana gelen Muhittin Bey ve Üçüncü Kolordu Kumandanı Şükrü Naili 
Paşa, geçide katılacak grupları tek tek kontrol etmişlerdi. 

Önceki yıllara göre daha erken başlayan törenin ilk bölümünde, Üni-
versite önünde kurulan ses düzeneği ile Ankara’daki tören esnasında ko-
nuşma yapan Mustafa Kemal Paşa’nın konuşması canlı olarak törene 
katılanlara dinletilmiştir. Bu nutkun ardından Vali ve Belediye Reisi Mu-
hittin Bey tarafından konuşma yapılmış ve bitiminde 150.000 kişi bir 
ağızdan Cumhuriyet Marşı’nı söylemiştir. 11.15’te resmi geçit töreni baş-
lamış, sırasıyla askeri okullar, askeri kıtalar ve sivil okullar tören alanın-
dan geçmişlerdir. 

1933 yılı kutlamalarının bir özelliği, önceki yıllarda resmi geçide katıl-
mayan azınlık okullarının da törende yer alması olmuştur. İngiliz Kız Ko-
leji, Zapoyn Rum Lisesi, Fener Rum Lisesi, Ketro Nogayan Lisesi, Zograf-
yon Lisesi, Asepan Kız Lisesi, Alman Lisesi ve Ticaret Mektebi, Üsküdar 
ve Amerikan Koleji resmi geçitte yer almışlardır. 

Okulların ardından geçişlerine başlayan cemiyetler, yine renkli gö-
rüntüler oluşturmuşlardı. Himaye-i Etfal Cemiyeti bir otomobil üzerinde 
büyük bir süt şişesi ve kundakta süt içen çocuk sahnesini canlandırmış-
tı. Bunu uçak maketi takip etmiş ve ardından Sanayi Birliği’nin taşıdığı, 
10 yılda yapılan fabrikaların miktarları yazılı levha dikkat çekmiştir. Bu-
na göre, 1923’te 140 fabrikası bulunan Türkiye’nin, 1933’teki fabrika sa-
yısı 2317’ye yükselmişti. Yerli sanayi firmalarına ait 30 kadar reklam 
arabası da kortejde yer almıştır. Son olarak da esnaf birlikleri sırasıyla 
geçişlerini yapmışlardı. Günümüzdeki kutlamalarda yer almayan sanayi 
ve esnaf birlikleri, Cumhuriyetin ilk yıllarındaki kutlamalarda farklı ve 
renkli görüntüler ortaya koymuş, Cumhuriyetin ortaya koyduğu başarı-
yı, getiriyi halka göstermesi bakımından bir görev icra etmişlerdir.70 
                                                           
69 BCA, Dosya: 23328, Fon Kodu: 30.10.0.0, Yer No: 198.352.10, Tarih: 13/07/1933. 
70 Milliyet, Yıl: 8, No: 2772, s. 5, 28 Teşrinievvel 1933. 
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Kutlamalarda ayrıca, meydana kurulan radyo tesisatıyla Mustafa Ke-
mal Paşa’nın Ankara’da yaptığı bayram konuşması halka canlı olarak 
dinlettirilmiştir.71 

15.30’a kadar süren 10. yıl kutlamaları şimdiye kadar en uzun süren 
kutlama töreni olmuştur. Kortej Taksim’e kadar yürüyerek buradaki 
bayrak törenine katılmış, İstiklal Marşı’nın ardından, Cumhuriyetin 10. 
yıldönümü için hazırlanan “Onuncu Yıl Marşı”nı coşkuyla söylemişlerdir. 
Taksim Anıtı’na çelenk konulmasının ardından tören sona ermiştir. Tö-
rene katılan kalabalığın oluşturduğu yoğunluk Beyoğlu’nda şimdiye ka-
dar ender görülen manzaralardan birini oluşturmuş, İstiklal Caddesi ta-
rihinin en kalabalık günlerinden birisini yaşamıştır.72 

Bayram etkinlikleri kapsamında okullarda yine konferanslar verilmiş, 
müsamereler yapılmıştır. Ayrıca ilkokullar kendi bulundukları bölgelerde 
resmi geçit yaparak, bayram havasının şehrin en uzak köşesine dahi 
ulaşmasını sağlamışlardı. Büyükada’da iskele meydanında toplanan hal-
ka nutuklar söylenmiş, sonrasında öğrenciler ve halkın katılımıyla yürü-
yüş yapılmıştır. Kartal, Pendik, Maltepe ve Samandıra nahiye ve köyle-
rinde de buna benzer etkinlikler düzenlenmiştir. Gece ise Taksim’de, Be-
yazıt’ta ve Eyüp’te fener alayları yapılmıştır. 

Resmi erkân, Muhittin Bey’in Dolmabahçe Sarayı’nda verdiği baloda 
bir araya gelmiş ve sabaha kadar eğlenmiştir. Bir başka akşam organi-
zasyonu ise gece konferanslarıdır. Taksim Anıtı önünde şehir meclisi 
azasından Etem İzzet Bey tarafından konferans verilmiştir. Bunun dışın-
da Mekki Sait Bey Büyükdere Halk Fırkası binasında, Etem Akif Bey Be-
şiktaş Halk Fırkası binasında, Darüşşafaka Müdürü Ali Kami Bey Eyüp’-
te, Rıfat Bey Bakırköy’de, Mekki Hikmet Bey Saray Sineması’nda, İsmail 
Şevket Bey Türk Sineması’nda, Feridun Bey Süreyyapaşa Sineması’nda 
konferanslar vermiştir. Konferanslara halk tarafından yoğun ilgi gösteril-
miştir. Konferanslar dışında tiyatrolarda da temsiller verilmiştir.73 

Bayram dolayısıyla kiliselerde de programlar yapılmıştır. Ermeni Patriği 
tarafından hazırlanan dua bütün Ermeni Kiliseleri’nde okunmuştur.74 

Ankara’daki kutlamalar safha safha radyodan aktarılmıştır. Önceki 
bayramlarda öğleden sonra başlayan kutlamalar 1933 yılında sabah sa-
                                                           
71 BCA, Dosya: 23335M, Fon Kodu: 30.10.0.0, Yer No: 198.352.20, Tarih: 17/07/1935. 
72 Milliyet, Yıl: 8, No: 2772, s. 5, 28 Teşrinievvel 1933. 
73 Milliyet, Yıl: 8, No: 2772, s. 6, 28 Teşrinievvel 1933. 
74 BCA, Dosya: 94A164, Fon Kodu: 30.10.0.0, Yer No: 108.716.16, Tarih: 20/11/1933. 
Dua’nın metni: “Ey menbai nur! Ve niymetlerin kasımı olan Rabbimiz taalâ hazretleri, Türkiye 
cumhuriyetimizin onuncu senei devriyesi olan bu günün hörmetine, sevgili vatanımızı mamur 
ve mes'ut eyle, müceddet hükümetimizi emniyet ve saadet içinde ilânihaye berdevam kıl. Mu-
zaffer Reis-i cumhurumuza sıhhat ve selâmetler ihsaneyle! Siyasî ve askerî vükelâ ve büyük-
lerimize il u fazlukuvvet ve kudret lutfeyle ki kuvveti elleri ve yüksek, kollar ile sevgili vatanı-
mızı imar ve feyziyap eylesinler. Ali kültür ve medenî teşebbüslerinde muvaffak eyle ya rabbi. 
Mukaddes sayendesayeban eyle ya rabbi. Bundan sonra her vaiz cumhuriyetin bahs ̧ettiği 
eyilikleri halka lâyikiveçhile anlatacaktır.” 
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atlerinde başlamıştır. Saat 10.10’da Mustafa Kemal Paşa Meclis’e gel-
miş75 ve kısa süre sonra da tören sahasına geçmiş, İstiklal Marşı’nın 
okunmasının ardından onuncu yıl nutkunu okumuştur. Nutuk sonra-
sında resmi geçit icra edilmiştir. Gece devlet erkânı Cumhuriyet Balo-
su’nda bir araya gelmiş, şehirde ise fener alayları düzenlenmiştir.76 

12. 1934 Kutlamaları 

1933 yılının taşıdığı anlam, kutlamalara verilen önem ve etkinliklerin 
hassasiyetle tertibi halkın heyecanın daha da artmasını sağlamıştı. Son-
raki yıl ise, kutlamalar alışılmış ölçüsüne yani normal seyrine geri dön-
müştür. Ertesi yıl yapılan 1934 kutlamaları aynı zamanda bir ilke de 
sahne olmuştur. İstanbul’da yapılan Cumhuriyet Bayramı törenleri, ilk 
defa Taksim Meydanı’nda yapılmıştır. Önceki yıllarda kortejler, Beyazıt 
Meydanı’ndaki törenin ardından yürüyüşlerine Taksim’e kadar devam 
ederler, burada okunan İstiklal Marşı’nın ardından anıta çelenk koyarak 
töreni noktalarlardı. 1934 yılında ise resmi geçit Taksim Meydanı’yla sı-
nırlandırılmıştır. Törenler için, önceleri Topçu Kışlası’yken cumhuriyetin 
ilanı sonrasında stadyum olarak kullanılmaya başlanan binanın önünde 
tribünler kurulmuştu. 10.00’da valilikte başlayan resmi kabulün ardın-
dan 11.00’de Taksim’e geçen devlet erkânı anıta çelenk koymuşlardı. Çe-
lenk koyma töreni de evvelki yıllardan farklı cereyan etmiştir. Önceki 
kutlamalarda valilik, belediye, Cumhuriyet Halk Fırkası ve Darülfünun 
öğrencileri olmak üzere en fazla 4 çelenk konulmuşken, 1934 yılında 
50’nin üzerinde çelenk konulmuştur. Çelenk koyan kurumlar arasında 
bankalar, devlet kurumları, cemiyetler ve okullar bulunmaktaydı. 
11.20’de başlayan geçit resminde her yıl olduğu gibi askeri ve sivil okul-
lar, askeri kıtalar, esnaf birlikleri, polis taburu ve itfaiye yer almıştır. 
1934 kutlamalarında, tank hariç olmak üzere, Ankara’da olduğu gibi 
ağır silahlar da törende yer almıştır. Bu silahlar, sahra obüsü, hafif dağ 
ve dağ obüsü, hava savunma bataryalarıydı. 

1934 yılı geçit töreni önceki yıllara nispetle kısa bir güzergâhta yapıl-
mıştır. Tribünler önünden geçen kortej, Dağcılık Kulübü binasının ya-
nındaki sokağa saparak geldikleri yerlere geri dönmüşlerdi. 

15.00’de ise Edirnekapı Şehitliği’nde merasim düzenlenmiştir. Askeri 
bandonun çaldığı İstiklal Marşı sonrasında Fatih Kaymakamı İhsan Bey, 
şehitlere minnet ve şükran duygularını ifade eden bir konuşma yapmıştır. 

Nahiye ve ocak merkezlerinde kurulan halk kürsülerinde 11 yıllık 
Cumhuriyet devrinde elde edilen başarılardan, yapılan inkılâplardan 
bahsedilmiştir.77 
                                                           
75 Milliyet, Yıl: 8, No: 2772, s. 1, 28 Teşrinievvel 1933. 
76 Milliyet, Yıl: 8, No: 2772, s. 6, 28 Teşrinievvel 1933. 
77 Cumhuriyet, Yıl: 11, No: 3765, s. 8, 7 Teşrinisani 1934; Halk kürsüleri talimatı için bkz. 
BCA, Dosya: 23333, Fon Kodu: 30.10.0.0, Yer No: 198.353.17, Tarih: 27/10/1934. 
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Önceki yıllarda yapılan gece kutlamaları ve fener alayları 1934 yılı ga-
zetelerine yansımadığı gibi 1933’de yaşanan büyük coşku 1934 yılında 
yerini daha vakarlı ve daha sakin bir kutlamaya bırakmış görünmekte-
dir. 

13. 1935 Kutlamaları 

1934’te Taksim’de yapılan ve kısa tutulan tören, 1935’de eski düzeni-
ne döndürülmüştür. Beyazıt Meydanı’nda başlayan geçit töreninde kor-
tejler, yağmurlu havaya rağmen, Taksim Meydanı’na kadar yürümeye 
devam etmiştir. 

Cami minarelerinde Ramazan ayında görmeye alışık olunan mahyalar 
bu defa Cumhuriyet Bayramı için asılmış, Sultanahmet Camii’ne “Türk 
Eşsizdir” yazılırken, diğer camilerde “Varol Türk”, “Yaşasın Cumhuriyet” 
cümleleri yer almıştır. 14.00’de Belediye Meclisi üyeleri ve Halk Partisi 
mensupları Edirnekapı Şehitliği’ne giderek Abide’ye çelenk bırakmışlar-
dır. 

1935 kutlamalarına Ermeni azınlıklar da katılmıştır. 28 Ekim gece-
sinden itibaren Kumkapı Ermeni Patrikhanesi ile bütün Ermeni kiliseleri 
ve okulları ışıklandırılmıştı. Beyoğlu kiliseleri mütevelli heyeti tarafından 
İstiklal Caddesi’nde, Galatasaray ile Tokatlıyan Oteli arasında büyük bir 
zafer takı yapılmıştır. Taksim Meydanı’ndaki törenlerde Ermeni Cismani 
Meclisi adına Bedros Horasancıyan ve Vartan Akgül hazır bulunmuşlar 
ve Cumhuriyet Anıtı’na çelenk koymuşlardır. Ayrıca bütün kiliselerde 
vaizler Cumhuriyet rejiminin iyiliklerini anlatan konuşmalar yapmış, ar-
dından dualar etmişlerdi. 

Gece ise Taksim ve Beyazıt’ta iki büyük fener alayı düzenlenmiştir. 
Asker kıtaları ve halk alaylara katılım göstermiştir.78 

14. 1936 Kutlamaları 

1936 kutlamalarında da Beyazıt Meydanı’nda başlayan resmi geçit,79 
Taksim Meydanı’nda son bulmuştur. Kortejde esnaf birliklerinin meslek-
lerini temsilen süsledikleri kamyonlar ilgi çekmiştir. Taksim’e ulaşan ka-
fileler bayrak töreni ve çelenklerin bırakılmasının ardından dağılmıştır.80 

CHP Genel Sekreterliği tarafından alınan karar gereğince, 1936 yılı 
kutlamalarında Halkevlerine önemli görevler verilmişti. CHP düzenlene-
cek olan konferans ve temsilleri Halkevleri ile birlikte düzenlemiş, hazır-
lıklar için gerekli ödenek de yetkililere gönderilmişti.81 Halkevi merkezin-
de, Başkan Agah Sırrı Levend, Halid Bayri tarafından birer konferans 
                                                           
78 Cumhuriyet, Yıl: 11, No: 4117, s. 7, 30 Birinciteşrin 1935. 
79 Cumhuriyet, Yıl: 11, No: 4478, s. 1, 30 Birinciteşrin 1936. 
80 Cumhuriyet, Yıl: 11, No: 4478, s. 1, 30 Birinciteşrin 1936; Kurun, Yıl: 20-2, Sayı: 6756-
696, s. 3, 30 İlkteşrin 1936. 
81 BCA, Fon Kodu: 490.1.0.0, Yer No: 3.13.26, 26/09/1936. 
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düzenlenmiş, ardından Halkevi korosu da konser vermişti. Gece ise 
22.00’de başlayan balo sabaha kadar sürmüştü. Alayköşkü’nde saat 
16.00’de Yahya Saim tarafından bir konferans verilmiş, şiirler okunmuş 
ve amatör tiyatro grubu tarafından bir temsil sunulmuştu. 20.30’da ise 
Halkevi Orkestrası konser vermişti. 

Beşiktaş Halkevi binasında da saat 22.00’den itibaren halk bandosu-
nun konseri başlamıştı. Beyoğlu Halkevinde ise kutlamalar saat 20.30’-
da başlamış, konferanslar ve temsiller verilmişti. 

Şişli Halkevi’nde kutlamalar saat 10.00’da başlamıştır. Bölgede bulu-
nan okulların da katıldığı etkinliklerde resmi geçit düzenlenmiş, konuş-
malar yapılmıştır. Saat 16.00’da Halkevi binasında halk için verilen milli 
konserin ardından, 21.00’de ayrıca bir senfonik konser verilmiştir. 

Anadolu Yakası merkezlerinden Kadıköy’de kutlamalar belediye bina-
sı önünde yapılmıştı. 10.00’da yapılan konuşmaların ardından, öğrenci-
lerin resmi geçidi icra edilmiş, 11.00’de ise, Halkevi gençleri tarafından, 
halka temsil verilmiştir. Gece ise fener alayına çıkılmıştı. 

Üsküdar’daki kutlamalar Cumhuriyet Halk Partisi kaza merkezi 
önünde yapılmıştı. İstiklal Marşı, konuşmalar ve merasimin ardından 
halka Hale Sineması’nda film gösterilmiş ve Şemsipaşa sahasında bölge 
takımları arasında futbol maçları yapılmıştı. Gece yapılan fener alayı 
sonrasında Halkevi salonunda konser verilmiş, ardından Halkevi gençle-
rinin oynadığı “Ana” piyesi ile kutlamalar sona ermişti.82 

15. 1937 ve 1938 Kutlamaları 

1937 yılı kutlamaları Beyazıt’ta yapılmıştır.83 Resmi geçit aynı sıra ve 
düzen içerisinde gerçekleştirilerek Taksim’e ulaşmış, İstiklal Marşı ve çe-
lenk töreninin ardından 14.30’da tören sona ermişti. Bu yılki resmi ge-
çitte şehit anaları ve gaziler de yer almış, başta Taksim ve Beyazıt olmak 
üzere şehrin birçok noktasına halk kürsüleri konulmuştu. İlkokullar ise 
kendi bölgelerinde düzenlenen törenlerde resmi geçit yaparak adeta gele-
cek yıllara hazırlık yapmışlardı.84 15.00’de Fatih Kaymakamlığı tarafın-
dan son yıllarda olduğu gibi Edirnekapı Şehitliği’nde anma töreni düzen-
lenmişti. Gece ise Taksim ve Beyazıt meydanlarını dolduran halk fener 
alayları oluşturmuştu.85 

Hükümet ve belediye hizmetleriyle bazı hayır işleri bu yılki Cumhuri-
yet Bayramı kutlamalarına denk getirilmiştir. İzmir’de Konak-Alsancak 
arasında yeni açılan hatta Almanya’dan alınan 12 otobüsün işlemeye 
başlaması, 250 adet fakir çocuğun CHP tarafından giydirilmesi, park ve 
                                                           
82 Cumhuriyet, Yıl: 11, No: 4478, s. 1, 30 Birinciteşrin 1936; Kurun, Yıl: 20-2, Sayı: 6756-
696, s. 3, 30 İlkteşrin 1936. 
83 Tan, Yıl: 3, No: 900, s. 1, 30 İlkteşrin 1937. 
84 Tan, Yıl: 3, No: 900, s. 8, 30 İlkteşrin 1937. 
85 Tan, Yıl: 3, No: 900, s. 9, 30 İlkteşrin 1937. 
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okul açılışları vb. aktiviteler bu günlerde yapılmıştır.86 Yine buna benzer 
faaliyetler diğer vilayetlerde de yapılmıştır.87 

1938 yılı kutlamaları Cumhuriyetin 15. yıldönümü münasebetiyle 
hükümet tarafından hassasiyetle takip edilmiştir. İçişleri Bakanı Şükrü 
Kaya, basın yayın organlarına hem Cumhuriyet kutlamaları hem de 
cumhuriyetin kazanımlarıyla ilgi bazı malzemeler ve talimatnameler gön-
derilerek bunların gazetelerde yayınlanmasını istemiştir. Gazete ve mec-
mualarda makale, havadis, mütalaa ve tenkitlerde cumhuriyetin bu ka-
zanımlarından söz edilmesi, böylece halkın aydınlatılması görevi veril-
miştir.88 Atatürk’ün hastalığının ağırlaştığı bir döneme denk gelmişti. 
Atatürk bayram esnasında İstanbul’da bulunmakta ve tedavisi devam et-
mekteydi. Bu nedenle kutlama törenlerini takip edememişti.89 

1938 kutlamaları, 1934 yılında olduğu gibi Taksim Meydanı’nda ya-
pılmıştı.90 11.20’de başlayan resmi geçit 2 buçuk saat sürmüş, çelenk 
koyma töreniyle sona eren törenin ardından, 15.00’de Edirnekapı Şehit-
liği, Fatih Kaymakamı riyasetinde ziyaret edilmişti. 

Cumhuriyet bayramlarının değişmezlerinden olan ve vatandaşların 
büyük ilgi gösterdiği halk kürsülerinde, 15 yıl boyunca yapılan inkılap-
larla ilgili konuşmalar yapılmıştı.91 

Sonuç 

Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü, 8 Şubat 1925’te kabul edi-
len kanunla bayram ilan edilmiştir. 29 Ekim 1925’te başlayarak her yıl 
düzenli olarak kutlanan Cumhuriyet Bayramı’nın en coşkulu kutlamala-
rı şüphesiz, Milli Mücadele’de yaşanan zorlukların ve Cumhuriyet için 
ödenen bedelin hatırlandığı ilk yıllar olmuştur. Atatürk’ün sağlığında ger-
çekleştirilen 1925-1938 yılları arasındaki 14 kutlama ise onun iltifatlarına 
layık olabilme gayretleri dolayısıyla ayrı bir öneme sahip olmuştur. 

Yapılan törenlere halk büyük ilgi göstermiştir. Bu ilginin günümüzde-
ki törenlerle karşılaştırılamayacak nispette fazla olduğunu belirtmekte 
fayda vardır. Dönemin şartları göz önünde bulundurulduğunda, Cum-
huriyet Bayramları’nda yaşanan heyecan halkın bir yıl boyunca bekledi-
ği bir sosyal faaliyet haline gelmişti. Taksim, Beyazıt, Üsküdar, Kadıköy 
ve Beşiktaş kutlamaların merkezi haline gelmiş, sabaha kadar süren 
bayram eğlencelerine fener alayları ile havai fişeklerin renk cümbüşü eş-
lik etmiştir. 
                                                           
86 BCA, Fon Kodu: 30.10, Yer No: 159.113.12, Tarih: 23/11/1937. 
87 Kocaeli’nde okul, hükümet konağı vb. yerlerin açılış ve temel atma törenleri için bkz. 
BCA, Fon Kodu: 30.10, Yer No: 159.113.13, Tarih: 23/11/1937. 
88 BCA, Fon Kodu: 030.10, Yer No: 79.524.5, Tarih: 13 Teşrinievvel 1938. 
89 BCA, Sayı: 98322, Dosya: 3-40, Fon Kodu: 30.18.1.2, Yer No: 85.94.7, Tarih: 28/10/1938. 
90 Cumhuriyet, Yıl: 15, No: 5197, s. 1, 30 İlkteşrin 1938. 
91 Cumhuriyet, Yıl: 15, No: 5197, s. 8, 30 İlkteşrin 1938. 
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1925-1938 yılları arasında yapılan kutlamalarda göze çarpan en 
önemli ayrıntı, zamanlamadaki hassasiyet olmuştur. 

Her yıl valilikte 10.00’da başlayan resmi kabulün ardından, devlet er-
kânı 11.00’de meydana geçmiş ve 11.00-11.30 aralığında törene başlan-
mıştır. Ankara’da ise kutlamalar, 1933 yılı haricinde 14.00’de başlamış-
tır. 

İstanbul’da yapılan kutlamaların merkezi çoğunlukla Beyazıt Meydanı 
olmuştur. Sadece 1927’de Şehremaneti önü, 1934 ve 1938 yıllarında ise 
Taksim Meydanı kutlamalar için tercih edilmiştir. Geçit alayı, 1925’te, 
Sultanahmet’ten yola çıkarak Divanyolu - Beyazıt - Zeyrek - Unkapanı 
Köprüsü - Şişhane Karakolu - Tepebaşı - İstiklal Caddesi yoluyla Tak-
sim’e yürüyerek burada dağılmıştı. 

Daha sonraki yıllar ise Beyazıt’tan başlayarak Divanyolu, Sultanah-
met, Sirkeci, Galata, Şişhane Yokuşu, Tepebaşı, İstiklal Caddesi güzer-
gâhını takip ederek Taksim’e çıkmışlardır. Taksim’de yapılan 1934 ve 
1938 kutlamalarında ise yürüyüş kısa tutulmuş, tribünlerin önünden 
geçilmesi sonrasında kortej dağılmıştır. 

Anadolu yakasındaki kutlamaların en yoğun olduğu ilçe Üsküdar ol-
muş, onu Kadıköy takip etmiştir. Bununla birlikte hemen hemen her il-
çede bayram kutlamaları yapılmıştır. 

Kutlamalarda şehrin hemen her yerine devlet kurumları, CHP teşki-
latı ve özel teşebbüsler tarafından zafer takları dikilmiştir. 1933 yılı 
kutlamalarında takların sayısı yüzlerle ifade edilecek rakamları bul-
muştur. 

1928 yılından itibaren kutlama programlarında cumhuriyet bilinci 
aşılayıcı ve pekiştirici konferanslar, müsamereler yer almaya başlamıştır. 
1934 yılında ise aynı amaçla meydanlarda halk kürsüleri kurulmaya 
başlanmıştır. Kürsülerde, görevli hatiplerin dışında halktan söz alanlar 
da konuşma fırsatı bulmuştur. 

1925, 1926, 1927, 1928 ve son olarak 1933’te vali tarafından gazilere 
İstiklal Madalyası takılması da İstanbul’daki tören etkinlikleri arasında 
yer almıştır. 1932 yılında ise ilk defa resmi geçitte tanklar boy göstermiş-
tir. Ancak Ankara’ya kıyasla İstanbul’daki törenlere katılan ağır silahla-
rın sayısı daha az olmuştur. 

İstanbul’da, Atatürk’ün Cumhurbaşkanlığı döneminde en coşkulu tö-
ren, 10. yıl kutlamalarının yapıldığı 1933 senesi olmuştur. 1933’e kadar 
Robert Koleji gibi okullar Cumhuriyet kutlamalarını kendi aralarında 
yaparken, bu yıldan itibaren “resmi genel kutlamalara” katılmaya baş-
lamışlardır. Ayrıca azınlıklar tarafından, bayram münasebetiyle kilise ve 
havralarda özel ayinler düzenlenip dualar edilmiştir.  

1934 yılından itibaren Fatih Kaymakamlığı riyasetinde Edirnekapı 
Şehitliği’nde anma törenleri yapılmaya başlanmıştır. 
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BİRİNCİ CİHAN SAVAŞI’NIN 
KRİTİK GÜNLERİNDE BAHRİYE NAZIRI VE  

4. ORDU KOMUTANI CEMAL PAŞA’NIN  
TALEBİ ÜZERİNE ALMAN YÜZBAŞI  

WİEGAND’IN ORTA-DOĞU ÂSÂR-I ÂTÎKA  
GENEL MÜFETTİŞLİĞİNE TAYİNİ 

Sadi BAYRAM* 

Öz 

Bahriye Nazırı ve 4. Kuvvet Komutanı Cemal Paşa Birinci Dünya Sa-

vaşı’nın en kritik günlerinde, 17 Mayıs 1917’de, Alman Yüzbaşı Wie-

gand’ın Irak, Suriye, Lübnan, Ürdün, İsrail, Filistin ve Suudi Arabistan’-

daki tarihi eserlerin incelenmesi ve korunması için atanmasını talep etti. 

Ayrıca tarihi eserler ve ilgili diller hakkında bilgi sahibi birinin de Yüzbaşı 

Wiegand’a eşlik etmesini istedi. Cemal Paşa’nın bu talepleri Maarif Neza-

reti tarafından kabul edildi. Harbiye Nazırlığı ise Kafkas Ordusu’nda gö-

revli, İzmir eserleri uzmanı, tercümanlık düzeyinde Fransızca da bilen 

Aziz Bey’in atanmasını önerdi. 

Anahtar kelimeler: Cemal Paşa, Fethi Ahmet Paşa, Wiegand, Halil 

Edhem, Aziz Bey, Kal’a-i Şakrat, Bergama, Didim, Şam. 

Abstract 
In the Critical Days of The First World War, Assignment of 

German Captain Wiegand As Middle East Antiquity General  
Inspection Due To Navy Minister and 4th Army Commander  

Cemal Pasha’s Request 
In the most critical days of the First World War, Navy Minister and 4th 

Army Commander Cemal Pasha in Damascus, in 1917 May 17th reques-

ted assignment of German Captain Wiegand to examine and protect arte-
                                                           
* Rahmetli dostum, Türk Dünyası’na bütün hayatını veren Turan Yazgan’ın aziz hatırasına. 
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facts in the region of Iraq, Syria, Lebanon, Jordan, Israel, Palestine and 

Saudi Arabia. Also he requested someone with knowledge of antiquities 

and language to translate to accompany to Captain Wiegand. The Minis-

try of Education had accepted the request. Ministry of Defence recommen-

ded assignment of Aziz Bey, doing his military services in Caucasian 

Army, İzmir Antiquites expert with knowledge of French, as an interpreter. 

Key words: Cemal Pasha, Fethi Ahmet Pasha, Capitain Wiegand, 

Halil Edhem, Aziz Bey, Kal’a-i Şakrat, Bergama, Didim, Damascus. 

Türk müzeciliği denince akla gelen ilk isimler, Türk müzeciliğinin ba-
baları; Rodos’ta külliyesi hâlen mülhâk vakıf olarak yaşayan ve İstanbul-
Üsküdâr’da Korusu bulunan Fethi Ahmet Paşa, Osman Hamdi Bey ve 
kardeşi Halil Ethem Beylerdir. Bilindiği gibi Osmanlı İmparatorluğu; Rö-
nesans ve Reform hareketlerinden sonra Avrupa’nın sanayileşmesi, kapi-
tülasyonlar, ilimde ilerlemeler sebebiyle gerilemiş ve XVIII. yüzyıl sonu 
XIX. yüzyılda Almanya hayranlığı artmıştır. Balkan Harbi, I. Dünya Sa-
vaşı esnasında da hep Almanları tuttuğumuz, Alman subaylara komuta 
görevi verdiğimiz için de bir türlü doğrulamamışız… O devirlerde Alman 
subaylara ödenen ücret de yıllık 20.000 franktı ve bunu Osmanlı Devleti 
karşılıyordu.1 1915 Sarıkamış Harekâtını yönetenler görünüşte Enver 
Paşa gibi gözükse de yenilginin asıl sebebi Alman subaylarının verdiği 
talimatlar ve lojistik destek noksanlığıdır. Osmanlı Ordusu, Allahüekber 
Dağları’ndan Ruslardan bir saat önce Sarıkamış’a inebilseydi, yüz bin-
lerce Mehmetçiğin soğuktan donarak şehit olduğu o meşum yenilgiyi ta-
rihimize yazdırmazdı… 

Balkan savaşlarını takip eden Birinci Dünya Savaşı 1914-1918 Osmanlı 
İmparatorluğu’nun tarih sahnesinden çekilmesine neden olmuştur. Balkan-
lar ve 12 Ada elimizden çıktığı gibi, Orta Doğu’nun elimizden çıkması, Orta 
Doğu yangınlarının bugün bile hâlâ devam etmesi o devirdeki hatalarımızın, 
Fransa, İngiltere, Almanya ve Rusya dış politikasının bir sonucudur. 

İyi bir asker ancak, gizlisi saklısı olmayan açık sözlü olan, Fransız 
hayranı olmasına karşın İttihad-ı Terakki parti görüşünü kabul ederek 
Almanların daha iyi, geniş, doğru istihbarat olanakları temin edebilmesi 
gizli amacıyla, hakikatte maalesef daha fazla eski eser aşırabilmesi için, 
İttihad-ı Terakki Partisi’nin üç önemli paşalarından biri olan, aynı za-
manda eski eserlere meraklı 4. Ordu Komutanı Cemal Paşa2 bizim dü-
                                                           
1 İlber Ortaylı, “II. Abdülhâmit Döneminde Osmanlı İmparatorluğu’nda Alman Nüfuzu”, Ata-
türk’ün Doğumunun 100. Yılına Armağan, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ya-
yınları, s. 47, Ankara 1981. 
2 Dördüncü Ordu ve Bahriye Nazırı Cemal Paşa (6 Mayıs 1872, Midilli - 21 Temmuz 1922, 
Tiflis): Asıl ismi Ahmed Cemal olan Cemal Paşa, Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde poli-
tikaya damgasını vuran, iç ve dış politikaya yön veren İttihad-ı Terakki Partisi’nin 1913-1918 
yıllarındaki güçlü üç paşasından biridir. Cemal Paşa’nın babası Mehmed Nesib Efendi askeri 
eczacıdır. Ahmed Cemal, 1890’da Kuleli Askerî Lisesi’ni, 1893’te Harp Okulu’nu, 1895’te de 
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şüncemize göre ayarlanmış ve güya Orta Doğu’da bulunan eski eserleri 
yerinde daha iyi korumak için, Didim, Bergama ve Anadolu’nun muhtelif 
                                                                                                                                        
Harp Akademisi’ni bitirerek kurmay yüzbaşı rütbesiyle orduya katıldı. 1899’da Selânik’te 
Seniha hanımla evlendi. Kolağası (önyüzbaşı) Cemal Bey Selanik’te bulunan 3. Ordu Redif 
(yedek) Tümeni kurmay başkanlığı sırasında İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne girdi ve o yıllarda 
çalışmalarını gizli yürüten İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin ordu içinde örgütlenmesini üstlen-
di. 1905’te binbaşı olan Cemal Bey bir yıl sonra Rumeli Demiryolları Müfettişliğine atandı. Bu 
görev cemiyet adına rahatça çalışmasına, örgütlenmeye imkan verdi. II. Meşrutiyet’in ilân 
edilmesi üzerine Selanik’teki İttihat ve Terakki Cemiyeti Genel Merkezi’nin İstanbul’a gön-
derdiği 10 delegeden oluşan Temsil Heyeti’nde yer aldı. Cemiyet’in Genel Merkez Üyeliği’ne 
seçildi. Aynı yıl Kaymakamlığa (yarbay) yükseldi. Heyet-i İslâhiye’nin bir üyesi olarak Anado-
lu’ya gönderildi. Bu sırada 31 Mart Olayı’nın (13 Nisan 1909 M.) çıkması üzerine İstanbul’a 
dönerek, ayaklanmayı bastırmakla görevlendirilen Hareket Ordusu’na katıldı. Ayaklanmanın 
bastırılmasının ardından da Üsküdar Muhafızlığına atandı. Bu görevinde kısa bir süre kalan 
Cemal Bey, Çukurova’da çıkan karışıklıkları bastırmak üzere 8 Ağustos 1909’da Adana Vali-
si görevine getirildi. Bir yıl sonra hastalanarak İstanbul’a döndüyse de bu defa 1911 ortala-
rında Arap aşiretlerinin ayaklanmalarını bastırmak amacıyla vali olarak Bağdat’a gönderildi. 
Balkan Savaşı’nın çıkması üzerine Bağdat’taki görevinden ayrılarak İstanbul’a döndü. Kon-
ya Redif Tümeni Komutanı olarak 1912 Eylül’ünde katıldığı Balkan Savaşı’nda Bulgarların 
karşısında Vize’den Çatalca’ya kadar geri çekilmek zorunda kaldı. Ekimde Miralaylığa (al-
bay) yükseltilen Cemal Bey dağılan kuvvetlerini toplarken hastalanarak İstanbul’a döndü. 
Aralık 1912’de İstanbul Menzil Müfettişi ve Ordu İdare Reisi oldu. 23 Ocak 1913’te, hükü-
meti devirmek amacıyla düzenlenen ve Babıâli Baskını diye adlandırılan girişimin başarıya 
ulaşmasından sonra İttihatçıların başa geçmesi üzerine İstanbul Muhafızlığı’na getirildi. Bu 
görevi sırasında İttihat ve Terakki’ye karşı çıkanları susturarak partiye destek olmaya çalış-
tı. Aynı yıl Mirlivalığa (tuğgeneral) yükseltildi ve artık Cemal Paşa diye anılmaya başlandı. 
1914’te önce Nafıa (Bayındırlık), ardından Bahriye Nazırı (Donanma Bakanı) olarak hükü-
mette görev aldı. Bu görevinde donanmayı güçlendirmeye çalıştı. Fransız yanlısı olarak bili-
nen Cemal Paşa Temmuz 1914’te Osmanlı Devleti ile Fransa arasında işbirliği sağlamak 
amacıyla Paris’e gitti. Olumlu bir sonuç elde edemeyince 2 Ağustos 1914’te yapılan Osman-
lı-Alman İttifakı’nı, Alman yanlısı olan Enver ve Talat Paşalarla birlikte istemeyerek de olsa 
destekledi. Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na girmesi üzerine Cemal Paşa Bahriye Na-
zırlığı’nın yanı sıra Filistin’deki 4. Ordu Komutanlığı ve Suriye Askerî Valiliği görevlerini de 
üstlendi. 1915’te Ferikliğe (Korgeneral) yükselen Cemal Paşa savaşın ilk yıllarında Suriye’de 
büyük bir bayındırlık çalışmasına girişmiş ve toplumsal hizmetlerin düzenli olarak yürüme-
sini sağlamaya çalışmıştır. 1915 ve 1916’da Mısır’ı İngilizlerden almak üzere girişilen ve tari-
he “Kanal Harekâtı” adıyla geçen savaşlarda komuta ettiği Osmanlı Ordusu ağır kayıplar ve-
rince, geri çekilmek zorunda kaldı. İngilizlerin Filistin ve Suriye’yi ele geçirmesinin sorumlu-
su olarak görülen Cemal Paşa ordu komutanlığından ayrılarak İstanbul’a döndü. Bahriye 
Nazırlığından da alındı. I. Dünya Savaşı’nın sonunda Osmanlı Devleti yenik düşünce 2 Kasım 
1918’de İstanbul’dan ayrılarak Enver ve Talat Paşalarla birlikte Almanya’ya gitti. Almanya’dan 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği’ne geçen Cemal Paşa Moskova’da bulunduğu süre için-
de Anadolu’daki bağımsızlık hareketini destekleyerek Mustafa Kemal ile ilişki kurdu. Daha 
sonra İngilizlere karşı bağımsızlık mücadelesi veren Afganistan’a geçerek ordunun yetiştirilme-
si ve düzenlenmesi için çalışmalar yaptı. Eylül 1921’de SSCB yöneticileri ve Enver Paşa ile gö-
rüşmeler yapmak üzere Moskova’ya döndü. Enver Paşa’yı Özbekistan’da giriştiği hareketlerden 
ve Mustafa Kemal’e karşı takındığı tavırdan caydırmaya uğraştı. Afganistan’a dönerken uğradı-
ğı Tiflis’te Karakin Lalayan ve Sergo Vartanyan adlı iki Ermeni komitacı tarafından 21 Temmuz 
1922’de öldürüldü. Tiflis Şah Abbas Camii’nde Kızılordu’nun da katıldığı bir törenle cenaze na-
mazı kılındı. Mezarı Kurtuluş Savaşı’ndan sonra Tiflis’ten Erzurum Şehitliği’ne getirildi. Cemal 
Paşa uzun süre İttihat ve Terakki’nin spor ve kültür alanlarındaki etkinliklerini yönlendirmiş, 
Suriye’de bulunduğu sırada edebiyatla ve kültür yaşamıyla da ilgilenmiştir. Bölgedeki bilim 
adamlarını ve Ahmed Rasim, Falih Rıfkı (Atay) gibi gazeteci yazarları ordugâhına çağırdığı bi-
linmektedir. Ayrıca bu yöredeki eski eserler üzerine yaptığı incelemeleri 1918’de Berlin’de Alte 
Denkmaeler aus Syrien, Palastina und West-Arabien (“Suriye, Filistin ve Batı Arabistan’daki Es-
ki Anıtlar”) adıyla yayımladı. 1913-22 arasındaki yaşamını içeren anıları ölümünden bir yıl 
sonra 1923’te Cemal Paşa Hatıratı 1913-1922 adıyla yayımlandı. Daha sonra oğlu Behçet Ce-
mal Hatıratı gözden geçirerek 1959 ve 1977’de Hatıralar adıyla yeniden yayımladı. Cemal Pa-
şa’nın ayrıca Plevne Müdafaası (1898) adlı bir de araştırması vardır. Gazeteci Hasan Cemal’in 
de dedesidir. Özetle kaynak; MsXLabs.org & Temel Britannica, 
http://www.msxlabs.org/forum/siyaset-tr/200715-cemal-pasa.html#ixzz2cX49NUPv 
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yerlerinde kazı yapan, Bergama Altarını Almanya Berlin Müzesi’ne nakli-
ni gerçekleştiren, Alman İhtiyat Zabiti (Yüzbaşı) ve Berlin Kraliyet Müzesi 
Direktörlerinden Dr. Wiegand’ı3 büyük yetki ile, kendi isteği ile maaşsız, 
harbin sona ermesine kadar Orta Doğu Âsâr-ı Atîka Umumî Müfettişliğine 
tayini için Müze-i Hümayun’a yazı yazmış, teklif Ordudan geldiği için de 
Müze-i Hümayun Müdürü Halil Ethem Bey teklifi kabul ederek Maarif 
Nezareti’ne konuyu ileterek onaylanmış, ancak gizli bir yazı ile de Wie-
gand’a fazla güvenilmemesi, siyasî etkisi geniş olduğu, Bağdat’taki bir 
eser paylaşımı misal gösterilerek Kal’a-i Şarkat eserlerin4 Portekiz eline 
geçmesine sebep olduğu belgelerle ihsas ettirilmiştir. 

Alman İhtiyat Yüzbaşısı ve Berlin Müzesi Müdürlerinden Wiegand’ın 
Irak, Suriye, Lübnan, Ürdün, İsrail, Gazze-Filistin, Suudi Arabistan bölge-
sinde 4. Ordu Komutanı Cemal Paşa’nın isteği üzerine Âsâr-ı Atîka Genel 
Müfettişi unvanı ile bölgede harp zamanı eski eser korunması kimliği al-
tında rahat araştırma yapması ve dolayısıyla her türlü durumdan Al-
manları haberdar etmesi konusundaki bilgi ve belgeler aşağıdadır:5 

Dördüncü Ordu-yu Hümayun  
Kumandanlığı Şam

Erkân-ı Harbiyyesi 7/3/33
Hususi : 35 (R./07.05.1917 M.) 
Umumî: 116  

Konu: Alman İhtiyat Yüzbaşısı ve Berlin Müzesi Müdürlerinden Wi-
gend’ı, harp müddetince Orta Doğu Âsârı-ı Atîka Genel Müfettişliği’ne ta-
yin edilmesini ve yanına Fransızca veya Almanca bilen bir memur tayini-
ni telebi: 

Maarif Nezaret-i Celilesi’ne 

Devletlû Efendim Hazretleri 
Berlin Müzesi müdürlerinden ve Alman ihtiyat yüzbaşılarından Mösyö 

Wiegand isminde âsâr-ı atîka mütehassısı bir zat Dördüncü Ordu mıntı-
kasını dolaştı. Ve Suriye ve Filistin’de bulunan Müslüman ve Roma âsâr-ı 
atîkasına dair gayet kıymetli tetkikat yaptı. Bu tetkikatına nazaran bil-
hassa Petra, Medayin-i Salih ve Amman harabeleri fevkalâde kıymettar-
dır. Mumaileyh bana verdiği bir raporda İtalya ve Yunanistan harabeleri-
                                                           
3 Theodor Wiegand (30.10.1894-19.12.1936). 1895-99 yılları arasında Atina Alman Arkeolo-
ji Enstitüsü’nde çalıştı. 1911-1930 arasında İstanbul’da Alman Konsolosluğu Bilimsel Ata-
şesi ve Berlin Müzesi Direktörü olarak görev yaptı. 1899-1911 Priene, 1905-1911 Didim, Sa-
mos, uzun yıllar Bergama Altarı üzerine çalıştı. 
4 Hâmit Zübeyr Koşay - M.E. Zarif Orgun - Sadi Bayram - Erdoğan Tan, Osmanlı İmparator-
luğu ve Türkiye Cumhuriyeti Çağlarında Türk Kazı Tarihi, Türk Tarih Kurumu Yayınları,  C. 
V, s. 155-157, Ankara 2013. 
5 İstanbul Arkeoloji Müzesi Arşivi, Karton 8, 1333 senesi dosyaları. Hâmit Zübeyr Koşay-
M.E. Zarif Orgun - Sadi Bayram - Erdoğan Tan, a.g.e., s. 151-162. 

280



SADİ BAYRAM / CEMAL PAŞA VE WİEGAND 5

nin İtalya ve Yunanistan için yaptığı gibi memleketimize birçok zait getir-
mesi ve bize milyonlar kazandırması muhakkak bulunan bu harabelerin 
hüsn-ü muhafazası için bazı teklifatta bulunmaktadır. Bu teklifata göre 
Dördüncü Ordu mıntıkasında âsâr-ı atîkayı ehemmiyetlerine göre tasnif 
ve bir âsâr-ı atîka müfettişi umumiliği teşkil etmek lâzımdır. Müfettişi 
umumi nerede herhangi bir sebeple ilişildiğini duyarsa derhal müdahale 
edecek ve bu müdahale hükümet-i mahalliyece nazarı dikkate alınıp ha-
rabeye tecavüzü men’ edecektir. Bu hususa dair bütün şikâyetler teca-
vüz men edildikten sonra nazarı dikkate alınacaktır. 

Müfettiş-i Umum-î nerede yeniden harabe ve âsâr-ı atîka izi bulunur-
sa oraya gidecek ve hafriyyat ve saire hakkında teklifat-ı lâzımede bulu-
nacaktır. Mumaileyh âsâr-ı atîkayı derecelere taksim edecek ve hepsinin 
resim ve plânlarını alıp her sene bu resim ve plânlar göre âsâr-ı atîkayı 
teftiş edecektir. Harabeler üzerinde herhangi bir tecavüz, harabenin bu-
lunduğu mıntıkadaki mahallî hükûmet amirinin tecziyesini mucip ola-
caktır. 

Bütün bu işler için Mösyö Wiegand’ı Âsâr-ı Atîka Müfettiş-i Umumisi 
sıfatile ve bana merbut olmak üzere istihdam edeceğim, mumaileyh bu 
hizmeti bile maaş ve fahriyen ifa etmeyi deruhde etmiştir. 

Fakat mumaileyh ancak harbin nihayetine kadar6 bu hizmeti ifâ et-
meyi kabul etmiştir. Binaenaleyh harpten sonra bittabi merc-i Nezaret-i 
Celileleri olması lâzım gelen bu çok fâîdeli teşkilâtın başına bir Osmanlı 
müfettiş-i umumisi geçirmek iktiza eder. Mumaileyhe refakat ve harpten 
sonra vazifesini doğrudan doğruya deruhte etmek üzere Nezaret-i Celile-
leri’nce âsâr-ı atîka mütehassıslarımızdan pek muktedir ve mühim bir 
zatın buraya gönderilmesini istirham ederim.  

Bu zatın tensip buyrulduğu kadar maaş ve hatta harcırahını ben or-
dudan verebilirim. Yalnız bu zatın iyi Türkçe ve Fransızca veyahut Al-
manca bilmesi şarttır. Bu memur izam buyrulurken maaşının tespit 
edilmesini rica ederim, olbabda emrü ferman hazreti menlehül’emrin-
dir. 

 Dördüncü Ordu Kumandanı 
           Ve Bahriye Nazırı 
               İmza 

Müze-i Hümayun Müdirüyyet-i Aliyyesii’ne 
                      Kayıt numarası         26 minih (R./26.05.1917 M.) 
                                      341 

        
   
                                                           
6 Burada asıl niyeti ele veriyor. Amaç istihbaratı en iyi, yetkili, sorunsuz şekilde toplamak, 
bu arada da eski eserleri yerinde görüp, incelendikten sonra, uygun olanları Berlin’e götü-
rülmesine imkân sağlamak… 
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4. Ordu Komutanı Cemal Paşa 7.05.1917 tarihli Maarif Nezareti’ne 
yazdığı yazıda; Alman  İhtiyat Yüzbaşısı ve Berlin Müzesi Müdürlerinden 
Wigend’ı, harp müddetince Orta Doğu Âsârı-ı Atîka Genel Müfettişliği’ne 
tayin edilmesini ve yanına Fransızca veya Almanca bilen bir memur  tayi-
nini talep eden yazısı. 

Maarif-i Umumiyye Nezaretine mahsus 
müsvedde 

Umumi dosya No : 2265 Mahremdir. 
Hususi No :  191  

Tebyiz tarihi 11 Cemaziyelahir 336 H./3 Nisan 333 (R./03.04.1917 M.) 
Dördüncü Ordu Kumandanı ve Bahriyye Nazırı  
   Cemal Paşa Hazretleri’ne 
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Erkân-ı Harbiyye Şubesi ifadesile varit olan 7 Mart 333 (R./07.03.1917 
M.) tarih ve 33/116 numaralı tezkere-i âliye-i asâfaneleri cevabıdır: 

Âsâr-ı atîkanın sıyanet ve muhafazasına müteallik olan teşebbüsatı 
maarifperverlerinden dolayı bilhassa takdimi teşekkürat ederim. Alman-
yalı Mösyö Wiegand mukaddema Anadolu’nun bazı mahallerinde Berlin 
Müzesi namına hafriyyat icra etmiş bulunduğu için kendisi nezareti aci-
zice malûmdur. Mumaileyh tarafından verildiği tahriratı aliyyeleri met-
ninde münderiç olan rapora kesb-i ittilâ’ etmek icap edeceğinden mezkûr 
raporun aynen veyahut bir suretinin irsali muktazidir. Bu iş için bura-
dan memur izamına gelince, Müze-i Hümayun’da şu aralık mevcudu bir 
iki kişiden ibaret ve buraca fevkalâde meşgul olan memurinden Suriyye 
için birinin tefriki kabil değilse de İzmir Âsâr-ı Atîka Memuru olup sefer-
berlik iptidasında hizmeti maksureye tabi olarak celbedilen ve elyevm 
İkinci Kafkas Kolordusu Nakliye Katarı Kumandanlık Yaveri bulunan ve 
Türkçe ve Fransızcaya aşina ve genç ve faal ve âsâr-ı at’ıka umuruna va-
kıf bulunmuş olan Aziz Bey’in maiyeti aliyyelerine aldırılması ve kendisi-
nin Mösyö Wiegand’ın nezdine memur edilebilinmesi için maaşı aslisini 
almakta devam etmek üzere kendisine iki bin kuruş ücret itası münasip 
olacağı teemmül edilmiştir. 

Bu münasebetle Mösyö Wiegand hakkında bazı malûmat itasını faide-
li addederim. Prien, Milet ve Dydim harabelerinde hafriyyat icra etmiş ve 
kendisine İstanbul’da ikamet etmek üzere Berlin Müzesi Müdürlüğü na-
mı verilmiştir. Bu esnada mumaileyhin ilkaatiyle7 Almanların Memalik-i 
Osmaniye’de yaptığı hafriyatta zuhur eden bilcümle âsâr-ı atîkadan nıs-
fının, Âsâr-ı Atîka Nizamnamesi ahkâmına ve hafirlere i’tâ olunan resmî 
ruhsatnâmeler münderecatına külliyen muhalif olarak Berlin Müzesi’ne 
verilmesi hakkında Almanya Sefiri müteveffa Baron Marşal bir irade-i se-
niyye istihsaline muvaffak olarak zikir bulunan mahallerde çıkan âsâr-
dan bir kısmı şu suretle Almanya’ya nakil olunmuş idi. Bundan sonra 
Mösyö Wiegand bilfiil Berlin Müzesi Direktörleri meyanına dahil olarak 
Berlin’e nakli hane etmiş ve orada ve Yunan âsâr-ı atîka kısmına nezaret 
etmekte bulunmuştur. Balkan muharebesini müteakip Devlet-i Osmani-
ye’nin zaafından bilistifade Kal’a-i Şarkat âsâr-ı atîkasının nakline teşeb-
büsle beraber zikir olunan İrade-i Seniyye’nin Devlet-i Osmaniye ile Al-
manya Hükümeti beyninde yapılmış bir mukavele-i resmiye gibi telakki 
ettirilmesine en çok çalışanlardan ve Sefaret’e akıl hocalığı idenlerden bi-
ri bulunmuştur. İşte Mösyö Wigand’ın eser-i ilkaatı olarak Almanya Hü-
kûmeti’nce âsârın gerek tefrik ve taksimi gerek bunun Bağdat’da yapıl-
ması hususunda ısrar edilerek bu mutalebatın hasbez’zaman kabulünde 
hükûmetin nasıl muztar kalmış olduğu zat-ı alilerince de malûmdur. 

Müze-i Hümayun için tefrik edilen âsâr ol zaman buraya vasıl olmuş 
ise de Almanya’ya düşen kısım daha yolda iken seferberlik ilân olunması 
                                                           
7 Yakinen bilmek, yakınlık tesis ederek iyi tanımak. 
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üzerine âsâr-ı mezkûreyi hamil olan vapur Lizbon Limanı’na ilticâ etmiş 
ve ahiren Portekiz hükûmetinin de harbe iştirak eylemesi ile mephuse 
tamamile düşman eline düşmüştür. 

Binaenaleyh bizden ziyade Almanya hesabına çalışacak olan mumai-
leyhin vasaiti muhtelife ile âsâr-ı atîkamızı Almanya’ya aşırmaya çalış-
masından pek ziyade korkar ve taahhüt eylediği hıdematın hini ifasında 
fevkalâde müteyakkız bulunulmak icabedeceğini arz eylerim, ol babda. 

Takdim Yazıla. 

Müze-i Hümayun  
Umumi     : 7769 Hulâsa: 
Hususi     : 37 Suriye ve Filistin’de bulunan 

          Âsâr-ı atîkaya dair 

Maarif-i Umumiyye Nezeret’i Celilesi’ne 

Devletlû Efendim Hazretleri 
Bahriyye Nazırı ve Dördüncü Ordu-yu Hümayun Kumandanı Paşa 

Hazretlerinin merbut tahrirat-ı mütalâa güzarı acizi olduğu müşarüni-
leyhin âsar-ı atîkanın sıyanet ve muhafazasına müteallik olan teşebbüst-ı 
maarifperverilerinden dolayı en sâmîm-ül kalb-i arzı şükran ederim. Al-
manyalı Mösyö Wiegand dahi mukaddema Anadolu’da Berlin Müzesi na-
mına bazı mahallerde hafriyyat etmiş bulunduğu için kendisi idare-i aci-
zânemce malûmdur. Suriye ve Filistin cihetinde bulunan âsâr-ı atîkanın 
teftiş ve tahkik ve muhafazaları hakkında tedabir ve teşebbüsata iptidar 
edilmesi herhalde mucubi fevait ve muhassenat olacağı bedihidir. Evvel 
emirde Mösyö Wiegand tarafından verildiği metni tahriratta münderiç 
olan rapora idare-i acizânemce dahi kesbi ittilâ’ edilmek üzere aynen ve-
yahut bir suretinin irsali hususunun yazılacak cevabnâmeye derci ve 
buradan memur izamına gelince Müze-i Hümayun’da şu aralık mevcudu 
bir iki kişiden ibaret ve buraca fevkalâde meşgul olan memurinden Suri-
ye için birisinin tefriki kabil değil ise de İzmir Âsâr-ı Atîka Memuru olup 
seferberlik iptidasında hizmeti maksureye tabî olarak celp edilmiş ve el-
yevm İkinci Kafkas Kolordusu Nakliye Katarı Kumandanlık Yaveri bulu-
nan ve Türkçe ve Fransızcaya aşine ve genç ve faal ve âsâr-ı atîka umu-
runa vakıf bulunmuş olan Aziz8 Bey’in mezkûr kumandanlık canibinden 
merci-i ile bil’muhabere Dördüncü Ordu maiyetine aldırılması mümkü-
nattan göründüğünden kısmen cihet-i askeriyeden ve kısmen cihet-i 
mülkiyeden verilmekte olan maaşına halel gelmeksizin münasip mikdar 
ücret ve harcırahı Kumandanlığın vait ve iş’arı veçhile cihet-i askeriye-
den tesviye edilmek üzere mumaileyhin Suriyye’ye aldırılması muvafık 
görüldüğü taktirde icabının ifâsı hususunun cevaben izbarı ve şayet mu-
maileyhin Suriye’ye memuriyeti tekarrür ederse Suriyye’ye kablel’azime 
                                                           
8 Aziz Oğan. 
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yedine talimat lazıma verilmek üzere evvelemirde İstanbul’a gelmesi lü-
zumunun da ilâvesi merhunu re’yi ve irade-i aliye-i nezaretpenahileri 
bulunmuş olmağle olbapta emr-ü ferman hazreti menlehül emrindir. 

9 Cemaziyelahir 335 ve 2 Nisan 333 (R./02.04.1917 M.) 
Müze-i Hümayunlar Müdiri Umumisi  

              Halil (imza) 

 

Kafkas Ordularında Askerlik yapan İzmir Âsâr-ı Atîka Memuru Aziz 
(Ogan)’ın 4. Ordu Komutanı Cemal Paşa isteği ile Wiegand’a yardımcı ve 
tercüman olarak verilmesi hakkında Halil Bey’in 02.04.1917 tarihli Maarif 
Nezareti’ne yazdığı yazının Osmanlıca fotokopisi. 

Müze-i Hümayun  
Numara Hususî ve mahremdir. 

Huzuru Âli-î Hazreti Nezaretpenahi’ye 

Suriyye ve arzı Filistin’de Âsâr-ı Atîka Müfettişi Umumiliğini bila ma-
aş fahriyen ifa etmeği deruhde eden Mösyö Wiegand evvelce Aydın Vilâ-
yeti’nde vaki Prien, Milet, Didim harabelerinde hafriyyat icra etmiş ve 
kendisine İstanbul’da ikâmet etmek üzere Berlin Müzesi Müdürlüğü na-
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mı verilmiş idi. Bu esnada mumaileyhin ilkaat ile Almanların memalik-i 
Osmaniye’de yaptığı hafriyatta zuhur eden bilcümle âsâr-ı atîkadan nıs-
fının Âsâr-ı Atîka Nizamnamesi ahkâmına ve hafirlere i’tâ olunan resmî 
ruhsatnameler münderecatına külliyen muhalif olarak Berlin Müzesi’ne 
verilmesi hakkında Almanya Sefiri Baron Marşal bir irade-i seniyye istih-
saline muvaffak olarak zikir olunan mahallelerde çıkan âsârın bir kısmı 
şu suretle Almanya’ya nakil olunmuş idi. Bundan sonra mumaileyh 
Mösyö Wiegand bilfiil Berlin Müzesi Direktörleri meyanına dahil olarak 
Berlin’e nakli hane etmiş ve orada Roma ve Yunan âsâr-ı atîka kısmına 
nezaret etmekte bulunmuştur. 

Balkan Muharebesini müteakip Devlet-i Osmaniye’nin zaafından bil-
istifade Kal’a-i Şarkat’da bulunan âsâr-ı atîkanın nakline teşebbüs ile 
beraber zikir olunan İrade-i Senieyye’nin Devlet-i Osmaniyye ile Almanya 
Hükûmeti beyninde bir mukavele-i resmiye gibi bittelâkki bunun Kala-i 
Şarkat âsârına dahi teşmili Almanya Sefareti’nce iddia edilmiş ve her ne 
kadar tarafı aciziden bu iddianın Nizamname ve ruhsat-ı resmiye ile ka-
bili te’lif olmadığı yolunda itiraz dermeyan edilmiş ve sonra hiç olmazsa 
taksimin İstanbul’da icrası teklifinde bulunulmuş ise de mumaileyh 
Mösyö Wiegand’ın eseri ilkaatı olarak Almanya Hükûmeti’nce âsârın ge-
rek tefrik ve taksimi ve gerek bunun Bağdat’ta yapılması hususunda ıs-
rar edilerek bu mutalebatın9 hasbezzaman kabulünde hükûmet muztar 
kalmış idi. Müze-i Hümayun için tefrik edilen âsâr olzaman buraya vasıl 
olmuş ise de Almanya’ya düşen kısım daha yolda iken seferberlik ilân 
olunması üzerine âsâr-ı mezkûreyi hamil olan vapur Lizbon Limanı’na il-
tica etmiş ve ahiren Portekiz Hükümeti’nin de harbe iştirak eylemesi ile 
âsâr-ı mebhuse tamamile düşman elinde kalmıştır. Geçende Berlin’e icra 
etmiş olduğum seyahatte Almanya Sefareti’nin işbu âsâr-ı atîka mesele-
sindeki taassup ve ısrarı sırf Mösyö Wiegand’ın eseri ilkaatı olduğuna ta-
mamile kanaat hasıl eyledim. 

Binaenaleyh Mösyö Wiegand’ın âsâr-ı atîka hakkında taahhüt eylediği 
hidematın hin-i ifâsında fevkalâde müteyakkız bulunmak icap eylediğin-
den mumaileyh nezdine Nezaret-i Celileri’nce behemehal bu gibi işlere 
vakıf ve lisan aşina bir memurun terfik edilmesini elzem ve bu babdaki 
malûmat ve isditlaat-i acizânemi hakipay-i sâmî-i nezaretpenahilerine 
arz etmeği vecibeden addeylerim, ol babda emr-ü ferman hazreti menle-
hül emrindir.        

1 Nisan 333 (R./01.04.1917 M.) 
      Müze-i Hümayunlar 
          Müdiri Umumisi  
         Halil  
                    (imza) 
                                                           
9 İstenilen şey istekler. 

286



SADİ BAYRAM / CEMAL PAŞA VE WİEGAND 11

 

İkdam Gazetesi’nin 4 Kasım 1918 
tarihli nüshasında  

Talat, Enver ve Cemal Paşaların 
yurt dışına kaçışını duyuran ilk 

sayfası. 

 
Cemal Paşa  

(6 Mayıs 1872,  
Midilli - 21 Temmuz 1922, Tiflis) 

Berlin Müzesi Direktörlerinden İhtiyat Yüzbaşı ve Arkeolog Theodor Wiegand 
(30.10.1864-19.12.1936) 
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Sonuç olarak; Berlin Kraliyet Müzesi Direktörlerinden ve İhtiyat Yüz-
başısı Dr. Wiegand Orta-Doğu Eski Eserler Genel Müfettişliğine tayini 
gerçekleşir. Ancak Wiegand’ın o tarihlerde hangi şehirlerde bulunduğu 
ve ne yaptığına dair şu an elimize belge geçmemiştir. 

Wiegand’a tercüman ve muavin görevi yapmak üzere de Fransızca bi-
len, arkeoloji uzmanı, İkinci Kafkas Kolordusu’nda Nakliye Katarı Komu-
tanlık Yaverliği’nde ihtiyat askerliğini yapan Aziz Bey (Ogan) tayin edilir. 

Aziz Bey’in Şam’a tayininde 1.500 kuruş maaşla verilen resmî unvan: 
4. Ordu Suriye, Garbî Arabistan Umum Kumandanlığı Âsâr-ı Atîka Müşa-
vir Muavinliği’dir. Haziran 1333-8 Ağustos 1334 tarihleri arasında görev 
yapar.10 

Ayrıca Şam Maarif Müdürlüğü ek hizmet olarak, Eylül 1333-8 Ağus-
tos 1334 tarihleri arasında 1.000 kuruş maaşla Sanayi Mektebi Resim 
Öğretmenliğine, 2.000 kuruş maaşla Şam Sanayi Mektebi Müdürlüğü 
görevine de getirilir. 

Arşivler taranıp, belgeler okununca; tarihin karanlıkları birer mum 
gibi tarihin karanlıklarını aydınlatacak, pek çok şeyi daha berrak olarak 
göreceğiz… 
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2013. 
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DİRSE HAN OĞLU BOĞAÇ HAN HİKÂYESİ 
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Yrd. Doç. Dr. Tuğrul BALABAN** 

Öz 

Dede Korkut Hikâyeleri, Türk kültürünün en kıymetli hazinelerinden 

biridir. Geniş bir kazı alanını anımsatan bu eser üzerine yapılacak bilim-

sel çalışmaların kültür ve medeniyetimiz adına değerli bulgulara ulaşma-

sı kuvvetle muhtemeldir. Çalışmamızda Dirse Han Oğlu Boğaç Han Des-

tanı adlı metin, yapısal özellikleri ışığında çözümlenmiş; bu yapısal un-

surlar arasındaki ilişkiler doğrultusunda yorumlanmıştır. Elde edilen bul-

gular, eserin ideal yöneticinin sahip olması gereken vasıfları ihtiva eden 

olay halkaları, çatışma ve karşılaşmalar etrafında kurgulandığını göster-

mektedir. Bu vasıflar kut, cesaret, güç, akıl ve duyguları dengeli bir şekil-

de kullanabilme erdemi, töreye bağlılık, karar alırken, bir eyleme girişme-

den ya da bir zorlukla karşılaştığında uygun kişilerle fikir alışverişinde 

bulunma, çevresindekilerin arzu, ihtiyaç ve beklentilerini yok saymama 

şeklinde sıralanabilir.  

Anahtar kelimeler: Dede Korkut, Boğaç Han, Türk Devlet Geleneği, 

İdeal Yönetici, Yapı ve Tema, Türk Kültürü. 

Abstract 
The Tales of ‘Boğaç Khan The Sn Of Dirse Khan’ As Ideal Ruler 

Discription 
Tales of Dede Korkut are one of the most precious sources of Turkish 

culture. This work of art reminds about a very extensive excavation area. 

And it is most likely that scientific studies, which will be conducted on it, 

will achieve valuable outcomes on behalf of our culture and civilization. In 
                                                           
* Canik Başarı Üniversitesi Eğitim Fakültesi, mehmetkaygana@gmail.com 
** Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi, tugrulbalaban@gmail.com 
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our study, the text called Bogaç Khan, the son of Dirse Khan Epic has be-

en analyzed in consideration of its structural characteristics, and decip-

hered in accordance with the relations between these structural elements. 

The findings demonstrate the work was fictionalized within patterns of 

event, conflicts, and confrontations that comprise the attributes an ideal 

administrator must have. These attributes can be listed as happiness, 

courage, wisdom, strength, the virtue of using the mind and emotions in a 

balanced way, attachment for traditions, exchanging ideas with approp-

riate people while making a decision, before embarking on any act, or in 

case of a difficulty, and not ignoring desires, needs, or expectations of the 

people around. 

Key words: Dede Korkut, Bogaç Khan, Turkish State Tradition, Ideal 

Administrator, Structure and Theme, Turkish Culture. 

Giriş 

Bir destanî Oğuz hikâyeleri mecmuası1 olan ve Kitâb-ı Dedem Korkud 
Alâ Lisân-ı Tâife-i Oğuzân ismi ile yazıya aktarılan destanlar, Oğuz diliy-
le yazılmış olup; yalnızca Türk dili ve edebiyatının değil Türk kültürünün 
de en değerli hazinelerinden biridir. Bu nedenle eser hakkında bugüne 
kadar birçok bilimsel çalışma yapılmıştır.2 İlk dönemlerde daha çok dil 
incelemeleri, okuma aktarma faaliyetleriyle sınırlı kaldığı görülen bu ça-
lışmalar, zamanla halk bilimi alanındaki tahlillerle derinlik kazanmıştır.3 
Her ne kadar bir kitap mı daha sonraları kitaplaştırılmış farklı anlatıla-
rın toplamamı mı olduğu kesin olarak ortaya konamamış olsa da Türk 
halklarının bilge ozanı Dede Korkut’un kimliği etrafında nakledilen hikâ-
yeler, Türklerin kültürel belleğini aktarması yanında edebî ve estetik al-
gılarını da metin bağlamında ortaya koymaktadır. Mehmet Kaplan’ın 
Türk Edebiyatında Tipler üzerine çalışmasında Dede Korkut çerçevesin-
de söyledikleri de bu bağlamda değerlendirilebilir: 

“Dede Korkut hikâyelerinde alpların mücadeleci yönleri öne çıkarılır-

ken, bu durum Oğuz kavminin iç çekişmeleri dışında, yaşam evreni 

içerisinde yer alan diğer topluluklar karşısında kendini ve ait ya da 

sahip olduğu unsurları savunma ekseninde ele alınır. Oğuz toplumu 

içerisinde alpların müşterek olan tarafı, kuvvet, yiğitlik, galebe çalma 
                                                           
1 Muharrem Ergin, Dede Korkut Kitabı I (Giriş-Metin Faksimile), Türk Dil Kurumu Yayınları, 
s. 1, Ankara 1997. 
2 Bu konuda yapılmış olan çalışmaların bibliyografik künyesi için Prof. Dr. Mustafa S. Kaça-
lin’in, Dedem Korkut’un Kazan Bey Oğuz-nâmesi, isimli eserinin kaynakçasından istifade 
edilebilir. (Kitabevi Yayınları, s. 406, İstanbul 2006). 
3 A. Fikret Kılıç, “Dede Korkut Kitabı’ndan “Dirse Han Oğlı Buğaç Han Boyı” Adlı Hikâyenin 
Tema ve Yapı Bakımından Tahlili”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Der-
gisi, Sayı: 8, s. 79-97, 1997; M. Öcal Oğuz, “Lord Raglan’ın Geleneksel Kahraman Kalıbı ve 
Boğaç Han”, Millî Folklor, 5 (40), s. 2-6, Kış 1998; Abdulselam Arvas, “Kitab-ı Dedem Korkut 
Poetikasının Bazı Sorunları Üzerine (Boğaç Han Hikâyesi Örneği)”, Turkish Studies, Volume 
3/2 Spring 2008, www.turkishstudies.net, p. 43-63, 2008. 
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ve hâkim olma ihtirasıdır. Ancak bu ihtirasın dış topluluklar karşısın-

da etkisi, münferit olaylar dışında, var olma mücadelesi şeklinde or-

taya çıktığı söylenebilir. Eserin bütününe hâkim olan mesaj, mücade-

le ruhu etrafında değil yüksek bir ahlâk ve onun topluluk üzerindeki 

etkisi merkezinden verilir.”4 

Benzer bir şekilde Gökalp’in Boğaç Han ile Oğuz Kağan arasında kur-
duğu ilişki de yaşanan hayat ve edebî eser arasındaki ortaklıklar, özel-
likle sözlü gelenekte, göz önünde bulundurulduğunda medeniyetin de-
vamlılığı açısından sözü edilen metnin Türk kültür tarihindeki yeri için 
dikkat çekici niteliktedir.5 

Dede Korkut üzerine yapılacak metin merkezli bilimsel çalışmaların 
kültür ve medeniyetimiz adına açığa çıkarılmamış birçok noktayı aydın-
latacağına şüphe yoktur. 

Çalışmamızda Boğaç Han hikâyesine bu dikkatle yaklaştık ve metin 
parçalarının ilişkisini dikkate alarak, yapısal bir analizle bu hikâyenin 
genelde Türk toplumsal yaşantısının özelde ise yönetici (han, bey) ve bü-
rokratik hiyerarşinin ideal bir kesitini sunmak adına kurgulandığını gös-
termeye çalıştık. 

Oğuzların iç ve dış mücadelelerin birlikte ele alındığı Boğaç Han hikâ-
yesi çocuksuzluk, ad koyma, ava çıkma, hain yardımcılar, esir olma ve 
esirlikten kurtulma, kötülerin cezalandırılması ve iyilerin mükâfatlandı-
rılması gibi motifler etrafında kurgulanmıştır. 

Elimizde bulunan her iki nüshada da yer alan hikâye, Dresten nüs-
hasında, sekizinci sahifenin son satırında kırmızı mürekkeple “Dirse Han 
Oglı Bogac Han Bo(yı)nı Beyan İder” başlığı ile başlar, otuz dördüncü 
sayfanın onuncu satırı itibariyle nihayet bulur; Vatikan nüshasında 60a 
sahifesinin son satırında “Hikâyet-i (Dirse) Han Oglı Bogaç Han” başlığı 
ile başlar 67b sahifesinin yedinci satırında nihayet bulur.6 

Dirse Han Oğlu Boğaç Han Destanı’nın Özeti 

Bayındır Han, büyük bir ziyafet düzenleyip Oğuz beylerini davet eder. 
Oğlu olanları ak çadıra, kızı olanları kızıl çadıra konuklar. Oğlu ve kızı 
olmayanları da kara çadıra oturtarak altına kara keçe döşetir, önüne ka-
ra koyun yahnisi kondurulmasını buyurur. Konuklar arasındaki beyler-
den Dirse Han da oğlu ve kızı olmadığı için kara çadıra konulur. Dirse 
Han, bu muameleye kızarak toyu terk eder. Hatununun yanına giden 
                                                           
4 Mehmet Kaplan, Türk Edebiyatı Üzerine Araştırmalar 3 Tip Tahlilleri, Dergâh Yayınları, 
s. 50, İstanbul 1996. 
5 Ziya Gökalp, Türk Medeniyeti Tarihi, (Haz: İsmail Aka, Kâzım Yaşar Kopraman), Kültür 
Bakanlığı Yay., s. 104, İstanbul 1976; Orhan Şaik Gökyay, Dedem Korkudun Kitabı, MEB, 
s. CLIII, İstanbul 2000. 
6 Çalışmamızdaki alıntılar: Muharrem Ergin, Dede Korkut Kitabı I (Giriş-Metin Faksimile), 
Türk Dil Kurumu Yayınları, künyeli eserden yapılmıştır, Ankara 1997. 
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Han, çocuklarının olmayışının sebebini ondan sorar. Hatunu, durumun 
Allah’tan olduğunu, çocuklarının olabilmesi için aç doyurup çıplak giy-
dirmek gerektiğini tavsiye ederek, Dirse Han’dan toy düzenlemesini ister. 
Toyun sonunda beylerin duasıyla Tanrı, Dirse Han’a bir oğul verir. 

On beş yaşına gelen oğul Dirse Han ile Bayındır Han’ın karargâhına 
gider. Burada üç arkadaşı ile oyun oynarlarken Bayındır Han’ın olağa-
nüstü güçlü boğası ile karşı karşıya kalır. Boğanın alnına vurduğu yum-
rukla boğayı durduran oğul, hayvanı boğazlayarak öldürür. Dede Korkut 
gelerek oğlana isim verir. Ayrıca babasından oğlana beylik, mal ve taht 
vermesini ister. 

Babasından beylik, mal ve taht alan Boğaç, babasının kırk yiğidinin 
adını anmayınca kırk yiğit kıskanır ve Boğaç’ı belki öldürür ümidiyle 
Dirse Han’a çekiştirir. Dirse Han, kırk yiğidinin iftiralarına kanar ve dü-
zenlediği av eğlencesinde Boğaç’ı iki omzunun arasından oklar. Avdan 
dönen Dirse Han’ın hatunu oğlunu göremeyince kırk ince belli kızı ile 
aramaya gider. Boğaç, anasına Hz. Hızır’ın gelerek yarasının dermanını 
söylediğini anlatır. Boğaç Han, babasından gizli olarak evine getirilir ve 
ana sütü ile dağ çiçeğinden yapılan ilaçla kırk günde iyileşir. 

Boğaç Han’ın yaşadığını ve iyileştiğini öğrenen kırk namert, ihanetle-
rinin ortaya çıkacağı endişesiyle Dirse Han’ı bağlayarak kâfir ellerine 
doğru kaçırırlar. Durumdan haberdar olan anası Boğaç’a haber verir ve 
Boğaç kırk yiğidini yanına alarak kırk namerdin peşine düşer. Kırk na-
mert ile savaşan Boğaç onların elinden babasını kurtarır. 

Hanlar hanı Bayındır, Boğaç’a taht ve beylik verir. 

Olay Örgüsü ve Tahlili 

Hikâyenin ilk olay halkası Bayındır Han’ın düzenlediği toya Oğuz bey-
lerini davet etmesi ile başlar. Dirse Han’ın toya katılışı ve kendisine yapı-
lan muameleye tepki olarak ayrılıp gidişi ile devam eder. Çocuğu olmadı-
ğı için karşılaştığı olumsuzlukları eşiyle paylaşan Dirse Han’ın, evlatsızlı-
ğına bir çözüm olarak eşinin telkinleriyle bir toy düzenleyişi ve insanlara 
ikramda bulunması sonrasında ağzı dualıların duasını alıp bir çocuk sa-
hibi olması ile sona erer. 

İlk olay halkasında karşımıza çıkan çatışma ve karşılaşmalar şu şe-
kildedir: 

İlk karşılaşma büyük bir toy düzenleyen Bayındır han ile misafirleri 
(beyler) arasında varsayılan bir durum olarak karşımıza çıkar. Toya da-
vet edilenleri erkek evladı olanlar, kız çocuğu olanlar ve çocuğu olma-
yanlar şeklinde sınıflandıran Bayındır Han, misafirleri için yaptığı hazır-
lıkları da bu ölçütlere göre gerçekleştirmiştir.7 Bu nedenle hikâye boyun-
ca bize yalnız Dirse Han ile aralarındaki çatışma anlatılmış olsa da bu 
                                                           
7 Muharrem Ergin, a.g.e., s. 77-78. 
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beklentiyi bir karşılaşma olarak varsaymak ve yorumlamak metni an-
lamlandırmak adına gereklidir. 

   
 

Bayındır Han  Oğlu olan (Ak çadır) 
  Kızı olan (Kızıl çadır) 
  Çocuğu olmayan (Kara çadır) 

Bayındır Han’ın bu uygulaması kişisel bir akıl yürütme ya da karar 
alma sürecinin sonucu olarak ortaya çıkmaz. Çünkü Han’ın ifadesine 
göre çocuğu olmayanı Tanrı da kargımıştır.8 Öyleyse Bayındır Han, Tan-
rı’nın buyruklarının bir uygulayıcısı olarak karşımızdadır. Dışarıya karşı 
mücadeleye, içerde ise güçlü bir toplumsal örgütlenmeye ve oturmuş bir 
hiyerarşik yapıya dayanan bozkır yaşantısı (atlı göçebe hayat) çoğalmayı 
zorunlu kılarken, İslâm dininin de meseleye yaklaşımı bu doğrultudadır. 
Burada öncelikli olan kız ya da erkek çocuk sahibi olmaktır. Bayındır 
Han’ın kurdurttuğu çadırlar bu durumu işaret eder. 

Yukarıdaki beklenti ve varsayılan karşılaşma-çatışmaların somut bir 
göstergesi olarak okunabilecek ilk çatışma Bayındır Han ile Dirse Han 
arasında gerçekleşir. Kendisine yapılan muamelenin nedenini öğrenen 
Dirse Han, çocuğu olmayanların maruz bırakıldığı durumdan kurtulmak 
için toyu terk eder.9 Bayındır Han ile Dirse Han arasındaki çatışma kişisel 
sebeplere dayanmaz. Çünkü Bayındır Han, çocuğu olmayanları Tanrı’nın 
hoş görmediğini kendisinin de hoş göremeyeceğini belirtir. Öyleyse sözü 
edilen çatışmanın merkezinde çocuksuzluk durumunun olduğu açıktır. 

 Çatışma  
Bayındır Han  Dirse Han 

 Çocuksuzluk  

Kara çadıra oturtulan Dirse Han, Bayındır Han bizim kılıcımızdan mı 
soframızdan mı görmüş diye sorarken Oğuzda bey olmanın şartlarını sı-
ralar gibidir. Kılıç yani ‘alplik’ ile ‘erenlik’ olarak okuyabileceğimiz sofra, 
eserin vücuda getirildiği dönemde toplumsal statüyü belirleyen unsur-
lardır.10 Her iki özelliğe de sahip olan Dirse Han’ın durumu bize gösteri-
                                                           
8 Muharrem Ergin, a.g.e., s. 77-78. 
9 Muharrem Ergin, a.g.e., s. 78-79. 
10 ‘Kılıç ve sofra’ Dede Korkut’ta ideal birey olarak işaret edilen ‘alperen’ için olmazsa olmaz bir 
hususiyettir ve birçok kez karşımıza çıkar. Kanaatimizce baştan aşağı bütün yapısal özellikle-
riyle alp-eren tipinin anlatıldığı “Uşun Koca Oğlı Segrek Boyını Beyan İder” adlı hikâyede Ters 
Uzamış’ın ifadelerinde alperenin vasıfları görülebilir: “Meger hanum gine bir gün bigleri basup 
oturıçak, Ters Uzamış dirler-idi Oğuzda bir yigit var-idi, aydur: Mere Uşun Koca oğlı bu oturan 
bigler her biri oturduğı yiri kılıcı-y-ile etmegi-y-ile alupdur, mere sen baş mı kesdün kan-mı tök-
dün aç-mı toyurdun yalınçak-mı tonatdun didi. Egrek aydur: Mere Ters Uzamış baş kesüp kan 
tökmek büner-midür didi. Aydur: Beli hünerdür ya! Ters Uzamışun sözi Egrege kār eyledi. Turdı 
Kazan Bigden akın diledi. Akın virdi. Çığırtdı, akınçı dirildi. Üç yüz say cıdalu yigit bunun yanına 
cemʿ oldı.” (Muharrem Ergin, a.g.e., s. 225). 

TOY
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yor ki, bunların yanında soyun devamı (Dirse Han bağlamında) da mille-
tin çokluğu da (Bayındır Han bağlamında) beylik için olmazsa olmaz va-
sıflardır. Kültürü koruyacak, yeni kuşaklara aktaracak böylelikle töreyi 
yaşatacak nesiller Bayındır Han için de Dirse Han için de hayatî derece-
de önemlidir. 

Eserdeki bir diğer çatışma Dirse Han ile eşi arasında yaşanır. Maruz 
kaldığı muamelenin ve çocuksuz oluşunun hesabını eşinden soran Dirse 
Han, eşinin telkinleriyle bu durumda olmaktan dolayı kendisinin ve ha-
tunun suçu olmadığını anlar.11 Bu noktadan sonra Dirse Han ile eşi ara-
sındaki ilişki çatışmadan karşılaşmaya evrilir. İçinde bulundukları olum-
suzluktan kurtulabilmek için uzlaştıkları yol haritasının uygulanmasına 
geçilir. 

 Çatışma/Karşılaşma  
Dirse Han  Hatun 

 Çocuksuzluk  

Yukarıdaki ilişkide dikkat çeken ilk nokta Dirse Han ile Hatun ara-
sındaki çatışmada karşımıza çıkar. Çocuksuz olmak, bir Han için iktida-
rın geleceğinden yoksun olmak büyük bir mahrumiyettir. Ancak bu yok-
sunluk için bireyin yapabilecekleri sınırlıdır. Çünkü iktidarı (kut) da ço-
cuğu da yalnızca Tanrı verebilir. Bunun için yapılması gereken, bahsedi-
len çatışma karşılaşmaya evrildiğinde Hatun tarafından dile getirilir. Toy 
düzenlenecek, aç doyurulacak, çıplak giydirilecek,12 borçlunun borcu 
ödenecek yani ihtiyaç sahiplerine yardım edilerek ‘ağzı dualıların’ duası 
alınarak Tanrı’dan hacet istenecektir. 

Dirse Han ve eşi büyük bir toy düzenleyerek bir başka karşılaşmanın 
zeminini hazırlarlar. Açları doyurmak, giyecek bir şeyi olmayanları giy-
dirmek, borçlu olanları müşküllerinden kurtarmak ve bu sayede ağzı 
dualıların duasıyla bir çocuk sahibi olmak için gerçekleşririlen bu karşı-
laşmanın da merkezinde evlat sahibi olma isteği yer almaktadır. 

 Karşılaşma  

Dirse Han - Hatun  İhtiyaç Sahipleri / 
Ağzı dualılar 

 Çocuksuzluk  

Bunlar yapıldığında dilek gerçekleştiğine göre bu uygulama da çocuğu 
olmayanı Tanrı’nın kargıdığı ifadesinde olduğu gibi kişisel bir akıl yürütme 
değil Tanrısal bir buyruk olarak okunmalıdır. Tanrı’nın buyruğuna uygun 
davranışın ilk daha önce -Dirse Han’ın çocuk sahibi olmayanlarla ilgili ey-
                                                           
11 Muharrem Ergin, a.g.e., s. 79-81. 
12 Orhun Kitabelerinde Bilge Kağan’ın “Türk Milleti için gece uyuyamadım, gündüz oturma-
dım… Ölecek milleti diriltip besledim. Çıplak milleti elbiseli kıldım.” (Muharrem Ergin, a.g.e., s. 
43.) şeklindeki ifadeleri hatırlandığında törenin kökleri daha açık görülebilir. 

294



MEHMET KAYGANA - TUĞRUL BALABAN / DİRSE HAN OĞLU BOĞAÇ HAN HİKÂYESİ 7

lemlerinde- hükümdarın işi olduğunu görmüştük. Burada bir alt statüde 
Dirse Han ve eşi tarafından da gerçekleştirilmesi bize gösteriyor ki, Türk 
toplumunda örgütlenme ve sorumluluklar yukarıdan aşağıya doğru sözü 
edilen buyruklar doğrultusunda gerçekleşiyor. Önerinin bir kadın tarafın-
dan dile getirilmesi ise kadının toplumsal yapıdaki yeri ele alınırken değer-
lendirileceğinden burada sadece vurgulanıp bırakılacaktır. 

İlk olay halkasının son karşılaşması Dirse Han ve eşinin bir çocukla-
rının dünyaya gelişi ile gerçekleşir. Böylece Dirse Han ve eşi arzu ettikle-
rine kavuşmuş olurlar.13 

 Karşılaşma  
Dirse Han - Hatun  Çocuk 

 Duanın kabulü  

Düzenlenen toy sonrasında arzu edilen çocuğun Tanrı tarafından nasip 
edilmesi bize gösteriyor ki, ilk olay halkası ideal toplum yapılanmasının ve 
bireysel huzurun gerçekleşmesi Tanrı’nın ve onun emirlerinin uygulayıcı 
olan Han’ın buyruklarının kurallarına riayet etmekle mümkündür. Bayın-
dır Han’ın en üstteki ‘yönetici’, Dirse Han ve Hatun’un toplumun en kü-
çük birimi ‘aile’ yi temsil ettikleri düşünüldüğünde, metnin Oğuz toplu-
munun tamamını yansıtacak bir kesit üzerinden ideali işaret ettiği net ola-
rak görülebilecektir. Türk toplumunda Han -Oğuz Kaan’ı ve rolünü hatır-
layalım- milletin (aile) üzerine Tanrı tarafından oturtulmuş -Bilge Kaan ya-
zıtını hatırlayalım- meşruiyetini kutsaldan alan bir yöneticidir, diğer han-
lar ve beyler bu konumun hiyerarşik manada aşağıya doğru yansımaları-
dır. Aynı şekilde millet ailesinin başındaki Bayındır Han ile bir aile reisi 
olarak Dirse Han’ın ilişkisi de yukarıdan aşağıya doğru ideal olan etrafın-
daki bir diğer yansımadır. Dirse Han’ın eşinin Dirse Han gibi kırk ince kı-
za sahip oluşu, bir çocuğa sahip olmak için yapılması gerekenleriz -Tanrı 
buyruğu- eşine onun bildirmesi; Boğaç avdan dönmediğinde babasına va-
rıp düşmana karşı çıkmak çin asker isteyebileceğini söyleyişi ve dağa oğ-
lunu armaya gidip onu kurtarması, son olarak da Hızır tarafından Bo-
ğaç’ın kurtuluşunun onun sütüne bağlı olduğunun bildirilmesi sözünü et-
tiğimiz ideal toplum düzenin kadının ne olduğunun yansımalarıdır. 

İkinci olay halkası Dirse Han’ın oğlunun 15 yaşına gelmiş bir genç 
olarak arkadaşlarıyla aşık oynarken bir boğa ile karşılaşması ile başlar. 
Boğayı yenen ve bu başarısı ile Boğaç Han ismini Dede Korkut’tan alan 
genç, Dirse Han’dan beylik unvanı da alır. Boğaç, babasına hizmet eden 
40 yiğidin kıskançlık duygularını kabartır. 40 yiğit kendi mevkilerini 
kaybetmemek için Boğaç’ı babası Dirse Han’ın gözünden düşürmek için 
uğraşır. Çevresindekilerin etkisiyle oğlundan şüphe duyan Dirse Han’ın, 
avda oğlunu öldürmeye çalışması ile devam eden ikinci olay halkası, Bo-
                                                           
13 Muharrem Ergin, a.g.e., s. 81. 
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ğaç’ın annesi tarafından kurtarılması ve babasını esir eden 40 yiğidi ye-
nip babasını kurtarması ile sona erer. 

İkinci olay halkasındaki olaylar şu şekilde sınıflandırılabilir: 
Boğayla yaptığı mücadeleyi kazanan gence, Dede Korkut Boğaç Han is-

mini koyar.14 Bu olay halkasında genç ve boğa arasındaki ilişkiyi bir çatış-
ma olarak adlandırmak yerinde olacaktır. Bayındırdır Han’ın boğası karşı-
sındaki gencin sahip olduğu cesaret, akıl ve güç sözü edilen çatışmayı an-
lamlandırmak için ihtiyaç duyacağımız özellikler olarak dikkat çekicidir. 

 Çatışma  
Çocuk  Boğa 

 Güç / Akıl / Cesaret  

Boğaç daha 15 yaşında bir genç iken Bayındır Han’ın -birçok yetişkinin 
kontrol edemediği- en büyük boğasının karşısına çıkarken cesareti, boğay-
la mücadelesi sırasında soğukkanlı bir şekilde çözüm üretebilirken gücü ve 
zekâsıyla ne kadar özel biri olduğunu kanıtlar. Dede Korkut’un onun adı-
na Han babasında istedikleri -cins atlar, cins develer, koyun sürüleri, kaf-
tan ve beylik- bu tespitimizi desteklemektedir.15 Bu durum aynı zaman ilk 
olay halkası ile de ilişkilidir. İdeal toplum düzeni için işaret edilen noktalar 
Boğaç üzerinden devam ettirilmektedir. Kendini kanıtlayacak, toplumsal 
yaşama katkı sunabilecek biri olduğunu gösterecek bir eylem sonunda 
isim sahibi olabilme, hem ideal toplum düzenin bir başka unsurunu hem 
de ideal ‘genç’i işaret etmesi ve metnin bütünselliği açısından önemlidir. 

  Karşılaşma   
Dede Korkut  Boğaç  Dirse Han 

 Ad koyma  Talepler  
 
 
 

Beylik kazanan Boğaç, babasının 40 yiğidine karşı bunların beklediği 
ölçüde davranışlar sergilemediği için düşman kazanır.16 Bu kıskançlığı 
baba ile oğlu karşı karşıya getirmek için kullanırlar. Bu durum çatışma 
olarak okunmalıdır. 

 Karşılaşma  Çatışma  
Dirse Han  Boğaç  Kırk Yiğit 

 Sevgi / Statü  Kıskançlık / 
Statü endişesi 

 

 

                                                           
14 Muharrem Ergin, a.g.e., s. 81-82. 
15 Muharrem Ergin, a.g.e., s. 82-83. 
16 Muharrem Ergin, a.g.e., s. 83-84. 
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Dirse Han’ın bir yönetici, Boğaç’ın da onun varisi olduğu düşünüldü-
ğünde bu olay halkasındaki çatışma ve karşılaşmaların ideal toplum dü-
zeni içinde yönetici ve buyruğundakilerin konumları işaret ettiği görüle-
cektir. Toplum içinde bir statü kazanmak gibi elde edileni korumak da 
tabii bir dürtüdür. Bu bağlamda yukarıdaki çatışmanın farklı düzeylerde 
mesajlar içerdiği dikkat çeker. İlk olarak ideal yönetici konumundaki 
Dirse Han için bu çatışmanın anlamı üzerinde duralım: 

Dirse Han ideal bir yöneticide olması gereken en değerli vasıftan yok-
sundur: Olgu ve olaylara akıl ve duygunun dengeli rol üstlendikleri bir 
yaklaşımla, ‘erdem’le yaklaşmak. İnsanları ve ihtiyaçlarını tam anlamıyla 
bilmek ve değerlendirebilmek. Dirse Han, 40 yiğidin oğlu hakkında söy-
lediklerine duygularının etkisinde kalarak inanır. Ne oğlunun yapabile-
cekleri konusunda ne de çevresindekilerin beklenti ve endişeleri konu-
şunda güvenilir bir bilgisi vardır. Böylece bir yöneticinin sahip olması ge-
reken erdemden uzak olduğu kanıtlanır. 

İdeal toplumdaki fertleri temsil eden 40 yiğit kişisel menfaatlerini törenin 
üstünde tutan böylece toplum hayatını tehlikeye atan kişiler olarak okun-
malıdır. Metnin bu kişileri anlatırken takındığı negatif tavır da bu tespiti 
desteklemektedir. Böylelikle metnin toplumun çıkarlarının ve törenin yaşa-
tılmasının kişisel beklentilerin önünde tutulması gerektiği mesajını aktarır. 

Boğaç, babasından sonra başa geçeceğinden bu çatışmanın onun açı-
sından bakıldığında da ayrı bir anlamı olmalıdır. Burada ideal bir yöneti-
ci olarak eğitilen Boğaç’a -sözlü gelenekte hikâyenin nesilden nesile ak-
tarıldığı düşünüldüğünde olası tüm yöneticelere- karşılaşabileceği temel 
güçlükler gösterilir ve yapması gerekenler öğretilmiş olur. İdeal yönetici 
duygularıyla değil aklıyla, sağduyu bir şekilde karar vermelidir. Çevre-
sinde olup bitenleri çok iyi gözlemlemeli ve değerlendirmelidir. İnsanların 
ihtiyaçlarını, beklentilerini ve bütün bunların yol açabileceği farklı kompli-
kasyonları çok iyi tahlil edebilmelidir. Aksi takdirde yaşayacakları Dirse 
Han’ın başına gelenler olacaktır ki, bu törenin yok olması demektir. 

Bu çatışmanın bir diğer göstergesi de Oğuz toplumun değerler dünya-
sı ile ilgilidir. 40 yiğit, Boğaç’ın öldürülmesini gerektiren suçlar olarak 
şunları sıralar: 40 yiğidini yanına alıp kalabalık Oğuz’un üstüne yürü-
mek, nerde güzel varsa çekip almak, aksakallı ihtiyarlara sövmek, ak 
saçlı kadınların sütünü kaçırmak, babasının yerine iktidara geçmeye ça-
lışmak ve annesine karşı kabul edilemez davranışlar sergilemek. Bütün 
bunlar töreye göre yaşayan Oğuz toplumun değerler dünyasını bize gös-
terir. İktidara göz koymak, halka zulmetmek, namusa dokunmak değil 
bir insanın Han oğlunun bile yapamayacağı törenin sınırlarıdır. 

Oğlu ile gittiği avdan yalnız dönen Dirse Han’ı eşi karşılar. Evladını 
göremeyen anne endişelidir.17 Ancak bu ilişki bir çatışma olarak değil 
karşılaşma şeklinde adlandırılmalıdır. 
                                                           
17 Muharrem Ergin, a.g.e., s. 85-86. 
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 Karşılaşma  
Dirse Han  Hatun 

 Boğaç’ın yokluğu  

Hatun ve kırk ince kızı Boğaç’ı aramaya giderler ve onu yaralı bir halde 
bulurlar. Boğaç’ın yanına daha önce gelen Hızır, yaranın dermanını söyle-
miştir. Hazırlanan merhemle Boğaç iyileşir.18 Bu olayda iki karşılaşma 
dikkat çeker. Anne ve oğlun karşılaşması ve Boğaç ile Hızır karşılaşması. 

 Karşılaşma  
Boğaç  Hızır 

 Kut  

Kutsal bir figür olarak Hızır’ın ortaya çıkışı ve Boğaç’ın yanında olu-
şu,19 Dirse Han ve 40 yiğitle ilgili tespitlerimiz doğrulamaktadır. Böylelik-
le Boğaç, Hatun ve çevresindekilerin rolü Tanrı’nın buyrukları doğrultu-
sunda gösterilerek olumlanmış; Dirse ve 40 yiğidin rolleri de olumsuz-
lanmıştır. İdeal toplum düzeni içinde olması ve olmaması gereken de işa-
ret edilmiştir. Toplumsal hayatın bütün ilişkilerini düzenleyen töre, bu-
rada da Hızır motifiyle kutsallaştırılmıştır. 

 Karşılaşma  
Boğaç  Hatun 

 Kutun somutlaştırılması  

Hatunun Dirse Han ve Boğaç’la karşılaşmalarında daha önce değindi-
ğimiz bir nokta dikkat çekici: Kadının toplumsal hayattaki aktif rolü. 
Problem karşısında sorun çözebilecek pozisyonu. Geleneksel anlatıların 
çoğunda kadının akıldan çok duyguyu temsil eden konumu düşünüldü-
ğünde Hatun’un bu vasıflarının aynı zamanda Dirse Han’ın eksiklikleri-
nin vurgulanışı olarak da okuyuabiliriz. 

Boğaç’ın kurtulduğunu öğrenen 40 yiğit içine düştükleri durumdan 
kurtulmak için Dirse Han’ı esir eder.20 Bu bir çatışma olarak okunmalıdır. 

 Çatışma  
Dirse Han  Kırk yiğit 

 Kıskançlık / Statü endişesi  

Hükümdar olmanın vasıflarından yoksun bırakılan Dirse Han’ın sta-
tüsünü devam ettirmesi düşünülemez. Bu törenin yani Tanrı buyruğu-
nun geçerliliğini reddetmek anlamına gelecektir. Esir edilişi ile bu du-
rum gösterilir.21 
                                                           
18 Muharrem Ergin, a.g.e., s. 88. 
19 Muharrem Ergin, a.g.e., s. 90. 
20 Muharrem Ergin, a.g.e., s. 90-91. 
21 Muharrem Ergin, a.g.e., s. 90-91. 
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Annesi Boğaç’a başvurup babasını kurtarmasını ister. Boğaç’ın 40 yi-
ğitle giriştiği mücadele bir çatışma olarak değerlendirilmelidir. 

 Karşılaşma  
Boğaç  Hatun 

 Töre: Baba-Han  
 

 Çatışma  
Boğaç  Kırk yiğit 

 İdeal durum  

Boğaç, hayatına kasteden babası için vazifesini yerine getirirken duy-
gusuyla değil aklıyla karar alır. Böylece ideal bir yöneticide olması gere-
ken özelliklere sahip olduğunu gösterir. Bu davranış aynı zamanda töre-
nin de gerektirdiğidir. Hana karşı gelmek cezasız bırakılamaz. 40 yiğit bu 
nedenle cezalandırılmalıdır.22 

Sonuç 

Dirse Han Oğlu Boğaç Han adlı hikâye, olay etrafında gelişen edebî 
metinlerden biridir. Bu nedenle, söz konusu eser, olay örgüsü ve bu ör-
günün işaret ettiği çatışma ve karşılaşmalar üzerinden yorumlanabilir. 
Çalışmamıza konu olan hikâye, olay örgüsü merkezinde incelendiğinde 
tarih boyunca kaleme alınmış ve ideal yöneticinin vasıflarını aktaran bir-
çok eser gibi, Türk Milleti için geçerli olan ideal yöneticinin özelliklerini 
ihtiva etmektedir. Metinden hareketle ideal bir yöneticinin sahip olması 
gereken özellikleri şu şekilde sıralamak mümkündür: 

Dirse Han Oğlu Boğaç Han adlı hikâyede ideal yöneticinin özelliklerini 
belirlememize hizmet edecek üç yönetici mevcuttur. Bunlardan ilki olan 
Bayındır Han, olay örgüsünde sınırlı bir rol üstlenir. Hanlığını sürdür-
mesi, metnin genelinde tasvir edilen ideal yönetici vasıflarının taşıdığı 
fikrini uyandırır. Elimizdeki hikâyede ideal yöneticinin ilk vasfı Tanrı’nın 
buyruklarının uygulayıcısı olmasıdır. Bu durum Bayındır Han’ın çocuğu 
olmayanlara muamelesinde net olarak görülür. Türk devlet geleneğinde 
hükümdar, Tanrı tarafından verilen kut sayesinde tahta oturmuştur. Hı-
zır’ın Boğaç’ı ölümden kurtarması bu açıdan değerlendirilmelidir. 

‘Kılıç ve sofra’ metaforlarıyla dile getirilen yiğitlik ve cömertlik, ideal 
yönetici için olmazsa olmaz iki özelliktir. Yiğitlik ve cömertlik, yalnızca 
hükümdarın halka karşı, kendi konumu adına sahip olması gereken bir 
sorumluluk değil; arzu ettiklerine ulaşmak için Tanrı’ya karşı bir yü-
kümlülüktür. Dirse Hanın bir çocuk sahibi olabilmek için yapması gere-
kenler -açları doyurmak, çıplakları giydirmek ve ağzı dualının duasını al-
mak- bu tespiti desteklemektedir. 
                                                           
22 Muharrem Ergin, a.g.e., s. 91-92. 
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Hem bir milletin lideri hem de bir aile reisi olarak hükümdar, bir ka-
rar vermeden önce, bir zorlukla karşı karşıya kaldığında ya da sorumlu-
luğunu taşıyacağı eylemler öncesinde çevresindekilerin fikrini dikkate 
alır. Eserde Dirse Han ve eşinin çevresindeki 40 yiğit ve kız olması böyle 
bir durumu gösterir. Dirse Han’ın bir çocuk sahibi olamayışları müşkülü 
karşısında eşine danışması ve onun söylediklerini benimsemesi bu bağ-
lamda değerlendirilmelidir. 

Eserde olaylar ve olgular karşısında duygularına yenik düşmemek, 
aklını ve hislerini birlikte kullanabilme erdemi, bir yöneticinin temel vas-
fı olarak sunulur. Dirse Han’ın, çevresindekilerin kışkırtmasıyla oğlunu 
öldürmeye kalkışması söz konusu erdemin ne kadar değerli olduğunun 
ifadesidir. Çünkü tehlikeye atılan yalnızca bir kişinin hayatı değil, tahtın 
tek varisinin, dolayısıyla devletin geleceğidir. 

Boğaç Han üzerinden aktarılan güç, cesaret ve aklın birlikteliği de id-
eal bir yöneticinin sahip olması gereken özellikler olarak okunabilir. En 
zor zamanlarda korkusuz olabilmek, en büyük güçlüklerle baş edebi-
lecek bir yiğitliğe sahip olabilmek ve her an zekâsını kullanabilme yete-
neğine malik olmak, Boğaç Han şahsında idealin işaret edilişidir. 

İdeal yönetici, çevresindekilerin yeteneklerini verimli bir şekilde kulla-
nabilmesinin yanında onların ilgi, ihtiyaç ve beklentilerinin de farkında 
olmalıdır. Aksi takdirde kendi hayatıyla birlikte, toplumu bir arada tutan 
törenin varlığı da tehlikeye girecektir. Hem Dirse Han’ın hem de Boğaç 
Han’ın bu konudaki eksiklikleri eserde somut olarak gösterilmiştir. Dirse 
Han, kırk yiğidin durumuna vakıf olamadığı için oğlunu, tahtını ve haya-
tını kaybetmekle yüz yüze gelmiştir. Genç Bir hükümdar adayı olarak 
Boğaç Han da tecrübesizliği nedeniyle babasının mevki sahibi yaptıkları-
nın psikolojisini göz ardı etmiş ve bunu hayatıyla ödeyebilecek bir du-
rumla karşı karşıya gelmiştir. Her iki durum da olumsuzun anlatılıp 
idealin telkin edildiği bir anlatma üslubunun örnekleridir. 

Oğuz ilinin hükümdarı, toplumu bir arada tutan değerlerin göstergesi 
olarak töreyi uygulatmakla kalmamalıdır. O aynı zamanda kendisi de bu 
değerlere uygun yaşamak zorundadır. Adil bir yönetim, milletin bütünü-
nü içine alan bir kurallar silsilesi ile gerçekleştirilebilir. 40 yiğidin, Boğaç 
Han’ın öldürülmesi için sıraladıkları örnekler, Han’ı da içine alan sözünü 
ettiğimiz sınırları vurgulamaktadır. Halka karşı güç kullanmak, yaşlılara 
saygı göstermemek, tüm güzelliklere sahip olmaya çalışma bencilliği, na-
musa tasallut, zayıfı korkutma ve töreyi bozmaya teşebbüs etmek; Oğuz 
ilinde Han’ın da sıradan insanın da riayet etmesi gereken sınırları somut 
olarak gösterir. 

Şüphesiz her edebî eser, sözcük seçiminden cümle dizilişine; sözcük-
lerin çağrışım zenginliğinden olay ya da durumların kurgulanışına kadar 
tüketilemez bir anlam genişliğine sahiptir. Dil göstergelerinin kullanışı 
ve alımlanışındaki görecelilikle iyice derinleşen bu çok anlamlılık, çalış-
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mamızın kapsamını aşan birçok etkenle birlikte düşünüldüğünde, edebi 
eserin ne anlattığı ile ilgili çalışmaları dikkatli olmaya davet eder. Ancak 
bu hassasiyet uyarısı, metnin tematik içeriği hakkında bir şey söylene-
meyeceği manası taşımaz. Olsa olsa bu tür yaklaşımları bilimsel bir te-
melden hareket etmeye zorlar. Biz de çalışmamızda keyfi hükümler sıra-
lamak yerine metnin yapısal ilişkilerinden hareketle ulaştığımız bulgula-
rı yorumlayarak bahsi geçen hassasiyete riayet ettik. Ulaştığımız sonuç 
Dirse Han Oğlu Boğaç Han Hikâyesi’nin Türk kültürü ve devlet geleneği 
adına son derece önemli, ideal hükümdarın vasıflarının ne olduğunu ih-
tiva ettiği gerçeği oldu. Dede Korkut bu dikkatle yapılacak çalışmalar, 
şimdiye kadar ortaya konan hakikatlerin üzerine yenilerinin eklenmesi 
için değerli olacaktır. 

Kaynaklar 

Arvas, Abdulselam, “Kitab-ı Dedem Korkut Poetikasının Bazı Sorunla-
rı Üzerine (Boğaç Han Hikâyesi Örneği)” / Turkish Studies, Volume 3/2 
Spring 2008, www.turkishstudies.net, p. 43-63, 2008. 

Ergin, Muharrem, Orhun Abideleri, Boğaziçi Yayınları, İstanbul 1999. 
Ergin, Muharrem, Dede Korkut Kitabı I (Giriş-Metin Faksimile), Türk 

Dil Kurumu Yayınları, Ankara 1997. 
Jirmunskiy, V.M., “Kitabı Korkud ve Oğuz Destanı Geleneği”, Belle-

ten, (Çev: İsmail Kaynak), Cilt: XXV, Sayı: 100, s. 609-629, 1961. 
Gökalp, Ziya, Türk Medeniyeti Tarihi, (Haz: İsmail Aka, Kâzım Yaşar 

Kopraman), Kültür Bakanlığı Yayını, İstanbul 1976. 
Gökyay, Orhan Şaik, Dedem Korkudun Kitabı, MEB, İstanbul 2000. 
Kaplan, Mehmet, Türk Edebiyatı Üzerine Araştırmalar 3 Tip Tahlilleri, 

Dergâh Yayınları, İstanbul 1996. 
Kılıç, A. Fikret, “Dede Korkut Kitabı’ndan “Dirse Han Oğlı Buğaç Han 

Boyı” Adlı Hikâyenin Tema ve Yapı Bakımından Tahlili”, Atatürk Üniversi-
tesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Sayı: 8, s.79-97, 1997. 

Oğuz, M. Öcal, “Lord Raglan’ın Geleneksel Kahraman Kalıbı ve Boğaç 
Han”, Milli Folklor, 5 (40), s. 2-6, Kış 1998. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

301





 

Türk Dünyası Araştırmaları 

 

 Sayı: 208                Şubat 2014 

 
 
 
 
 
 
 

ATATÜRK’ÜN 1937 YILINDA YAPMIŞ OLDUĞU 
DOĞU ANADOLU GEZİSİNİN 

SOSYAL, EKONOMİK, SİYASİ VE KÜLTÜREL 
SONUÇLARI 

(Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Sivrice ve Pertek) 

Yrd. Doç. Dr. Ergünöz AKÇORA* 

Öz 

Atatürk halkla olan münasebetlerine çok önem verir, Anadolu’nun her 

köşesine zaman zaman geziler yapar, halkın dertlerini herkesten daha 

iyi bilirdi. Atatürk halkının ihtiyaçlarını anlamak için aralarına girer, is-

teklerini büyük bir zevkle dinler, gerçekleştirmeye çalışırdı. Atatürk, gezi-

lerine Cumhuriyetin ilan yılı olan 1923 yılından itibaren başlamıştı. An-

cak bu gezilerin bazı amaçları bulunmaktaydı. Bunlar; halk ile yakından 

görüşmek, fikir alışverişinde ve bazı girişimlerde bulunmak, memleket 

meselelerine çözüm yollarını bulmak ve zaferden sonra Türk ordusunun 

durumunu yerinde görmekti. Mustafa Kemal çok ciddi rahatsızlıkları ol-

masına rağmen Doğu Gezisi’ne çıktı. 

Atatürk, Doğu Anadolu’ya son gezisine 12 Kasım 1937 günü çıkar-

ken, yanında Başbakan Celal Bayar, İçişleri Bakanı Şükrü Kaya, Bayın-

dırlık Bakanı Ali Çetinkaya, Sabiha Gökçen ve daha başkaları olduğu 

halde özel trenle önce Sivas’a, buradan Çetinkaya’ya hareket etmiş, Ma-

latya’ya oradan Diyarbakır’a gelmiş, çeşitli inceleme ve ziyaretlerden 

sonra nihayet 17 Kasım 1937 günü özel tren Elazığ’a girmişti. 

Bu seyahat her yönüyle büyük faydalar temin etmişti. Malatyalılar, 

Elazığlılar, Diyarbakırlılar ve çevre ilçeler maddi ve manevi yönden kendi-

lerini mutlu hissederken, beraberinde bulunan heyettekiler de pek çok 

hususta dersler almışlar, büyük tecrübe kazanmışlardı. 

Bu gezisinde hasta olmasına rağmen Atatürk durup dinlenmeden va-

tandaşları arasında oldu, onların dert ve isteklerini yakından takip etti. 
                                                           
* Bingöl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi. 
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Bu faaliyetler Bağımsızlık Savaşı’nda yapmış olduğu fedakârlık kadar 

önemli idi. 

Anahtar kelimeler: Atatürk, Doğu Gezisi, Halk, Elazığ, Malatya, Di-

yarbakır. 

Abstract 
The Social, Economic, Political and Cultural Results of  

Atatürk’s Eastern Tour In 1937 
(Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Sivrice and Pertek) 

Atatürk has given great importance to relations with the public, made 

occasional trips to every corner of Anatolia and known public problems 

better than every one. In order to understand the needs of his nation, 

Atatürk enters to search his nations, listens their request with great plea-

sure, and tries to perform it. Atatürk began his trips since proclamation of 

the Rebuplic (1923). However, there were some purposes of these trips. 

These were to meet public closely, to Exchange ideas and undertake some 

initiatives, to find solutions to the issues of the country and to see the sta-

tus of the Turkish Army since the last victory. It was observed that Mustafa 

Kemal Atatürk was seriously disturbed. However, he made Eastern Trip. 

While having gone on his recent trip to Eastern Anatolia on 12 Novem-

ber 1937, Atatürk first went to Sivas with a special train alongside Prime 

Minister Celal Bayar, the Interior Minister Şükrü Kaya, Public Works Mi-

nister Ali Çetinkaya, Sabiha Gökçen and some others, then he moved to 

Çetinkaya, and then he visited Malatya, Diyarbakır and after a variety of 

views he finally entered Elazığ on 17 November 1937. With every aspect, 

this trip provided great benefits. While people from Malatya, Elazığ, Di-

yarbakır and surroundings were financially and emotionally feeling 

happy, along with those in the delegations also had taken lessons in 

many aspects and had given great experience. Despite being sick on this 

trip, Atatürk was tirelessly among the citizens, followed their concerns 

and aspirations closely. These activities were as important as the sacrifi-

ces he had made during the War of Independence. 

Key words: Atatürk, Western Trip, Public, Elazığ, Malatya, Diyarbakır. 

Giriş 

Gerçek liderler, içinde yaşadıkları toplulukların içtimai ve kültürel 
durumunu bilen ve de ondaki gizli kudrete inanıp ortaya çıkaran insan-
lardır. Yani, milletinden kuvvet alan ve ona destek olan insandır. İşte 
Atatürk, bu gibi hasletlere sahip eşsiz bir liderdir. 

Atatürk halkla olan münasebetlerine çok önem verir, Anadolu’nun 
her köşesine zaman zaman geziler yapar, halkın dertlerine daha iyi sahip 
çıkmasını bilirdi. Bu gezilerinde milli birlik ve beraberliğini, yani birleş-
tirmeyi, kaynaştırmayı baş hedef sayardı. 
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Atatürk’ün bitmez tükenmez enerjisi, beraberinde çalıştığı kişilerin de 
tükenmez bir enerji kaynağı olmuş, gecesini gündüzüne katmış, hastalık 
dememiş milletinin muasır medeniyet seviyesine yükselmesi için büyük 
çaba sarf etmiştir. Pek çok meseleyi masa başında olmadığı zamanlarda, 
yerinde çözmeye çalışmıştır. 

Atatürk’ün en mutlu anları şüphesiz, milleti ile birlikte ve iç içe oldu-
ğu zamandır. Atatürk için milleti tükenmez bir ilham kaynağı idi. Çoğu 
zaman milletinin ihtiyaçlarını ve dertlerini anlamak için aralarına iner, 
isteklerini büyük bir zevkle dinler, gerçekleştirmeye çalışırdı. Atatürk 
milleti ile bu görüşmelerini samimi bir hava içinde yapardı. 

Ona göre millete hizmet edenler açık kalpli olmalı, yapılacak olanlar 
olduğu gibi anlatılmalı, gerçek ifade edilmeli ve safsatalar ile millet kan-
dırılmamalıdır.1 

Atatürk, bu gibi gezilere 1923 yılından itibaren başlamıştı. Ancak 1915-
1916 yıllarında gezilere çıkmasının bazı amaçları bulunmaktaydı. Bun-
lar, halk ile yakından görüşmek, fikir alışverişinde ve bazı girişimlerde 
bulunmak, son zaferden beri sadece eğitim gören Türk ordusunun duru-
munu yerinde görmek, konuşmaları ile halkı aydınlatmak, inandırmak, 
siyasi mücadeleye destek aramak ve memleket meselelerini birtakım atı-
lımlar ile çözüm yollarını bulmaktı.2 

O, kendi milletinin hasletlerinin çok iyi bilen bir kişi olarak, dünya 
milletleri arasında da Türk milletini asla geri ve güçsüz görmezdi. Milleti-
nin çalışkanlığı ve zekâsının inceliğiyle daima övünürdü. 

O, halkını çok sever ve onlara büyük bir güven verirdi. Yaptığı büyük 
işleri kendine değil, milletine mal eder, bir lider olarak halkının nabzının 
atışını daima, yüreğinde duyardı. 

O daima, zorla kabul edilmek değil, inanılmak, inandırmak ve sevile-
rek başta bulunmak isterdi. O, “Bizim akıl mantık ve zekâ ile hareket et-
mek şiarımızdır.”3 diyerek önemli bildiği her mesele üzerine hemen git-
mez, düşünür, meseleyi en ince teferruatına kadar inceler, bütün hesap-
larını yapar, ondan sonra harekete geçerdi. 

Atatürk daha 1919 yıllarında bu gezilerin faydasını açıklamıştı. Bir 
konuşmasında, “Memleketi gezmek, milleti tanımak, eksiğini görüp, gös-
termek, milleti sevmek böyle olur, yoksa lafla muhabbet fayda vermez.”4 
derken, memleketi yönetenlerin masa başının yanında milletin durumu-
nu yerinde görüp, milletle kaynaşması gerektiğini kaydediyordu. 

Atatürk’ün bu gibi hizmetleri istemesinin başlıca sebebi, milletine iyi 
şeyler yapmak, güzel miraslar bırakmak arzusuydu. Bunu şu sözlerinde 
                                                           
1 Arı İnan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 1923 Eskişehir-İzmit Konuşmaları, s. X, Ankara 
1982. 
2 Arı İnan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 1923 Eskişehir-İzmit Konuşmaları, s. 11-12. 
3 Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, C. III, s. 9, Ankara 1961. 
4 Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, C. III, s. 10, Ankara 1961. 
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görmek mümkündür. “Benim milletim için yapmak istediklerim ve başar-
maya çalıştıklarım ortadadır. Benden sonra beni benimsemek isteyenler 
bu temel mihver üzerinde akıl ve ilmi kabul ederlerse manevi mirasçılarım 
olurlar.”5 

İşte böyle duygular içinde rahatsızlığına rağmen Doğu Gezisi’ne çık-
maya karar vermişti. Bu gezinin ilk durağı Malatya, ikinci durağı Diyar-
bakır, üçüncü durağı da Elazığ ve çevre ilçeler olarak belirlenmişti. 

Atatürk’ün Malatya’ya İlk Gelişi 

Atatürk, 1930-1931 yılları arasında iki kapsamlı gezi gerçekleştirmiş-
tir. Birincisi 17 Kasım 1930-6 Ocak 1931 tarihleri arasında düzenlen-
miştir. Atatürk, bu süre zarfında Kayseri, Sivas, Tokat, Amasya, Sam-
sun, Trabzon, İstanbul, Kırklareli, Edirne ve Bursa’ya giderek Ankara’ya 
dönmüştür.6 

Atatürk’ün Malatya’ya 26 Ocak 1931-2 Mart 1931 tarihleri arasında 
gerçekleştirilen gezi programında Atatürk ve beraberindekilerin Malatya’-
ya gelişi, takip edilen ulaşım politikası ve dolayısıyla Fevzipaşa-Malatya 
demiryolu hattının hizmete açılışı ile ilgilidir.7 

1931 yılı Şubat ayında Adana’da Atatürk’e, Malatya Demiryolu’nun 
bittiğini ve işletmeye açılacağını haber verdiler. Atatürk yaverlere şu emri 
verdi: ‘Malatya’ya trenle gideceğiz.’ dediği gibi 12 Şubat 1931 Perşembe 
günü Taşucu-Silifke üzerinden Mersin’e gelmiş ve gerekli incelemeleri 
yapıp, vatandaşlarının sıkıntılarını dinledikten sonra, daha önceden ha-
zırlanıp Mersin’e getirtilen beyaz tren ile saat 18.00 sularında, Malatya’-
ya hareket etmişlerdir. 

Adana’da kısa bir müddet mola verildikten sonra Gölbaşı üzerinden 
Malatya’ya ulaşılmıştı. Yaklaşık üç günden beri sabırsızlıkla bekleşen 
Malatyalılar, istasyonu hınca hınç doldurmuş ve parlak bir karşılama tö-
reni düzenlemişlerdi.8 

Atatürk’ün Malatya’ya yaptığı bu seyahat sırasında maiyetinde bulu-
nanlar: Ordu Müfettişi Fahrettin (Altay), Cumhurbaşkanlığı Genel Sekre-
teri Tevfik (Bıyıklıoğlu), İçişleri Bakanı Şükrü Kaya, Recep Peker, A. Afet 
İnan, Vasıf (Çınar), Dr. Reşit Galip ve Cumhurbaşkanlığı erkânından Ha-
san Rıza (Soyak), İsmail Hakkı (Tekçe) ve Başyaver Rusuhî Bey ile deği-
şik bakanlıkların kalabalık müşavir, müfettiş ve teknisyen kadrosu idi. 

Bunlar arasında sayabileceğimiz diğer kişiler ise Memduh Şevket 
(Esendal) ile İstanbul Liman Şirketi Genel Müdürü Ahmet Hamdi (Ba-
şar), Hasan Ali (Yücel), İktisatçı Şefik Bey, Sağlık Bakanlığı’ndan Hüsa-
                                                           
5 Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, C. III, s. 11, Ankara 1961. 
6 Mesut Aydın, Atatürk ve Malatya, s. 25, Malatya 2006. 
7 Levent Aksu, “Atatürk Döneminin (1923-1938) Ulaştırma Alanındaki Politikaları ve Uygu-
lamaları”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Sayı: 215, s. 24-26, İstanbul 2004. 
8 Mesut Aydın, a.g.e., s. 25. 
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meddin Bey, Adliye’den Ferid Bey, Dahiliye’den Necati Bey, Maliye’den 
Nedim Bey idi. 

Seyahat, demiryolu hattının ilk tecrübesi anlamına da gelmekteydi. 
Bu yüzden önemli bir kaza da savuşturulmuş idi. Bu badireli yolculuk-
tan sonra, 13 Şubat 1931 Cuma günü 17.30 civarında Malatya’ya ula-
şan Atatürk, Malatyalılarla beraber olmak dışında, bu şehri ilk defa de-
miryolu ile güneyden Anadolu demiryolları ağına bağlamanın sevincini 
de yaşamış oluyordu.9 

Atatürk, Tren Garı’ndan İstasyon Virajı Kavşağı’na kadar Malatyalı-
larla yürümüş, ardından yeni açılan Atatürk Caddesi’ni otomobille geçe-
rek Türkocağı Binası’na gelmiştir. Mustafa Kemal Malatya’daki zamanı-
nın büyük bir kısmını bugün “Atatürk Evi” adını taşıyan Türkocağı Bina-
sı’nda geçirmiştir. 

Türkocaklı gençlerin çılgınca alkışlarıyla karşılanan büyük önder, 
gençleri selâmlamış, yapılan heyecanlı konuşmaları müteakip umumî is-
teğe uygun olarak büyük bir alkış tufanı içerisinde konuşmasına başla-
mıştır. Mustafa Kemal’in daha çok demiryollarını ilgilendiren konuşması 
ise şöyledir: “...Malatya’yı görmek, Malatyalılarla daha çok görüşmek için 
bu kadar zaman kâfi değildir. İleride daha uygun bir mevsimde belki Baş-
vekil İsmet Paşa ile gelip görmek, sizlerle görüşmek fırsatını bulurum.”10 
demesi üzerine Malatya Belediye Başkanı Mustafa Naim Karaköylü, Ata-
türk’e hiç olmazsa birkaç gün kalmalarını arz edince Atatürk sözlerine 
şöyle devam etmiştir: 

“Arkadaşlar önemli bir ilimizin merkezine bizi getiren demiryolu ol-

muştur. Bugüne kadar bu önemli ve çok feyizli Malatya’ya gelmek is-

teyenler bu medenî vasıtanın bulunmamasından dolayı isteklerine 

kolaylıkla muvaffak olamamışlardır. Bu istekler bu memlekete çok fe-

yiz getirecek ve memleketin tabiî değerlerinden dünyayı faydalandı-

racak mahiyettedir. Yeni eser, bu genel isteği tatmin edecektir ümi-

dindeyim. Türkiye Hükümeti’nin tespit ettiği projeler dahilinde belirli 

zamanlar içinde vatanın bütün bölgeleri çelik raylarla birbirine bağla-

nacaktır. Bütün vatan bir demir kitle hâline gelecektir. Demiryolları 

memleketin tüfekten, toptan daha önemli bir korunma silâhıdır. De-

miryollarını kullanacak olan Türk Milleti’nin refah ve medeniyet yol-

larıdır...”11 

13 Şubat akşamını Malatya’da, Türkocağı Binası’nda hazırlanan oda-
da geçiren büyük önder 14 Şubat Cumartesi günü Belediye’yi ziyaret 
ederek, Belediye Başkanı’ndan şehrin ihtiyaçlarını öğrenip not ettirdik-
                                                           
9 Mesut Aydın, a.g.e., s. 29-31. 
10 Mesut Aydın, a.g.e., s. 230. 
11 Mesut Aydın, a.g.e., s. 32-33. 
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ten sonra halk ile esnaf kuruluşlarının temsilcileriyle görüşmüştür. Bu 
sırada kooperatifçilik üzerinde ısrarla duran ve halkı bu yönde teşvik 
ederek destek vadeden Atatürk, Millî Eğitim Müdürü’nden de “Millet 
Mektepleri” ve eğitim hakkında gerekli bilgileri alıp bazı direktifler ver-
miştir. Daha sonra çarşıyı gezen Atatürk, geç vakitlerde Dörtyol’a gitmek 
üzere yine özel trenle Malatya’dan ayrılmıştır.12 

Atatürk’ün Malatya’ya İkinci Gelişi 

Atatürk’ün Malatya’ya esas gezisi 1937 yılında olmuş, çok sevdiği hal-
kı ile son kez de olsa görüşmesi çok faydalı geçmiştir. Nitekim 12 Kasım 
1937 akşamı özel treni ile Diyarbakır-İran-Irak Hattı’nın temel atma tö-
reni için Ankara’dan Sivas’a hareket eden Atatürk, buradan da 16 Ağus-
tos’ta işletmeye açılan Çetinkaya Hattı’ndan Malatya’ya gelmiştir. 

Atatürk, bu gezi kapsamında Malatya, Elazığ, Tunceli ve Diyarbakır’-
da incelemelerde bulunmayı hedeflemiştir. O’nun Malatya’ya teşrifleri 
haber alınır alınmaz, 12 Kasım 1937 Cuma gününden itibaren şehirde 
gerekli hazırlıklara başlandığı gibi Orgeneral Kazım Orbay ve Korgeneral 
Galip Deniz Malatya’ya gelmiş ve karşılama törenini gözden geçirmişler-
di. Bu arada Kazım Orbay, Atatürk’ü karşılamak üzere Sivas’a gitmişti. 
Bir gün sonra da Malatya Valisi İ. Ethem Akıncı ile Korgeneral Galip De-
niz, Atatürk’ü karşılamak üzere bir posta treni ile Malatya-Sivas sınırına 
kadar giderek karşılama törenini başlatmışlardı. 

Güzergâhtaki köy, kasaba halkı gece yarısından itibaren istasyonlar-
da Atatürk’ü görebilmek için beklemeye başlamışlardı. Atatürk, Sivas-
Malatya seyahati sırasında Yazıhan’da mola vermiş, geceyi burada dinle-
nerek geçirdikten sonra 14 Kasım 1937 Pazartesi günü saat 12.00 sula-
rında Malatya’ya hareket etmişlerdir. 

Atatürk ile beraber Malatya’ya gelenler arasında: Başvekil Celal Ba-
yar, İçişleri Bakanı ve CHP Genel Sekreteri Şükrü Kaya, Bayındırlık Ve-
kili Ali Çetinkaya, Ali Kılıç, Salih Bozok, Recep Peker, Cevat Abbas Gürer 
gibi milletvekilleri, Sabiha Gökçen (Atatürk’ün manevî kızı ve Türkiye’nin 
ilk kadın pilotu), Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hasan Rıza Soyak, 
Orgeneral Abdullah Alpdoğan, Muhafız Kıtası Komutanı İsmail Hakkı 
Tekçe, Başyaver Celal Üner, Dr. Neşet Ömer İrdelp (Atatürk’ün özel dok-
torlarından) bulunmakta idi. 

Yağışlı bir günde gökleri inleten “Yaşa Atatürk” bağırışları ve alkış tu-
fanı arasında 21 pare top atışıyla karşılanan Atatürk, ihtiram kıtasını, 
ilk, orta ve lise öğrencilerini teftiş ettikten sonra kendilerine tahsis edilen 
otomobil ile yapımına 25 Mayıs 1937’de başlanan İplik ve Bez Dokuma 
Fabrikası’na gitmiştir. 

1937 yılında anayasada yer alan devletçilik ilkesinin bir yansıması 
olan ve yapımı süren bu fabrikada gerekli incelemeler yapan ve bilgi alan 
                                                           
12 Mesut Aydın, a.g.e., s. 34. 
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Atatürk, fabrikanın bir an önce bitirilmesi için gerekli emirleri de vermiş-
tir. Ayrıca, bu seyahat dolayısıyla orada hazır bulunan İş Bankası Genel 
Müdürü Muammer Eriş’e Malatya’nın ekonomik kalkınması ile ilgili bir 
rapor hazırlamasını ve en kısa sürede kendisine teslim etmesini emret-
miştir. Yine, yapımı sürdürülen Devlet Hastanesi’ne gidilmiş ve buradaki 
incelemelerin ardından değişik konular üzerinde görüşmelerini tamamla-
yarak, halkın alkış tufanı arasında istasyona geçmiş ve saat 14.00’te Di-
yarbakır’a gitmek üzere uğurlanmıştır.13 

Sonuç olarak Atatürk, Türk İstiklâl Mücadele’siyle yok edilmek iste-
nen bir milleti ayağa kaldırmış yokluk içindeki milletin iktisadî, siyasî ve 
kültürel mânâda da aynı mücadeleyi başarma zaruretini ortaya koymuş-
tur. Zira, yeni Türk Devleti’nin bunu başarmaktan başka bir çaresi de 
yoktur. Memleket yokluk içindedir. Millet fakr-u zaruret içinde kıvran-
maktadır. Nitekim Atatürk o dönemin portresini Antalya seyahati sıra-
sında Hasan Rıza Soyak’la yaptığı bir mülakatta çok açık bir şekilde or-
taya koymaktaydı: “Bunalıyorum çocuk, büyük bir ıstırap içinde bunalıyo-
rum!” dedi. Sözüne devamla, 

“Görüyorsun ya her gittiğimiz yerde mütemadiyen dert, şikâyet dinli-

yoruz... Her taraf derin bir yokluk, maddî, manevî bir perişanlık için-

de... Ferahlatıcı pek az şeye rastlıyoruz; maatteessüf memleketin ha-

kiki durumu bu işte!... Bunda bizim günahımız yoktur; uzun yıllar 

hatta asırlarca dünyanın gidişinden gafil, birtakım şuursuz idarecile-

rin elinde kalan bu cennet memleket; düşe düşe şu acınacak hâle 

düşmüş. Memurlarımız henüz istenilen seviyede ve kalitede değil; ço-

ğu görgüsüz, kifayetsiz ve şaşkın... Büyük istidatlara malik olan za-

vallı halkımız ise, kendisine mukaddes akideler şeklinde telkin edi-

len bir sürü batıl görüş ve inanışların tesiri altında uyuşmuş, kal-

mış... Bu arada beni en çok üzen şey nedir bilir misiniz? Halkımızın 

zihninde kökleştirilmiş olan, her şeyi başta bulunandan beklemek iti-

yadı... İşte bu zihniyette; herkes büyük bir tevekkül ve rehavet için-

de, bütün iyilikleri bir şahıstan, yani şimdi benden istiyor, benden 

bekliyor; fakat nihayet ben de bir insanım be birader, kutsî bir kuv-

vetim yoktur ki!. Münasebet düştükçe daima tekrar ediyorum; bütün 

bu dertlerin, bütün bu ihtiyaçların giderilmesi, her şeyden evvel, pek 

başka şartlar altında yetişmiş; bilgili, geniş düşünceli, azim, feragat 

ve ihtisas sahibi adam meselesidir, sonra da zaman ve imkân mese-

lesi... Bu itibarla evvelâ kafaları ve vicdanları köhne, geri, uyuşturu-

cu fikir ve inançlardan temizleyeceksin; işlerinin ehli, idealist ve 

enerjik insanlardan mürekkep, muntazam, her parçası yerli yerinde, 

modern bir devlet makinesi kuracaksın; sonra bu makine halkın ba-

şında ve halkla beraber durmadan çalışacak, maddî ve manevî her 
                                                           
13 Mesut Aydın, a.g.e., s. 48-49. 
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türlü istidat ve kaynaklarımızı faaliyete getirecek, işletecek, böylece 

memleket ileriye, refaha doğru yol alacak... Başka çaremiz yoktur, 

ileri milletler seviyesine erişmek işini; bir yılda, beş yılda, hatta bir 

nesilde tamamlamak da imkânsızdır. Biz şimdi o yol üzerindeyiz; ka-

fileyi hedefe doğru yürütmek için, beşer takatinin üstünde, gayret 

sarf ediyoruz; başka ne yapabiliriz ki?...”14 

Atatürk, Cumhuriyet’in ilânından sonra başlatılan muasır medeniyet 
seviyesine ulaşma mücadelesinin sonuçlarını görmek ve yerinde incele-
melerde bulunmak üzere gerçekleştirdiği yurt gezilerinde çok büyük ilgi 
görmüştür. Millet tarafından gösterilen bu ilginin yegâne kaynağı ise 
Atatürk’e duyulan inanç ve başlatılan faaliyetlerle yapılan inkılâplar ol-
muştur. Gerçekten de Atatürk, önemli devlet meselelerinin söz konusu 
olduğu bu süreç içinde gerçekleştirdiği yurt gezilerinde halka cesaret, 
mücadele ve başarma azmi aşılamış, yapılan inkılâplara sahip çıkılması 
yönünde vatandaşla bütünleşmiştir. 

Malatya halkı da gerçekleştirilen inkılâpların yanında yer aldığını Atatürk’e 
göstermiş olduğu coşkun sevgi gösterileriyle ispat etmiştir. Askerî başarıların 
iktisadî başarılarla pekiştirilmesiyle kalıcı olabileceğini ortaya koymuştur.15 

Atatürk’ün Sivrice’ye Gelişi 

Atatürk’ün Sivrice’ye özel olarak olmasa da uğramasını, halk ile bütün-
leşmesini, onların dertlerini dinlemesini, Sivrice’nin Atatürk’ün gözündeki 
yerini ve bunun sonucu devlet adamlarının toplum ile nasıl kaynaşmaları 
gerektiğini ortaya koymaya çalışması büyük önem arz etmiştir. 

Bu gezide ilginç olaylardan birisi Sivrice’de gerçekleşmiştir. Mevsim 
sonbahar olmasına rağmen Atatürk yol boyunca gördüğü tabiat güzellik-
leri ile çok duygulanmıştır. Bilhassa bugünkü Sivrice kazası kenarındaki 
“Gölcük Gölü” etrafından geçerken gördüğü manzara karşısında treni 
durdurup uzun uzun seyretmekten kendisini alamamıştır. 

Bir müddet yürüdükten sonra gölün dalgalarına birden bire gözü ta-
kılmış, derin derin düşünmeye, daha sonra tekrar toparlanarak etrafın-
dakilerine “gördüğünüz memleketler içinde en güzeli sizce hangisidir?” di-
ye sorduğunda; herkes bir şeyler söylemiş, nihayet memleketler içinde 
en güzelinin İsviçre olduğunu savunanlara hemen karşı çıkmış. O, mem-
leketinin en güzel olduğunu belirtmişti. Bununla, memleket ve vatan 
sevgisinin daima ağır bastığını göstermişti. 

Atatürk’ün diğer bir meziyetinin de, gittiği yerlere bu sevgi doğrultu-
sunda yeni isimler vermesi idi. Nitekim bunlardan Gölcük (Hazar), Ela-
zık (Elazığ), Pertek (Birtek) isimleri bu beldelerde gerçekleşmiş ve Hazar, 
Elazığ ve Pertek ismi tarihe mal olmuştur. 
                                                           
14 Mesut Aydın, a.g.e., s. 49. 
15 Mesut Aydın, a.g.e., s. 57-59. 
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Yine Gölcük kenarında dolaşırken, karşısında göğe tırmanan dağın is-
mini sormuş. “Hazar Baba” diye anıldığını duyunca çok memnun olmuş, 
hemen “Gölcük Gölü’nün” ismini “Hazar Gölü” olarak değiştirmiştir. Böyle-
ce Hazar Denizi’nin tarihimizdeki yeri ve 16 Türk devletlerinden birisi olan 
“Hazar Devleti”nin ismini bir sembol olarak Elazığlılara hediye etmiştir. O 
gün, bugün Gölcük, “Hazar Gölü” olarak tarihteki yerini almış, ismi anıl-
dığında bizleri Hazar Denizi kıyılarına kadar gitmeye o tarihi beldeleri kar-
deş yerler olarak canlandırmaya ve düşündürmeye yetmiştir.16 

Daha önce de belirttiğimiz gibi Atatürk milli mücadele öncesinden bu 
tarihi güne kadar Sivrice halkıyla görüşmemiş ve onlar ile sohbet etme-
mişti. Sivriceliler için bu hasreti giderme fırsatı çıkmış ve halk bu günü 
kaçırmak istememiş, onu görebilmek ve konuşabilmek için adeta çırpın-
mıştır. Herkes Atatürk’ü bir an önce görmek istemiş, büyük bir sabırsız-
lıkla beklemişti. Nihayet o güzel an gelmiş, bir anda, sürekli alkış tufanı 
ve haykırışlar arasında trenin merdiveninde görülmüştü. “Yaşa, Varol” 
sesleri arasında izdiham daha da artmıştı. Atatürk merdivenden inmiş, 
bir müddet sonra yukarıdan gelenlerin de meydana getirdiği kalabalık 
onu bir çember içine almıştı. O kendisini karşılamaya gelenlerin hatırla-
rını sorduktan sonra, yüzünden eksik olmayan tebessümü ile halkı se-
lamlamıştı.17 

Bu büyük sevgi karşısında Sivricelilerin duygulanmaması ve karşılık 
vermemesi mümkün mü? Yukarıda da belirtildiği gibi herkes Atasını ilk 
ve son bir defa görmek için büyük bir yarışa girmişti. Sivriceliler Atasını 
savaş yıllarında görmemenin üzüntüsünü üzerinden atmanın sevincini 
yaşadıkları bir an ve gelecek nesillere güzel bir miras bırakmanın gururu-
nu taşıyan kişiler olarak, Atatürk’ü 14 Kasım 1937’de karşılamışlardı.18 

Sivriceliler onu karşılamakla mutlu ve tarihi bir güne sahip çıkmıştı. 
Sivriceliler için 14 Kasım yeniden diriliş ve kuvvet alış sayılmıştır. Diye-
biliriz ki Sivriceliler, bu ziyaret ile en güzel gününe, sevincine ve iftihar 
kaynağına kavuşmuştur.19 

Bu olaylar gelişirken bir anda etrafını çeviren bölge sakinlerinin coş-
kun tezahüratlarıyla karşılaşmış ve fazlasıyla duygulanmış, çok sevdiği 
halkına içindeki hislerini şöyle açıklamıştı: “Köylüler, buralar çok güzel-
miş. Şimdiye kadar bu güzel yerleri görmekte geç kaldığım için üzgünüm. 
Burada sizlere modern bir şehir kurduracağım. Sizler çalışıp kazanacak 
ve beni hatırlamış olacaksınız. Doğuda Yalova’nın bir eşini de bu kıyılarda 
görmüş olacak ve buraya medeniyet gelecektir. Ne diyorsunuz?”20 Köylü-
                                                           
16 Fikret Memişoğlu, “Munzur, Harput ve Gölcük Turizm Bölgemiz”, Yeni Fırat, Sayı: 15, s. 
5-10, İstanbul 1963. 
17 Mehmet Önder, Atatürk İle Adım Adım Türkiye, s. 121. 
18 Şevket Baysanoğlu, Atatürk ve Diyarbakır, s. 100, Diyarbakır 1981. 
19 Şevket Baysanoğlu, a.g.e., s. 101. 
20 Şevket Baysanoğlu, a.g.e., s. 102. 
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ler bu sözleri duyunca çılgınca alkışlarıyla mukabelede bulunmuşlar ve 
“Yaşa, Varol Paşamız” diyerek, ömürlerinin sonuna kadar duacı olacak-
larını belirtmekten geri kalmamışlardır.21 

Atamızın Maden İlçesi’ni 15.11.1937 Tarihinde İkinci Ziyareti 

Atatürk’ün treni saat 14.10’da Maden’e varmıştır. İstasyonda Birinci 
Umumi Müfettiş ve Diyarbakır Valisi, kaymakam ve halk tarafından kar-
şılanmışlardır. Atatürk burada otomobille bakır madenleri ocaklarına 
kadar çıkmışlar ve tesisat, inşaat ve maden istihsali hakkında alâkadar-
lardan malûmat almışlardır. 

Bakır madeni cevherin bulunduğu sahadan kasabaya doğru yayan 
yürüyen Atatürk kendilerini alkışlayan halk arasından geçerek istasyona 
dönmüşlerdir. Atatürk saat 15.20’de Diyarbakır’a doğru hareket etmiş-
lerdir.22 

Atatürk’ün Diyarbakır’ı Birinci Ziyareti 
14.03.1916 / 27.03.1916 

Miralay (Albay) Mustafa Kemal, Çanakkale Zaferi’nden sonra, 1916 
yılı Şubat ayı sonlarında, Edirne’den Diyarbakır’a kaydırılan 16. Kolordu 
Komutanı olarak Doğu Cephesi’nde görevlendirilmişti. 

Mustafa Kemal 02.03.1916 günü özel bir trenle Haydarpaşa’dan, Di-
yarbakır’a gitmek üzere, Pozantı’ya hareket etti. Kolordu Kurmay Başka-
nı İzzettin (Çalışlar), Yaveri Cevat Abbas (Gürer), Emir Subayı Şükrü (Te-
zer), Yüzbaşı Neşet (Bora) yanındaydı. Pozantı’da, trenden inen Miralay 
(Albay) Mustafa Kemal, Diyarbakır’a doğru yolculuğu otomobil ile yapı-
yordu. Birlik, tüm ağırlıkları ile birlikte ayrı bir koldan Diyarbakır’a gele-
cekti. 

Nihayet 14.03.1916 günü Diyarbakır’a Tuğgeneral (Mirliva) rütbesiyle 
girdi. Diyarbakır’da coşku ile karşılandı. 

Diyarbakır’da 16. Kolordu Karargâhı kurulmuş, çalışmalara başla-
mıştı. Mustafa Kemal Paşa, Diyarbakır surlarının iki buçuk kilometre 
güneyinde, Dicle sahillerine yaslanmış, şirin bir köşkte kalmıştı. Seman-
oğlu Köşkü adıyla bilinen Köşk’ün geniş bir avlusu, kemerli bir eyvanı 
vardı. Diyarbakır’ın kendine özgü siyah ve beyaz taşlarından yaptırılan 
Köşk’ün üst katı Mustafa Kemal Paşa’nın çalışma ve yatak odası için ay-
rılmıştı. 

Mustafa Kemal Paşa, 27.03.1916 günü sabahı birlikleri denetlemek 
için Bitlis Cephesi’ne gitmek üzere Diyarbakır’dan ayrıldı.23 
                                                           
21 Fikret Memişoğlu, “Munzur, Harput ve Gölcük Turizm Bölgemiz”, Yeni Fırat, Sayı: 15, s. 5. 
22 Ulus Gazetesi Arşivi, 15 Kasım 1937 Tarihli Gazete, s. 1. 
23 Şükrü Tezer, Atatürk’ün Hatıra Defteri, s. 35, Ankara 1972; Mehmet Önder, Atatürk Evle-
ri-Atatürk Müzeleri, s. 117, Ankara 1970. 
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Mustafa Kemal Atatürk’ün Diyarbakır’ı Dördüncü Ziyareti 
15.11.1937 / 16.11.1937 

1937 yılı Kasım ayının başında Doğu Gezisi’ne çıkan Atatürk’ün Di-
yarbakır’a geleceği haberi hızla yayılmış, karşılama hazırlıklarına başlan-
mıştı. 

Atatürk, 15.11.1937 Pazartesi günü akşamı, trenle Malatya’dan Di-
yarbakır’a gelecekti. O gün, sabahın erken saatinde, Diyarbakır Bölgesi 
Genel Müfettişi Abidin Özmen, Diyarbakır Valisi Mithat Altıok, İl Jandar-
ma Komutanı ile birlikte, Atatürk’ü karşılamak üzere Maden ilçesine git-
tiler. Saat tam 18.10’da Atatürk’ün özel treni Diyarbakır istasyonuna 
girdi.24 

Merasim yapılmaması hakkındaki emirlerine rağmen Büyük Önder’in 
geleceğini daha birkaç gün öncesinden haber alan Diyarbakır halkı, bü-
yük bir şevk ve heyecan içinde istasyona akın halinde gelmişler ve trenin 
muvasalatında Atatürk’ü büyük ve candan tezahüratla selamlamışlardır. 

Atatürk trenden inerek halkın bu candan tezahürlerine iltifatla mu-
kabele etmişlerdir. Şehir baştan başa elektriklerle tenvir edilmiştir. Halk 
caddelerde sevinç tezahürleri yapmaktadır. Diyarbakır emsali görülme-
miş bir gece yaşamaktadır. 

Şehir, baştan başa bayraklarla, çiçekli taklarla donatılmıştı. Kalabalık 
halk coşku içindeydi. Önce, Atatürk, ardından Başbakan Celal Bayar, 
Müfettiş Abidin Özmen inmişti. Öteki vagondakiler de birer birer iniyor-
lardı. Pilot Sabiha Gökçen, İçişleri Bakanı Şükrü Kaya, Bayındırlık Ba-
kanı Ali Çetinkaya, Tunceli Genel Müfettişi General Abdullah Alpdoğan, 
milletvekillerinden Ali Kılıç, Recep Peker, Salih Bozok, Cevat Abbas Gü-
rer, Dr. Neşet Ömer İrdelp, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hasan Rı-
za Soyak, Başyaver Celal Üner, Muhafız Komutanı İsmail Hakkı Tekçe ve 
daha başkaları. Atatürk, istasyonda karşılayanlara teşekkür etti.25 

Kısa süren bir yemekten sonra, saat 21.00’de, Halkevi’ne geldiler. Bu-
radaki konseri locasından dinleyen Atatürk, konser sonunda Diyarbakır-
lılara şunları söyledi: 

“Yirmi yıl sonra, tekrar Diyarbakır’da bulunuyorum. Dünyanın güzel 

ve modern bir binası içinde, beşeriyetin medeni bir halkı huzurunda, 

halkın bu evinde, modern, nefis bir müziği dinleyerek duyduğum 

zevk ve saadetin ne kadar büyük olduğunu elbette takdir edersiniz. 

Bunu kaydetmekle bahtiyarım.”26 

Halkevi’ndeki konuşmadan sonra Orduevi’ne gelen Atatürk’ü burada 
Korgeneral Galip Deniz karşılamış ve binayı gezdirmişti. Orduevi’nden 
                                                           
24 Şevket Baysanoğlu, a.g.e., s. 101. 
25 Ulus Gazetesi Arşivi, 16 Kasım 1937 Tarihli Gazete, s. 1. 
26 Ulus Gazetesi Arşivi, 16 Kasım 1937 Tarihli Gazete, s. 2. 
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sonra Vali Konağı’na gidilmiş, dinlenilmişti. Ertesi gün, salı sabahı saat 
09.00’da Atatürk, Diyarbakır’ı gezmeye çıkmıştı. Önce vilayette bölge va-
lileri ile bir toplantı yapılmış, daha sonra, Diyarbakır Üniversitesi için 
ayrılan arsa gezilmişti. Atatürk, Diyarbakır’da kurulacak üniversitenin 
bir an önce gerçekleşmesini istiyordu. Buradan Kolordu’yu ziyaret etti. 
Bir ara halkın arasında yürüdü. Hükümet Parkı’na geldiği zaman otomo-
biline binerek, kendisine armağan edilen köşke hareket etti. Atatürk, 
köşkte bir saate yakın kaldı. Köşkün terasında Dicle’ye karşı kahvesini 
yudumlarken, yirmi yıl önceki anılarını anlattı. 

Diyarbakır’a dönüşünde Urfa Kapısı’ndan şehre girdi. Surların bu de-
mir, işlemeli, sağlam kapısı Artukoğulları devrinden kalmıştı. Atatürk, 
otomobilden inerek kapıyı inceledi, çok beğenmişti. Buradan uçak alanı-
na giderek, ilgililerden bilgi aldı.27 

Ertesi gün 16 Kasım’da saat 15.00’te Diyarbakır-Irak-İran demiryolla-
rı inşaatı temel atma töreni yapılıyordu. Törende Abidin Özmen ve Ali 
Çetinkaya birer konuşma yaptılar. Saat 17.00’de Vali Konağı’ndaki çay 
ziyafetinde bulunan Atatürk, saat 18.20’de istasyona gelmiş, Diyarbakır-
lılara veda ederek diğer konuklarla birlikte Elazığ’a uğurlanmıştı. Diyar-
bakır onu son kez görüyordu. Atatürk 16 Kasım 1937 günü yapılan gör-
kemli bir törenle Diyarbakır’dan Cizre yoluyla Musul sınırına, Van Gölü 
sahillerinden İran sınırına uzatılacak demiryolunun temeli atıldı. Töreni 
Atatürk’ün de özel treninden izlemesi ayrı bir mutluluğa vesile oldu. 

Diyarbakırlıların çoğu, Atatürk’ü, 16. Kolordu, daha sonra 2. Ordu 
Komutanı olarak Silvan ve Diyarbakır’da görev yaptığı 1916-1917 yılla-
rından beri tanıyorlardı. Hatta O’na “Sarı Paşamız” diyorlardı. O, bu defa 
kurtardığı vatanın Cumhurbaşkanı ve Diyarbakırlıların fahri hemşerisi 
olarak geliyordu. 

Diyarbakır bütün heyecanıyla O’nu karşılamaya hazırlanıyordu. Ken-
tin ana caddelerini çeşitli kurum ve kuruluşların yaptırdıkları görkemli 
takılar süslüyordu. 16 Kasım 1937 salı sabahı saat dokuzda otomobilleri 
ile şehri gezmeye çıktılar. İlkin İçkale’deki Umumi Müfettişlik Dairesi’ne 
uğradılar. Burada bölge valilerini kabul ederek illerinin durumu ve so-
runları hakkında verdikleri bilgileri dinlediler. Bölgenin tarım, ekonomi, 
bayındırlık, kültür işleri ile Van Gölü havzasında kurulacak üniversite 
hakkında Umumi Müfettiş Abidin Özmen’den bilgi aldılar. Aynı binanın 
(bu bina halen “Komutan Atatürk Müze ve Kütüphanesi”dir) alt katında 
bulunan ve 1917’de 2. Ordu Komutanı iken çalışma odası olarak kullan-
dıkları odayı incelediler ve bu konuda sonradan yapılmış olan tadilata 
değindiler. Buradan 7. Kolordu Komutanlığı karargâhına uğradılar. Son-
ra Gazi Caddesi’ni takiben bugünkü Atatürk Köşkü’ne gittiler.28 
                                                           
27 Kadri Kemal Kop, Atatürk Diyarbakır’da, İstanbul 1938. 
28 Ulus Gazetesi Arşivi, 17 Kasım 1937 Tarihli Gazetesi, s. 2. 
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Atatürk’ün Elazığ’a İlk Gelişi 

Bu ziyaret Elazığlılar için muhakkak ki çok önemli idi. Çünkü, büyük 
kurtarıcıyı ilk ve son defa misafir edeceklerdi. Ellerinden gelen gayreti 
gösterip onu memnun etmeye çalışmak artık tek düşünceleri haline gel-
mişti. 

Atatürk savaş yıllarının en ilginç ve güç yıllarını yaşadığı dönemlerde 
Diyarbakır, Bingöl, Muş ve Bitlis’i gezmiş görmüş, hatta bazılarını düş-
mandan temizlemiş, bir anda bölgenin sevilir ve güvenilir bir komutanı 
olmuştu. Ancak, Elazığ’a gelememenin burukluğunun, zaman zaman ko-
nuşmalarında belirtmiştir. 

1916 senesi sonlarında Mustafa Kemal Paşa, 2. Ordu Komutan Vekil-
liği’ne tayin olunmuş. Bitlis ile Muş’un zabtındaki başarısından dolayı 
kendisine altın kılıçlı imtiyaz madalyası verilmişti. 

İşte o yıllarda Mustafa Kemal, Elazığ sınırları içinde Sekerat’ta bulu-
nan İkinci Ordu Karargâhına gelince, buradan Ordu Kurmay Başkanı 
bulunan Albay İsmet ile (İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü) ilk defa gö-
rüşmüş ve görev arkadaşı olmuştu. 

Albay İsmet, Mustafa Kemal’e ordusunun durumu hakkında bilgi ver-
dikten sonra kış şartlarının doğurduğu lojistik desteği sağlamaktaki güç-
lükleri dolayısıyla ileri hatlarda hafif birlikler bırakarak Ordu Cephesi’ni 
geriye almayı kararlaştırmışlardı. 

1916 yıllarında tanışıp anlaşan bu iki seçkin insan, birbirlerine bü-
yük bir güvenle bağlandılar. Bu karşılıklı sevgi ve ahbaplığın ilk tezahü-
rü, Mustafa Kemal’in Sekerat Karargâhı’na gelişinden beş-altı gün sonra 
bir akşam yemeğinde görülmüştür. 

Mustafa Kemal, kurmay başkanının değerini ve yerini, karargahın er-
kan, ümera ve subaylarının hazır bulundukları sofrada büyük bir hazla 
övmüş, böyle bir arkadaşa nail olduğundan dolayı iftihar duyduğunu 
söylemiş ve bu duygusunu hararetli sözlerle belirtmişti. 

Kurmay Başkanı Albay İsmet de komutanı Mustafa Kemal hakkında, 
kalbinde duyduğu güven dolu sevgi ve bağlılığı anlatan bir konuşmayla 
kendisine cevap vermiş ve kahraman Mustafa Kemal’i aynı takdir edici 
duygularla karşılamıştı. 

Bir müddet sonra Mustafa Kemal, değerini ve kudretini iş başında ta-
nıdığı Kurmay Başkanı Albay İsmet’ten daha geniş ölçüde faydalanmak 
üzere kendisini, açık bulunan 4. Kolordu Komutanlığı’na tayin ettirmişti. 
İşte Atatürk’ün bütün hayatınca devam eden yakın fikir ve iş arkadaşlı-
ğı, iki şef arasında 1916 yılının son günlerinde bir Anadolu köyünde bu 
suretle perçinlenmişti. 

Özetle Atatürk’ün ilk gezisi askeri maksatla olmuştur. 1916 Nisan 
sonlarında Kurmay Başkanı İzzettin (Çalışlar), harekât şubesi müdürü 
Binbaşı Şemsettin (Şener) olduğu halde, önce Sekerat bölgesinde İsmet 
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(İnönü) ile görüşmüş, oradan 2. Ordu’ya bağlı Cafer Tayyar Paşa komu-
tasındaki kolorduyu ziyaret etmiş, oradan da Kafkas orduları gurubu 
karargâhının bulunduğu Elazığ’a gelmiş, komutan Hacı İzzet Paşa’yı gör-
dükten hemen sonra Diyarbakır’a dönmüşlerdi. Bu sebeple Atatürk’ün 
Elazığlılar ile tanışma fırsatı olmamıştı.29 

Atatürk’ün cumhurbaşkanlığı döneminde gerçekleştirdiği yurt gezileri 
özel bir mânâ ve önem taşımaktadır. O’nun yurt sathında binlerce kilo-
metre mesafe kat ederek gerçekleştirdiği bu gezilerini, sadece “inceleme” 
veya “açılış” amaçlı geziler olarak değerlendirmekten öte başka sonuçlar 
çıkartmak gerekmektedir. 

Atatürk’ün 1937 Yılı Elazığ’a İkinci Gelişi 

Atatürk 1937 yılında yurt gezisine çıktığında hükümet değişikliği yeni 
olmuştu. 1925 yılından beri başbakan olan İsmet İnönü yeni hükümeti 
Celal Bayar’a terk etmişti.30 

Celal Bayar 29 Ekim 1937’de fiilen ilk kabinesini kurmuştu. Böylece 
Atatürk siyasi sahadaki huzurlu durumu değerlendirmek istemiş ve ka-
labalık bir heyetle Doğu Gezisi’ne çıkma kararını almıştı. Bu gezi 12 gün 
sürmüş ve neticede Atatürk unutulmaz hatıralar ile Ankara’ya geri dön-
müştü.31 

Ancak Atatürk, Doğu Anadolu’ya son gezisini yapıyordu. Atatürk be-
yaz tren ile Ankara’dan hareketle 12 Kasım 1937 günü, yanında Başba-
kan Celal Bayar, İçişleri Bakanı Şükrü Kaya, Bayındırlık Bakanı Ali Çe-
tinkaya, Sabiha Gökçen ve daha başkaları olduğu halde özel trenle önce 
Sivas’a, buradan Çetinkaya’ya hareket etmiş, 14 Kasım’da ilk durağı Ma-
latya daha sonra Elazığ-Diyarbakır yol ayrımı Yolçatı’na gelmiş Sivrice- 
Ergani yolu ile Diyarbakır’a varmıştı.32 

Atatürk, Diyarbakır’da çeşitli inceleme ve gezilerinden sonra aynı yol-
la, Hazar Gölü çevresinden geçerek Elazığ’a gelmeye, onları fazla beklet-
memeye çalışmıştır. Nihayet 17 Kasım 1937 günü özel tren Elazığ’a gir-
miştir. 

Şüphesiz Atatürk’ün Elazığlılara karşı derin bir sevgisinin olduğu bi-
linmektedir. Bu sevgi, Harbiye ve Erkân-ı Harbiye’de başlamıştı. Çünkü, 
Elazığ’ın yetiştirdiği büyük asker Yakup Şevki (Subaşı) Paşa, çok sevdiği 
hocalarından birisi idi. 

Yakup Şevki Paşa daha sonra Milli Mücadele saflarında yanında ve 
emrinde fiilen kıta kumandanı olarak hizmet etmiş, cesareti ve kahra-
manlığı ile takdirlerini kazanmıştı. Böylece onun şahsında, Atatürk’ün 
                                                           
29 Şevket Baysanoğlu, a.g.e., s. 101. 
30 Cemal Kutay, Atatürk’ün Son Günleri, s. 5, İstanbul 1981. 
31 Cemal Kutay, a.g.e., s. 30. 
32 Mehmet Önder, Atatürk İle Adım Adım Türkiye, s. 120-121. 

316



ERGÜNÖZ AKÇORA / ATATÜRK’ÜN 1937 YILINDA YAPMIŞ OLDUĞU DOĞU ANADOLU GEZİSİ 15

Elazığlılara sevgi ve muhabbeti artmıştı. Bu sevgi ve muhabbetle Elazığ’ı 
ziyarete çıkmıştı. 

Atatürk’ün bu gezisinde hükümet reisi olarak bulunmaktan son dere-
ce memnun kalan Celal Bayar siyasi hayatının unutulması imkânsız bir 
hatırası olduğunu zaman zaman konuşmalarında açıklamıştır. 

Nitekim zamanın Başbakanı Celal Bayar bu konuda şunları anlatmış-
tı. “Atatürk doğu illerine son seyahatinde hükümet reisi olarak beraberin-
de olmam, siyasi hayatımın unutulması imkânsız hatırasıdır. Ben ve bera-
berindekiler Atatürk’ün vatanı için arzularını bir daha dinlemek imkânını 
bulduk.”33 Yine kendisi ve beraberindekilerin vatanı ve milleti için dü-
şündüklerini, arzularını bir daha incelemek fırsatını bulduğunu belirt-
miştir.34 

Atatürk ile birlikte 24 kişilik kalabalık bir heyette Elazığ’a gelmişti. 
Bunlar: Başbakan Celal Bayar, Birinci Umum Müfettiş Abidin Özmen, 
ilk bayan pilot Sabiha Gökçen, Nafia Vekili Ali Çetinkaya, Dahiliye Vekili 
ve Parti Genel Sekreteri Şükrü Kaya, Tunceli Umum Müfettişi ve Komu-
tanı General Abdullah Alpdoğan, Milletvekili Ali Kılıç, Recep Zühtü, Salih 
Bozak, Hasan Cavit, Cevat Abbas Gürer, Dr. Ziya Naki Yıldırım, Dr. Şa-
kir Ahmet Ediz, Vedat Özgören, İsmail Müştak Noyakon, Umumi Kâtip 
Rıza Soyak, Başyaver Celil Üner, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü 
Süreyya Anderiman, Dr. Neşet Ömer, Başbakanlık Özel Kalem Müdürü 
Baki, İş Bankası Umum Müdürü Muammer Eriş, Parti Baş Sekreteri Zi-
ya Arkant, Cumhurbaşkanı Yaveri Naşit Menkü, Şükrü Uzer, Muhafız 
Komutanı İsmail Hakkı Tekçe, Kavalalı İsmail Hakkı Beyler idi.35 

Elazığlılar çok önceden şehrin belirli kesimlerine muhteşem taklar 
hazırlamış, büyük öndere karşı kalp ve kafalarında yaşattıkları inancı, 
sevgiyi ve bağlılığı, onun izinde yürüdüklerini ifade etmeye uğraşmışlar-
dı. Şüphesiz sevgiler asla tek taraflı olmamıştır. Bu büyük sevgi karşı-
sında Atatürk’ün duygulanmaması ve karşılık vermemesi düşünülemez. 

Atatürk’ün Elazığ’a hareketini duyan halk bütün hazırlıklarını ta-
mamlamış, civar il ve ilçelerden sel gibi insan akmaya başlamıştı. Bir an-
da şehrin çehresi değişmiş, büyük bir canlılık gelmişti. Herkes Atasını 
ilk ve son bir defa görmek için büyük bir yarışa girmişti. Çünkü, Ata-
türk’ü bir daha görmek, kim bilir ne zaman mümkün olurdu. 

Atatürk’ü en güzel bir şekilde karşılama çabaları içinde her ev, bina 
ve caddeler ile taklar Atatürk resmi ve bayraklarla süslenmiş, Elazığlılar, 
istasyondan şehre kadar halılar döşeyerek parlak bir karşılama töreni 
düzenlemişlerdi. 

Nihayet o an gelip çatmış, trenin istasyona girdiği haberi bir anda et-
rafa yayılmıştı. Çok geçmeden onu karşılamaya, koşup gelen on binlerce 
                                                           
33 Cemal Kutay, Üç Devirden Hakikatler, s. 148, İstanbul 1982. 
34 Cemal Kutay, a.g.e., s. 148. 
35 Şevket Baysanoğlu, a.g.e., 103. 
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insanın büyük bir dalgalanma ile harekete geçtiği görülmüştü. Herkes 
Atatürk’ü bir an önce görmek istemiş, bir anda alkış tufanı ve haykırış-
lar arasında trenin merdiveninden inmeye başlamış, izdiham daha da 
artmıştı. Atatürk merdivenden güçlükle inmiş, rahat hareket edememiş-
ti. Halk ise onu karşılamak ve görmek için birbirini çiğnemeye başlamış, 
ancak onu coşku ile kucaklamaları her şeyi unutturmuştu.36 

Atatürk bin bir müşkülatla, tezahürat altında Korgeneral Abdullah 
Alpdoğan’ın arabasına binebilmiş ve yol boyunca dizilmiş Elazığlıları se-
lamlayarak Halk Eğitim Binası’na gelebilmişlerdi.37 

Atatürk burada kendisine ayrılan odada bir müddet dinlendikten 
sonra General Abdullah Alpdoğan ve diğer gurup ile birlikte, Belediye 
Başkanı’nı ve diğer resmi kuruluşları ziyaret etmiş, Elazığ ve çevresi 
hakkında geniş bilgi almış, gerekli işlerin yapılması hususunda ikazlar-
da bulunmuştur. 

Daha sonra şerefine bir akşam yemeği verilmiş ve yemekten sonra da 
halk oyunları oynanmıştı. Bütün güzelliği ile kültürel bir gece olan bu 
eğlencede, Elazığ folklor ekibi oyunlar sergilenmiş, bölgenin mahalli ha-
vaları dinletilmiş, bilhassa (Çayda Çıra) oyununu Atatürk çok beğenmiş 
ve takdirlerini belirtmişti.38 

Bir ara genç subaylar (Harbiye marşını) okumuşlar, Atatürk zaman 
zaman korolara katılmış, daha sonra gençlerin hazırladıkları bir temsili 
seyretmiştir. 

Bütün bu faaliyetler ile Atatürk memnun edilmeye çalışılmıştı. Nite-
kim Hoşlu Ramazan ve Demir Ali’nin halaylarını ilgiyle seyretmiş, oyu-
nun sonunda sanatkâra takdirlerini belirtmiştir. Bu geceye renk katan 
Hafız Osman ve Mehmet Akar ile klarnetçi Şükrü’nün iştirakiyle Harput 
türkülerini söylemeleri, Osman Öge’nin dört türküsü Atatürk’ü fazlasıyla 
memnun bırakmıştı. 

Bilhassa, Mehmet Akar’ın okuduğu “Divan” o kadar hoşuna gitmiş ki, 
okunan türküler hakkında ayrıca bilgiler almıştı. Ancak türkülerin bes-
teleyicilerini sorduğunda, bunların beste yapanlarını tanımadıklarını ba-
balarından, dedelerinden öğrendiklerini söylemelerine daha da şaşırmış-
tı. 

Atatürk, temsilden sonra, Elazığ Milletvekili Fazıl Ahmet Aykaç’tan bir 
konuşma yapmasını istemiş, şair ve edip Fazıl Ahmet Aykaç, kürsüye ge-
lerek, Atatürk’ün önceden verdiği direktif üzerine özellikle, o zaman şeh-
rin adı olan (Elaziz) üzerinde durmuş, bu adın öncelikle Sultan Abdulla-
ziz’in ismine izafetin verildiği ancak bu kelimenin (Elazık)dan bozulma 
                                                           
36 Mehmet Topal, Atatürk Elazığ’da, s. 36-38, Elazığ 1997. 
37 Yavuz Haykır, “Elazığ Halkevi Yayınları”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 166, s. 
211-218, İstanbul 2007. 
38 Turan Gazetesi, Sene: 7, No: 508, s. 10, 18 Teşrinisani (Kasım) 1937; Mehmet Önder, 
Atatürk İle Adım Adım Türkiye, s. 121. 
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olduğunu, aslının (Elazık) olacağını, (Azık) kelimesinin Türkçede (verimli) 
anlamına geldiğini söylemişti. 

Daha sonra Milletvekili İsmail Müştak Mayakon da kürsüye gelerek, 
yaptığı konuşmada, Osmanlı Edebiyatı’na Arap ve Fars dillerine karşı 
duyulan aşırı özentiyi, örnekleriyle anlatmıştı. Aynı şekilde Elazık keli-
mesi üzerinde durmuştu. 

Bunun üzerine salonu dolduran Elazığlılar, -Elazık, Elazık!. diyerek 
alkış tutmuşlardır. 

Elazığ’ın bu musiki ziyafetine karşılık Atatürk de Elazığlılara tarihi bir 
an yaşatmış, “Mamüratülaziz” ismini “Elazık” olarak değiştirilmesini tek-
lif etmiş, neticede teklif alkışlar ile kabul edilmiştir. Böylece ismi Atatürk 
tarafından verilen müstesna şehirlerden birisi olmuştur. 

Bununla Elazığlılar çifte bayram yapmışlardır. Çünkü, hem Atatürk’ü 
misafir etme ve de Atatürk tarafından isim verilme şerefine nail olmuş-
tur. 

O gece Elaziz’in adı (Elazık) olmuştu. Atatürk Ankara’ya döndükten 
sonra, 10 Aralık 1937 günü Bakanlar Kurulu Kararı’yla (Elazık) adını, 
söyleme kolaylığı da düşünülerek (Elazığ)a çevirmiştir.39 

Bu seyahat her yönüyle büyük faydalar temin etmişti. Elazığlılar ken-
dilerini maddi ve manevi yönden mutlu hissederken, beraberinde bulu-
nan heyettekiler de pek çok hususta dersler almışlar, büyük tecrübe ka-
zanmışlardı. 

Atatürk bu gezisinde hasta olmasına rağmen dinlenmeden vatandaş-
ları arasında olması, onların dert ve isteklerini yakından takip etmesi, 
savaş yıllarının fedakârlığı kadar önemli idi.40 

Bu önem Elazığlılar için daha da geçerli idi. Çünkü, bu gezi sonunda 
şehrin ismi yeni bir hüviyet kazanmış, ayrıca şehrin kültür ve idari mev-
zuları üzerinde tek tek durulma fırsatı bulunmuştu. Bu ilgi Elâzığ’da 
kalmamış, Atatürk Ankara’ya döndükten sonra da meseleleri yakından 
takip etmesine ve arzuların yerine getirilmesine çalışılmıştı. 

O gün duyulan heyecanı, aynı sıcaklıkla duyduğumuz bugün, Ata-
türk’ün Elazığ’a gelişini kutlamak bir vefa borcu olmuş, gereken ilgi ve 
önem her sene gösterilmeye çalışılmıştır. 

Nihayet gece yarısından sonra saat 01.00’e gelmişti. Atatürk ayağa 
kalkmış ve: 

- Yürüyelim arkadaşlar!. demiştir. 
Tüm salon (yürüyelim arkadaşlar) marşı ile inlemiş, Atatürk’ü ve ya-

nındaki konukları istasyona kadar coşkun gösterilerle uğurlamışlardır. 
Atatürk Elazığlıların vermiş olduğu müzik şöleninden sonra, gece geç 

saatlerde Beyaz Trene gitmiş, en güzel duygular ile ayrılmıştı. Ertesi gün 
                                                           
39 Cemal Kutay, Üç Devirden Hakikatler, s. 148. 
40 Cemal Kutay, Üç Devirden Hakikatler, s. 148. 
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Elazığlılar sabah olduğunda, Atasını bir daha ne zaman görebilirim ümi-
diyle iş başı yapmış, şehir tekrar normal hayatına dönmüştü. 

Elazığ tarihi bir gün yaşamıştır. Ancak Atatürk fazla kalmamış gece 
yarısı saat 01.00’de istasyona büyük coşku içinde getirilmiş ve hüzünle 
uğurlanmıştır. 

Özel tren Fevzipaşa’ya doğru hareket etmiş, nitekim 19 Kasım 1937’-
de Adana ve Mersin’e uğradıktan sonra Konya’ya gelmiştir. Atatürk 20 
Kasım 1937’de saat 05.20’de Konya Garı’nda 20 dakika kadar kaldıktan 
sonra tekrar Ankara’ya dönmüştür. 

Sonuç 

Bu gezilerde göze çapan en önemli hususiyetlerden birisi de, çok alçak 
gönüllü olması idi. Çünkü o, yaptıklarının hiçbirisini yeterli görmemiş ve 
övünmemiş. Bunlardan söz etmekten kaçınmış, anlatılırken sıkılgan oldu-
ğu görülmüştü. Neticede yaptıklarını milletine mal etmeyi göstermiştir. 

Konuşurken sanki kırk yıllık arkadaşımız gibi davranmış, daima tatlı 
bir tebessümü ve güler yüzünü hiç eksik etmemiş, halkı da kendisini, 
bir baba gibi karşılamış, ona yaklaşabilmiştir. 

Atatürk, milletine güven kaynağı olmuş, bu nedenle halkı da ona her 
konuda tam destek olmuştur. O karşılarındakine hitap ederken sesini 
bütün milletin duyacağını düşünmüş ona o şekilde hitap etmiştir. Ko-
nuşmalarında daima milletin ve devletinin kalkınmasını, gelişmesini dile 
getirmiş, bunu gözleri ile göreceği günlerin uzak olmadığını yanındakile-
re her fırsatta söylemiştir.41 

Bu güzel duygularla Malatya, Diyarbakır, Elazığ ve çevre ilçeler onu 
karşılamak ve misafir etmekle mutlu ve tarihi bir güne sahip çıkmıştı. 
Çünkü Atasını, savaş yıllarında, görmemenin üzüntüsünü üzerinden at-
manın sevincini, yaşadıkları bir an ve gelecek nesillere güzel bir miras 
bırakmanın gururunu taşıyan kişiler olarak, 15-18 Kasım 1937’de karşı-
lamışlardır. 

Bugün çağdaş medeniyet seviyesine ulaşmamızı sağlayan, Türk tari-
hinin akışını değiştiren, İstiklal Savaşı’nın eşsiz komutanı, aziz vatanımı-
zın kurtarıcısı ve devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk’ün, bu illere geli-
şinden tam 77 yıl geçmiş, ancak bu iller hâlâ dün gibi, sıcak ve heyecan 
dolu bir istekle onu yeniden memleketlerine gelişini kutlamak suretiyle 
bu güzel olayı yaşamaya çalışmıştır. 

Atatürk milli mücadele öncesinden bu tarihi güne kadar bölge halkıy-
la görüşmemiş ve onlar ile sohbet etmemişti. Çevre iller için bu hasreti 
giderme fırsatı çıkmış ve halk bu günü kaçırmak istememiş, onu görebil-
mek için gelişinden çok önceleri bir heyecan fırtınası esmeye başlamıştı. 
Bu büyük özlemi her halleriyle belirtmeye ve yaşanmaya çalışılmıştı. 
                                                           
41 Niyazi Ahmet Banaoğlu, Atatürk’ün İstanbul’daki Hayatı, s. 271, İstanbul 1973. 

320



ERGÜNÖZ AKÇORA / ATATÜRK’ÜN 1937 YILINDA YAPMIŞ OLDUĞU DOĞU ANADOLU GEZİSİ 19

Elazığ Belediyesi derhal, 23 Kasım’da olağanüstü toplanmış, “Elazığ” 
adını kabul etmeye ve 17 Kasım’ın her sene kutlanmasına karar almıştı. 
Böylece bu tarihi günün unutulması önlenirken, Elazığlılar için taşıdığı 
mana ve önem de vurgulanmış, Atatürk sevgisi daima canlı tutmaya ça-
lışırken Pertek “Singeç Köprüsü”, “Pertek”, “Birtek” ve Sivrice Gölü’nün 
“Hazar Gölü” ismini alışı sağlanmıştı. Atatürk’ün bu isimleri vermesi 17 
Kasım’da yeniden diriliş, kuvvet alış ve bir bayram günü sayılmıştır diye-
biliriz. 

Bölge halkı yine bu ziyaretle, Atatürk’le beraber olmanın zevkini ilk ve 
son defa tatmış, kendisine daima bir övünme payı çıkarmış, bu günü ya-
şamakla duyduğu gururu bütün Türkiye’ye duyurmak istemişti. Böylece 
Atatürk’ün bölgeye gelişi biz ve bizden sonraki nesiller için bir övünç 
kaynağı, büyük bir miras olarak kalmıştır. 

O gün yeniden yaşarcasına toplanılmış ise, Atatürk sevgisinin ve onu 
misafir etmenin sevincinin hâlâ bütün canlılığı ile devam etmesinden ol-
muştur. Bu mutlu gün, Atatürk’ün Türk Milleti ile kaynaştığı, yeni isim-
ler verildiği ve onu son bir defa gördükleri tarihi bir an olarak hafızalar-
da kalmıştır. 

Atatürk’ün şüphesiz en önemli hususiyetlerinden birisi de verdiği söz-
de durması ve yerine getirmeye mutlaka gayret sarf etmesi olmuştur. Ni-
tekim bu sözlerini yerine getirmek için Ankara’ya döndüğünde bu hu-
susta hemen emirler vermişti. Nitekim Sivrice için derhal, topograf ve is-
tihkâm subayları ile mühendisler bölgeye gelmişler ve çadırlarını kur-
muşlar, arazinin etüdünü yapmışlar ayrıca, oteller hastahane ve askeri 
kuruluşlar, hatta Atatürk için yapılacak köşkün yerini bile tespit etmiş-
lerdir. Ancak, büyük kurtarıcının vakitsiz vefatı bu teşebbüsün yarıda 
kalmasına ve arzusunun yerine getirilmesine fırsat bırakmamıştır. 
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GİRESUN’DA EVLENDİRME KAMPANYASI 
(1864) 

Ayhan YÜKSEL* 

Öz 

Evlenme ve yuva kurma eski Türk toplumu ile Türk devletlerinin teme-

li idi. Türk toplumunda evlilik kutsal bir müessese olarak daima önemli 

bir yere sahip olmuştur. Osmanlı aile hukukuna göre ailenin oluşumu için 

nikâh akdi denilen sözleşmenin yapılması şarttır. Zaman zaman ekono-

mik ve sosyal şartlar nedeniyle evlilik akdinin yapılamadığı, bir yuva ku-

rulamadığı görülür. Osmanlı döneminde yuva kuranlara yardım etmek 

amacıyla bir kampanya başlatılmış ve böylece ekonomik ve sosyal ne-

denlerle evlenemeyenlerin yuva kurmaları sağlanmıştır. 

Anahtar kelimeler: Evlenme Kampanyası, Nikâh, Giresun. 

Abstract 

The Campaing of Marriage In Giresun (1864) 

Marriage and starting a family were the principles of former Turkish 

society and states. Marriages have always been an important divine sta-

te in Turkish society. As for Ottoman law of domestic relations, a spousal 

is necessary in order to build a family. Sometimes spousal cannot be ma-

de due to economic and social circumstances. In the era of Otoman Empi-

re, a campaign had been launched to aid those who could not make a 

spousal because of those circumstances. 

Key words: Campaign, Spousal, Giresun. 

Evlenme ve yuva kurma eski Türk toplumu ile Türk devletlerinin te-
meli idi. Türk toplumunda evlilik çok kutsal bir müessese olarak daima 
önemli bir yere sahip olmuştur. Bu müessesenin teşekkülü sırasında di-
nî ve kanunî vecibelerinin yerine getirilmesi dışında geleneklerden, örf ve 
                                                           
* Araştırmacı-Yazar. 
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âdetlerden kaynaklanan uygulamalar da dikkat çeker. Nikâh kelimesi, 
evlenme akdini belirtir. Evlenme, karı-koca arasında birlikte yaşamaya 
ve karşılıklı yardımlaşmaya imkân veren, taraflara karşılıklı hak ve ödev-
ler yükleyen bir sözleşmedir. Ailenin temelini teşkil eden evlilik bütün 
ilâhî dinlerde, kadın ve erkeğin kendilerine özgür bir mahremiyet ve pay-
laşım alanı oluşturmalarına ve insan soyunun devamına katkı sağlama-
larına imkân veren yegâne meşru ilişki olarak kabul edilmiştir. 

Giresun kazasında sosyal hareketliliğe/tarihe ve nüfusa dair önemli 
bir olay düzenlenen “evlendirme kampanyası”dır.1 İtalyanca bir kelime 
olan kampanya “bir alanda belli bir süre içinde yapılan sıkı faaliyet” de-
mektir. Günümüzde “bağış kampanyası, seçim kampanyası, aşı kampan-
yası” bir işe yardım veya taraftar toplamak için sıkı bir propaganda ça-
lışmalarına örnektir. Osmanlı hükümeti, çeşitli nedenlerle evlenemeyen-
lerin günümüzde örneğine rastlanılan “toplu nikâh kıyılmasına” imkân 
sağlamıştır. Bunda evlenme dolayısıyla yapılan tören ve şenlikler nede-
niyle ailelerin bütçesine yükleyeceği büyük masraflar da etkili olmuştur. 
Mesela, Doğu Karadeniz’de bir kıyı kasabası olan Tirebolu’da düğün tari-
hini kararlaştırma nişan tarihi kararlaştırmak gibi kolay değildi. Çünkü, 
düğün büyük masrafların yapılması gereken bir olaydı. Onun için düğün 
tarihi 3-4 ay önceden tespit edilirdi. Bu tarih de ekseriya “fındıktan son-
ra” olurdu. Kız, yeni evine iğneden ipliğe her şeyi getirecekti. Bir eve ne 
lazımsa… Bu salon takımı, yatak takımı, yemek takımı, kaşık, çatal ve-
saireydi. Oğlan tarafı da kıza başta “çift hasır bilezik” ve “beşibirlik” ol-
mak üzere ziynet olarak ne lazımsa takacaktı. Ayrıca müstakbel gelinin 
giyecek olduğu bütün elbiseler de oğlan evi tarafından karşılanacaktı. 
                                                           
1 Osmanlı’nın son dönemlerinde “Kadınları Çalıştırma Cemiyet-i İslâmiyesi”nin “Kadın İşçileri 
Evlendirme Kampanyası” dikkat çeker. Cemiyet, Müslüman Osmanlı kadınlarının çalışma haya-
tına atılmalarına ve kendilerini geçindirebilecek bir gelir sahibi olmalarına aracılık ve önderlik 
etmek amacıyla Harbiye Nâzırı Enver Paşa’nın başkanlığı ve eşi Naciye Sultan’ın himayesi altın-
da 1916 yılında kurulmuştu. Osmanlı İmparatorluğu’nun Trablusgarp (1911), Balkan Harbi 
(1911-193) ve I. Dünya Savaşı’na (1914-1918) katılması nedeniyle Müslüman Osmanlı erkekle-
rinden oluşan Osmanlı ordusu büyük kayıplar vermişti. Cemiyet bu şehitlerin geride bıraktıkları 
kadınların ekonomik ve toplumsal durumuna destek olacaktı. Savaş yıllarında kocasını, babası-
nı, oğlunu ve kardeşini şehit veren ve bu nedenle de geçim kaynağını kaybeden şehit eşleri, kız-
ları, anaları ve kardeşleri cemiyetin gözetimi altında bir iş sahibi olacaklar ve yaşamalarını “na-
muslarıyla” sürdürebileceklerdi. Zaman içinde “Kadınları Çalıştırma Cemiyeti”nin asıl amacının 
çalışma hayatına katılmasını sağlamak değil, onların “namûskârâne”, yani “kötü yol”a düşme-
den yaşamlarını sürdürebilmelerini sağlamak olduğu anlaşıldı. Cemiyet, kendi bünyesinde ça-
lışmaya başlayan kadın işçilerin “bir erkekle evlenerek yeniden ev-bark sahibi olmalarını” istiyor-
du. Cemiyet bu amaçla bir “İzdivâç Tâlimatnâmesi” tertip etti. Cemiyet aracılığıyla gerçekleştiri-
len ilk nikâh 8 Mart 1918 tarihinde 21 yaşındaki İhsân Hanım’la, Osmanlı Seyr-i Sefâin İdare-
si’nde kaptan olarak çalışan 29 yaşındaki İstanbullu Mehmed Hakkı Efendi’ye Üsküdar Şer’iyye 
Mahkemesi’nde kıyıldı. Millî Mücadele yıllarında da Yeşilzâde Mehmed Sâlih Efendi (1872-
1954), Meclisin açılışının üçüncü ayında şehit ailelerinin sefaletten kurtarılmasını, fuhşun önü-
ne geçilmesini ve nüfusun arttırılmasını amaçlayan taaddüd-i zevcât ve mecburi izdivaçla ilgili 
kanun teklifini vermiştir. Buna göre evlilere bazı kolaylıklar sağlanırken bekârlara çeşitli yü-
kümlülükler getirilecek, çok defa evlenmek istemeyenler birkaç şehit çocuğuna bakacaktı (Ya-
vuz Selim Karakışla, “Kadınları Çalıştırma Cemiyeti’nin Kadın İşçileri Evlendirme Kampanyası”, 
Tarih ve Toplum, Sayı: 219, s. 27-41, Mart 2002; Ömer Hakan Özalp, “Yeşilzâde Mehmed Sâlih 
Efendi”, Türkiye Diyanet Vakfı, İslâm Ansiklopedisi (=DİA), XLIII, s. 498). 
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Bu nedenle oğlan ve kız tarafı, bütün varını yoğunu bu hayırlı iş için 
harcayacaktı… Çarşamba günü oğlan evinde kurulan sofrada kasabada 
köklü aileler için 100-150 kişiden aşağı olmayan misafir ağırlanırdı. Bu 
bile büyük bir masrafı gerektirirdi. Buna bir de düğün sırasında çalgıcı 
ve düğün boyunca kaynayan kazanın masrafları eklenince gerek köyde, 
gerek kasabada hali-vakti yerinde olmayan aileler için hakikaten “yıkım” 
olurdu.2 Geçmişte, 1860’lı yılların getirdiği sosyoekonomik şartları Os-
manlı ülkesinde böyle bir “masrafsız ve hayırlı bir evlendirme” kampan-
yası yapılmasını zorunlu hâle getirmiş olmalıdır. 

Evlendirme kampanyasının yapılacağı talimatı Giresun kazasına ulaş-
tığında anlaşılan bir çalışma yapılmış, öncelikle bekâr ve dul olanlar tespit 
edilmiştir. Teftiş Nizamnamesi’nin 8. bendine göre bu kampanyanın işler-
liğini denetlemek ve faydalı olduğunu anlatmak için Giresun’a gelen Ali Rı-
za adlı memurun raporu hayli ilginçtir. Ali Rıza Bey’e göre “teksîr-i tena-
sül”, yani çoğalma hususu, lüzumsuz masraflar istenmesi ve buna dair 
boşuna teklifler nedeniyle “emr-i mesnûn/sünnet” sayılan evlilik yapılama-
maktadır. Osmanlı ülkesinde 15-20 yaşından 30-40 yaşlarına kadar bir 
hayli yetişmiş kızlar, kimsesiz ve geçimini temin edememiş, evi-barkı ol-
mayan evlenmesi gereken birçok dullar bulunmaktadır. Bu kampanyaya 
dair somut örnek Canik sancağıdır. Canik’te devamlı teşvikât (gayrete ge-
tirme) ile onbine yakın ebkâr (kız oğlan kız) ve seyyibat (dullar) evlendiril-
mişlerdir. Ali Rıza Bey, Giresun’da kampanyaya dair görüşlerini de beyan 
etmektedir. Önceleri Giresun’da bu kampanyaya vatandaşlar biraz tered-
dütle bakmışlardır. Ali Rıza Bey, bu kampanyanın üç büyük faydası oldu-
ğunu söylemektedir. Bunlardan birisi nüfusun çoğalması; ikincisi ırz ve 
namusun korunması; üçüncüsü de aşırı düğün masrafları nedeniyle borç-
lanılması, bu borçlanma nedeniyle ahalinin malını-mülkünü satmasının, 
hatta bu yüzden memleketini terk etmesinin önüne geçilmesidir. Bu fay-
daları anlattıkça halkın konuya olumlu yaklaştığını ifade eden, bekârların 
evlendirilmesi hususunda elde edilen başarıdan memnuniyet duyan Ali 
Rıza Bey, “onbeş-yirmi günden beri Giresun ve bağlı yerlerde Cuma ve Pa-
zartesi geceleri ‘gayet hafif”, yani gösterişsiz ama hürmetli/saygın pek çok 
nikâh cemiyetleri yaptıklarını, bu cemiyetlerde padişahı andıklarını, müfre-
dat listesinin kendisine getirildiğini” aktarmaktadır. Ali Rıza Bey, bir ara Ti-
rebolu kazasına ve Karahisar caddesine giderek buradaki ahaliyi de teşvik 
etmiş, kampanyaya davet etmiştir. Ali Rıza Bey’in vurguladığı bir husus 
da evlenen çiftlerin doğacak çocuklarından ileride yöre ahalisi gibi bahriye 
askeri olarak yararlanılacağıdır (30 Haziran 1280/12 Temmuz 1864).3 Bu-
nunla böyle bir kampanyanın nüfus artışı ile ilgili olduğu akla gelir. Konu-
                                                           
2 Ayhan Yüksel, “Tirebolu’da Evlenme ve Düğün Âdetleri”, Giresun Kültür Sempozyumu (30-
31 Mayıs 1998), s. 393-400, İstanbul 1998. 
3 Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Sadaret Mektubi Mühime Kalemi Evrakı (=BOA, A.MKT.MHM), 
nr. 306/88. 

325



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 4

yu yakından takip eden Giresun İdare Meclisi, bu kampanyanın sonuçla-
rını bir mazbata ile Sadaret’e arz etmiştir. Mazbataya göre 23 Muharrem-
26 Safer 1281 (28 Haziran-31 Temmuz 1864) tarihleri arasında 33 gün 
süren kampanya süresince Giresun’da 124 (% 19.31), Akköy’de (Bulan-
cak) 245 (% 38.16), Keşap’ta 273 (% 42.53) olmak üzere 642 çift evlendiril-
miştir. Böylece bu kampanya ile evlenenler geleneksel düğün harcamaları 
yapmadıkları için zengin ve fakir her bir aile 1000’er kuruş masraftan 
kurtulmuşlardır. Sonuçta tahminen 2.568 kese (1.068.288 kuruş) kadar 
bir yararları olmuştur. Cümle ahali buna önayak olanlara dua etmişlerdir 
(18 Temmuz 1280/31 Temmuz 1864).4 

Evlendirme kampanyasında evlenen kadınların 1’i (%0.80) seyyibe/ 
dul, 123’ü (% 99.20) bikr-i bâliğa/bekârdır. Evlenenlerden kadın-erkek 
14 yaşında 4 kişi (% 1.17); 15 yaşında 20 kişi (% 8.06); 16 yaşında 35 
kişi (% 14.11); 17 yaşında 21 kişi (% 8.46); 18 yaşında 71 kişi (% 28.62); 
19 yaşında 9 kişi (% 3.62); 20 yaşında 33 kişi (% 13.30); 21 yaşında 4 
kişi (% 1.17); 23 yaşında 5 kişi (% 2.01); 24 yaşında 2 kişi (% 0.80); 25 
yaşında 25 kişi (% 10.28); 26 yaşında 1 kişi (% 0.60); 27 yaşında 1 kişi 
(% 0.60); 28 yaşında 2 kişi (% 0.80); 30 yaşında 3 kişi (% 1.21); 35 ya-
şında 3 kişi (% 1.21) vardır. 

Sonuç 

Kampanya hem kasabada, hem de kırsal kesimde yürütülmüştür. 
Osmanlı döneminde bu gibi “evlendirme kampanyası”, günümüzde “top-
lu nikâh” ve “toplu sünnet kampanyası” uygulamasına da bir alt yapı oluş-
turmuştur. 

Giresun Kazası’nda Kampanya İle Evlenenler 
(27.06 - 30.07.1864) 

Kadının Adı Erkeğin Adı 

Adı, Mahallesi/Köyü 
Medeni 
Durum Yaşı Adı, Mahallesi/Köyü Yaşı 

Kapu mahallesinden Emir 
Hasan oğlu Mehmed’in kızı 
Şerife 

Bâkire 16 
Kumyalı mahallesinden 
Velioğlu Yusuf bin Hacı Ali 18 

Kale mahallesinden İsmail 
Ağa kızı Zeliha “ 16 

Kale mahallesinden  
Hamalzâde Sabit Efendi bin 
Hacı Mehmed Ağa 

16 

Kapu mahallesinden  
Yusufağazâde Mehmed Ağa 
kerimesi/kızı Zeytun 

“ 17 
Çınarlar mahallesinden 
Hacıvehbizâde Haşim  
Efendi bin Vehbi 

25 

Kapu mahallesinden Berber 
Mehmed Usta kerimesi Fatma “ 16 Kumyalı mahallesinden  

İbrahim Çavuş oğlu Mehmed 
20 

Kapu mahallesinden Kürdoğ-
lu kızı Ayşe binti Hüseyin  “ 18 

Kale mahallesinden Hamza-
oğlu Ali bin Emin 

28 

                                                           
4 Başbakanalık Osmanlı Arşivi, Sadaret Mektubi Kalemi Umum Vilayat Evrakı (=BOA, A.MKT. 
UM), nr. 792/70. 
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Kadının Adı Erkeğin Adı 

Adı, Mahallesi/Köyü Medeni 
Durum 

Yaşı Adı, Mahallesi/Köyü Yaşı 

Kapu mahallesinden  
Yazıcıoğlu Süleyman’ın kızı 
Emine 

“ 17 
Hacı Hüseyin mahallesinden 
Mütevellioğlu Mehmed bin 
Mustafa 

18 

Hacı Hüseyin mahallesinden 
Kalyoncuoğlu kerimesi 
Gülsüm 

“ 18 
Hacı Hüseyin mahallesinden 
Bilâl Ağa mahdumu Ömer 20 

Kumyalı mahallesinden 
Başeskioğlu kızı Gülsüm “ 17 

Kumyalı mahallesinden 
Abdullah oğlu Said 23 

Kumyalı mahallesinden 
Ayvazoğlu Bekir’in kızı  
Gülsüm 

“ 18 
Kumyalı mahallesinden 
Sadullah oğlu Sâlih 24 

Hacı Hüseyin mahallesinden 
Feyzi Kapudan’ın kızı Fatma “ 17 

Kumyalı mahallesinden 
Samsunlu Necib bin Mustafa 20 

Hacı Hüseyin mahallesinden 
Veli’nin kızı Fatma “ 18 

Hacı Hüseyin mahallesinden 
Mındıkoğlu Mustafa bin 
Toraman 

19 

Hacı Hüseyin mahallesinden 
Ali Bey kerimesi Necibe “ 15 

Mahalle-i mezbûrdan  
Karamustafaoğlu Mustafa 
bin Hüseyin  

17 

Mahalle-i mezbûrdan  
Kabaloğlu kerimesi Hatun  “ 16 

Mahalle-i mezbûrdan Paşalı 
Mustafa oğlu Mehmed Ali 22 

Akyoma karyesinden Pala-
koğlu Hüseyin’in kızı Hatice “ 16 

Akyoma karyesinden Tekaüd 
Yüzbaşı Ahmed Ağa’nın oğlu 
Mustafa 

18 

Kayadibi karyesinden Hadim 
(Hıdım)oğlu Salih’in kızı 
Zeyneb 

“ 15 
Kayadibi karyesinden  
Hocaoğlu Hüseyin bin  
Süleyman 

22 

Karye-i mezbûrdan Kıraloğlu 
Ömer’in kerimesi Gülşen “ 18 

Karye-i mezbûrdan Hamza-
başoğlu Ahmed bin Hüseyin 18 

Karye-i mezbûrdan İmamoğlu 
Mustafa kerimesi Emine  “ 16 

Karye-i mezbûrdan Âşıkoğlu 
Mustafa bin Ali 18 

Karye-i mezbûrdan Ali oğlu 
Hasan’ın kerimesi kerimesi 
Miyese 

“ 16 Karye-i mezbûrdan Hayda-
roğlu Mehmed bin Ahmed 

16 

Karye-i mezbûrdan  
İncemehmedoğlu kerimesi 
Hafize 

“ 18 
Karye-i mezbûreden  
Âşıkoğlu Hüseyin bin Ali 18 

Karye-i mezbûrdan Hadim 
(Hıdım)oğlu Ali kerimesi 
Seliha 

“ 15 
Karye-i mezbûrdan Alioğlu 
İbrahim bin Mustafa 15 

Seldeğirmeni karyesinden 
Hüseyin oğlu Osman’ın 
kerimesi Tûtî (Dudu) 

“ 16 
Seldeğirmeni karyesinden 
Koçalioğlu Ali bin Hüseyin 15 

Karye-i mezbûrdan Çoban 
Osman’ın kerimesi Ayşe “ 19 

Karye-i mezbûrdan Kosta-
koğlu Mustafa bin Hüseyin 23 

Karye-i mezbûrdan  
Kostakoğlu kerimesi Fatma “ 20 

Karye-i mezbûrdan Çoba-
noğlu İbrahim bin Osman 22 

Uzgur karyesinden  
Kelialisioğlu Ayşe binti Hasan 

“ 16 
Uzgur karyesinden  
Zurnacıoğlu Ali bin Bekir 18 

Karye-i mezbûrdan 
merkûmun diğer kerimesi 
Fatma 

“ 20 
Seldeğirmeni karyesinden 
Koloğlu Salih bin Mustafa 23 

Karye-i mezbûrdan  
Koralioğlu kerimesi Ayşe 

“ 16 
Uzgur karyesinden  
Emiroğlu Ali bin Ali 16 
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Kadının Adı Erkeğin Adı 

Adı, Mahallesi/Köyü Medeni 
Durum 

Yaşı Adı, Mahallesi/Köyü Yaşı 

Karye-i mezbûrdan Keçeoğlu 
Hasan’ın kerimesi Tûtî  
(Dudu) 

“ 18 
Karye-i mezbûrdan  
Ayucuoğlu Hüseyin bin Bekir 25 

Karye-i merbûrdan 
merkûmun diğer kerimesi 
Gülizar  

“ 17 
Kapu Mahallesinden  
Saraçoğlu Mahmud bin 
Mehmed 

15 

Çalış karyesinden Sâlih’in 
kerimesi Zeyneb 

“ 18 Çalış karyesinden  
Bacakoğlu Sâlih bin Ali 

18 

Karye-i mezbûrdan  
Tüysüzoğlu İsmail’in  
kerimesi Fatma 

“ 17 
Karye-i mezbûrdan  
Esbaşoğlu Hasan bin Ali 17 

Karye-i mezbûrdan Çağoğlu 
İbrahim’in kerimesi Ayşe 

“ 18 Karye-i mezbûrdan Ayvazoğ-
lu Hüseyin bin Yusuf 

22 

Karye-i mezbûrdan Seydioğlu 
Hasan’ın kerimesi Zeyneb 

“ 18 Karye-i mezbûrdan Tüysü-
zoğlu Ali bin İsmail 

21 

Uzgur karyesinden  
Kapakcıoğlu İbrahim’in 
kerimesi Fatma 

“ 20 
Uzgur karyesinden  
Hasanbeşeoğlu Arif bin 
Hasan 

20 

Karye-i mezbûrdan  
Hasanbeşeoğlu Hasan’ın 
kerimesi Fatma 

“ 20 
Karye-i mezbûrdan  
Kapakcıoğlu Hasan bin 
İbrahim 

20 

Karye-i mezbûrdan Koloğlu 
Hasan’ın kerimesi Ayşe 

“ 17 Karye-i mezbûrdan  
Mollaalioğlu Ali bin Mehmed 

22 

Karye-i mezbûrdan  
Sultanoğlu Hasan Usta 
kerimesi Ayşe 

“ 18 
Karye-i mezbûrdan  
Emiroğlu Mustafa bin Ali 20 

Karye-i mezbûrdan Ovalıoğlu 
Mehmed’in kerimesi Ayşe “ 18 

Karye-i mezbûrdan  
Topalhasanoğlu Salih bin 
Hüseyin 

18 

Darı karyesinden Şeyhoğlu 
Mehmed’in kerimesi Gülşen 

“ 14 Darı karyesinden  
Müezzinoğlu Halil bin Ahmed 

18 

Karye-i mezbûrdan Kızoğlu 
Ahmed’in kerimesi Hatice 

“ 15 Karye-i mezbûrdan  
Karaelioğlu Ali bin Ömer 

20 

Karye-i mezbûrdan Kızoğlu 
Ali’nin diğer kerimesi Fatma  

“ 15 Karye-i mezbûrdan  
Çömezoğlu Halil bin Mustafa  

18 

Karye-i mezbûrdan İfaloğlu 
Ali’nin kerimesi Kezban 

“ 16 Karye-i mezbûrdan Eskioğlu 
Hüseyin bin Mehmed 

20 

Karye-i mezbûrdan Mollaoğlu 
Yusuf’un kerimesi Havva 

“ 14 Karye-i mezbûrdan  
İmamoğlu Bekir bin Mehmed 

20 

Karye-i mezbûrdan Emiroğlu 
Halil’in kerimesi Fatma 

“ 16 Karye-i mezbûrdan Emiroğlu 
Hüseyin bin Mustafa  

16 

Uzgur karyesinden Emiroğlu 
İbrahim’in kerimesi Fatma 

“ 20 Uzgur karyesinden Emiroğlu 
Hasan’ın oğlu İbrahim 

20 

Karye-i mezbûrdan  
Ayucuoğlu Ali’nin kerimesi 
Hatice 

“ 18 
Karye-i mezbûrdan  
Ayucuoğlu Mehmed bin Bekir 20 

Karye-i mezbûrdan Topaloğlu 
Hüseyin’in kerimesi Emine 

“ 18 
Karye-i mezbûrdan Ali  
Usta’nın oğlu Hasan 22 

Karye-i mezbûrdan Emiroğlu 
Hasan’ın kerimesi Emiş 

“ 18 
Karye-i mezbûrdan  
Ovalıoğlu Ali bin Mehmed 20 

Karye-i mezbûrdan Emiroğlu 
Ali’nin kerimesi Fatma 

“ 18 
Karye-i mezbûrdan  
Kurualioğlu Mehmed bin Ali 18 
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Kadının Adı Erkeğin Adı 

Adı, Mahallesi/Köyü 
Medeni 
Durum Yaşı Adı, Mahallesi/Köyü Yaşı 

Karye-i mezbûrdan Molla 
Ali oğlu Ömer’in kerimesi 
Fatma 

“ 18 
Akköy kazasına tâbi Boz 
Tekke’sinden Ayucuoğlu 
Hasan bin Ali 

17 

Karye-i mezbûrdan  
Sultanoğlu kerimesi Fatma “ 19 

Uzgur karyesinden  
Zoralioğlu Mustafa bin Bekir 

18 

Kayadibi karyesinden  
Çavuşoğlu Ali’nin kerimesi 
Gülşen 

“ 19 
Karye-i mezbûrdan Yanıkoğlu 
Mehmed bin İbrahim 18 

Ülper karyesinden Yakuboğlu 
Mustafa kerimesi Fatma “ 16 

Karye-i mezbûrdan  
Dursunoğlu Mustafa 20 

Çiçekli karyesinden  
Çıtlakoğlu Mehmed’in  
kerimesi Kezban 

“ 22 
Karye-i mezbûrdan  
Çatukoğlu Ali 25 

Ülper karyesinden  
Himmetoğlu Mehmed’in 
kerimesi Ayşe 

“ 20 
Karye-i mezbûrdan  
İmamoğlu Hüseyin 22 

Karye-i mezbûrdan  
Sakaoğlu kerimesi Zeyneb “ 18 

Karye-i mezbûrdan  
Kürdoğlu İsmail bin Ömer 18 

Karye-i mezbûrdan Kürdoğlu 
kerimesi Gülizar binti Hasan “ 18 

Karye-i mezbûrdan Kirlioğlu 
Ömer bin Mehmed 25 

Karye-i mezbûrdan Kirlioğlu 
Mustafa’nın kerimesi Fatma “ 25 

Karye-i mezbûrdan  
Şahinoğlu Ahmed bin Ali 35 

Karye-i mezbûrdan  
Karabatoğlu Mehmed’in 
kerimesi Tûtû (Dudu) 

“ 18 
Karye-i mezbûrdan  
Murtazaoğlu İbrahim bin 
Veli 

18 

Karye-i mezbûrdan Keleşoğlu 
Mehmed’in kerimesi Ayşe “ 17 

Karye-i mezbûrdan  
İmamoğlu Bilâl bin Süleyman 18 

Çiçekli karyesinden Latif 
oğlu Mustafa kerimesi Miyese “ 20 

Karye-i mezbûrdan Latifoğlu 
Molla Ömer bin İbrahim 27 

Çiçekli karyesinden Enlioğlu 
Hasan’ın kerimesi Miyese  

“ 19 
Karye-i mezbûrdan  
Kavzanoğlu Hasan bin 
Hamza 

30 

Karye-i mezbûrdan  
Topcuoğlu Hasan kerimesi 
Vefâ 

“ 20 
Karye-i mezbûrdan  
Aliustaoğlu Ali bin Hüseyin 18 

Karye-i mezbûrdan  
Kavzanoğlu Süleyman  
kerimesi Ayşe 

“ 18 Karye-i mezbûrdan Latifoğlu 
Hasan bin Mustafa 

18 

Karye-i mezbûrdan Köseoğlu 
Mustafa kerimesi Fatma “ 18 

Karye-i mezbûrdan  
Göycüoğlu Hasan bin Abdi 17 

Karye-i mezbûrdan Celeboğlu 
Mehmed’in kerimesi Gülizâr “ 18 

Çiçekli karyesinden  
Haliloğlu Mehmed bin Halil 19 

Alınyoma karyesinden  
Uzunoğlu İbrahim’in  
kerimesi Gülsüm 

“ 18 
Karye-i mezbûrdan  
Uzunoğlu Durmuş bin Ali 17 

Kapu Mahallesinden Kadir 
Yazıcı kızı Emine “ 16 

Mahalle-i mezbûrdan  
Topaloğlu Mehmed bin  
İbrahim 

25 

Ülper karyesinden  
Murtazaoğlu Mehmed’in 
kerimesi Fatma 

“ 20 
Karye-i mezbûrdan Deli 
Hüseyin bin Hasan 19 

Homurlu karyesinden  
Kelalioğlu Hasan’ın kızı İpek “ 18 

Yağmurca karyesinden  
Bıçakoğlu Ahmed bin Sâlih 18 

Kayadibi karyesinden 
Mehmed’in kızı Hatice “ 16 

Çiçekli karyesinden Ayva-
zoğlu Süleyman bin Ayvaz 20 
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Kadının Adı Erkeğin Adı 

Adı, Mahallesi/Köyü 
Medeni 
Durum Yaşı Adı, Mahallesi/Köyü Yaşı 

Hacı Hüseyin Mahallesinden 
İbrahim Yazıcı kızı Selime “ 16 

Mahalle-i mezbûrdan Sarı 
Alemdarzâde Şükrü bin 
Abdullah 

17 

Darı karyesinden İbicoğlu 
Mehmed’in kerimesi Nazife 

“ 17 
Karye-i mezbûrdan İbicoğlu 
Mustafa bin Hüseyin 25 

Karye-i mezbûrden İbicoğlu 
Hüseyin’in kızı Hafize “ 15 

Karye-i mezbûrdan İbicoğlu 
Mehmed’in oğlu Veli 24 

Karye-i mezbûrdan  
Gökhüseyinoğlu Ali  
kerimesi Selime 

“ 16 
Karye-i mezbûrdan  
Murtazaoğlu Hasan bin 
Abdullah 

25 

Karye-i mezbûrdan  
Hasan’ın kerimesi Gülüşan 

“ 15 
Kapu mahallesinden Yusuf 
bin Abdullah  28 

Karye-i mezbûrdan  
Karaalioğlu İbrahim’in  
kerimesi Fatma 

“ 15 
Karye-i mezbûrdan  
Şıhlaroğlu Mehmed b. Abbas 18 

Karye-i mezbûrdan  
Tokluoğlu kerimesi Hafize “ 14 

Karye-i mezbûrdan  
Gökhüseyinoğlu Halil bin 
Osman 

15 

Hacı Hüseyin mahallesinden 
Feridunoğlu kerimesi Emine  

“ 16 
Kumyalı mahallesinden 
Hacı Mehmed oğlu Abdullah 18 

Homurlu karyesinden Molla 
Mehmed’in kızı Selime 

“ 16 
Yağmurca karyesinden Na-
kiboğlu İsmail bin Ahmed 17 

Seldeğirmeni karyesinden 
Höngüloğlu kızı Emine binti 
Hasan 

seyyibe 35 
Karye-i mezbûrdan  
Ayvazoğlu Mustafa 25 

Kumyalı mahallesinden 
Muhtar Salih’in kızı Ayşe bâkire 16 

Mahalle-i mezbûrdan  
Kumaşoğlu Ahmed b.  
Mehmed 

18 

Kumyalı mahallesinden 
Kondiloğlu İbrahim’in kızı 
Tûtî (Dudu) 

“ 25 
Kapu mahallesinden 
Mumoğlu Mehmed 23 

Seyid karyesinden  
Küçükhüseyinoğlu  
Hüseyin’in kerimesi Dudu 

“ 18 
Karye-i mezbûrdan  
Karakayalıoğlu Ali oğlu  
Hüseyin 

25 

Karye-i mezbûrdan  
Dıravacıoğlu Mehmed’in kızı 
Gülsüm 

“ 16 
Karye-i mezbûrdan  
Dervişoğlu Ali bin Halil 18 

Kapu mahallesinden Soğuksu 
Ömer’inin kerimesi Ayşe 

“ 18 
Mahalle-i mezbûrdan  
Saraçoğlu Mahmud 21 

Mahalle-i mezbûrdan Tiftik 
imamı kızı Fatma 

“ 20 
Mahalle-i mezbûrdan  
Kapakcının oğlu Çam Hasan 30 

Seyid karyesinden Sitarioğlu 
Mehmed’in kızı Emine “ 17 

Karye-i mezbûreden  
Dervişoğlu Mehmed bin 
Hüseyin 

20 

Karye-i mezbûrdan  
Dervişoğlu Hasan’ın kızı Ayşe 

“ 16 
Boz Tekke karyesinden 
Dervişoğlu Halil 18 

Çandır karyesinden  
Macaroğlu kerimesi Güllü 

“ 16 
Karye-i mezbûrdan  
Velihocaoğlu Veli bin Hüseyin 25 

Hacı Hüseyin mahallesinden 
Hacıömeroğlu İbrahim’in kızı 
Ayşe 

“ 17 
Mahalle-i mezbûrdan  
Şıflıoğlu Mehmed bin  
Süleyman 

18 

Uzgur karyesinden Göçoğlu 
Mehmed’in kızı Emine “ 16 

Akköy kazasında Boz Tekke 
karyesinden Himmetoğlu 
Mehmed bin Halil 

22 
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Kadının Adı Erkeğin Adı 

Adı, Mahallesi/Köyü 
Medeni 
Durum Yaşı Adı, Mahallesi/Köyü Yaşı 

Akyoma karyesinden  
Hüseyin’in kızı Fatma “ 20 

Karye-i mezbûrdan  
İlyasoğlu Ali bin Ahmed 20 

Karye-i mezbûrdan  
Karahabiboğlu kızı  
Emetullah binti Emine 

“ 18 
Karye-i mezbûrdan  
Karahabiboğlu Mustafa bin 
Ömer 

18 

Karye-i mezbûrdan  
Karakaşoğlu Salih’in kızı 
Ayşe 

“ 16 
Karye-i mezbûrdan  
Karakaşoğlu Durmuş bin 
Sâlih 

16 

Karye-i mezbûrdan Fırıncı 
Osman’ın kızı Selime “ 18 

Karye-i mezbûrdan  
Batanoğlu Hasan bin  
Mustafa 

22 

Karye-i mezbûrdan  
Kiziroğlu kızı Havva “ 16 

Karye-i mezbûrdan  
Karacaoğlu Abdullah bin 
Halil 

18 

Homurlu karyesinden  
Uzunoğlu Salih’in kızı Ayşe “ 16 

Karye-i mezbûrdan Kirlioğlu 
Hurşid bin Mustafa 15 

Uzgur karyesinden  
Buçukbekiroğlu kızı Fatma “ 15 

Karye-i mezbûrdan  
Buçukbekiroğlu Hüseyin b. 
Ömer 

15 

Akyoma karyesinden  
Tiryakioğlu kızı Zeyneb  
binti Halil 

“ 18 
Karye-i mezbûrdan  
Tiryakioğlu Ali bin Mustafa 22 

Homurlu karyesinden  
Düdükçüoğlu Hasan’ın kızı 
Fatma 

“ 18 
Karye-i mezbûrdan  
Kelalioğlu Mustafa bin  
Hüseyin 

25 

Karye-i mezbûrdan Kelalioğlu 
Hüseyin’in kızı Gülsüm “ 16 

Karye-i mezbûrdan  
Düdükçüoğlu Ali bin Hasan 15 

Darı karyesinden İfaloğlu 
İbrahim’in kerimesi Hafize “ 15 

Karye-i mezbûrdan Kürdoğlu 
Abdullah bin Hüseyin 20 

Dereli karyesinden Hacı 
Ömer’in kerimesi Hatice “ 18 

Karye-i mezbûrdan  
Civelekoğlu Hasan 18 

Hacı Hüseyin  
mahallesinden Kürülcüoğlu 
Hüseyin’in kızı Hatice 

“ 17 
Mahalle-i mezbûrdan  
Ahmedcanoğlu Ömer bin 
Ahmed 

25 

Lapa karyesinden  
Bağraç(Bakraç)oğlu Ali kızı 
Emine 

“ 16 
Karye-i mezbûrdan  
Bağraç(Bakraç)oğlu Emin 
bin Hüseyin 

18 

Karye-i mezbûrdan  
Bağraç(Bakraç)oğlu kızı 
Esma binti Ahmed 

“ 14 
Karye-i mezbûrdan  
Bağraç(Bakraç)oğlu Emin 
bin Hüseyin 

15 

Karye-i mezbûrdan  
Sakaoğlu İsa kızı Ayşe “ 19 

Karye-i mezbûrdan  
Bağraç(Bakraç)oğlu 
Mustafa’ya 

22 

Karye-i mezbûrdan  
Bağraç(Bakraç)oğlu  
İbrahim’in kızı Fatma 

“ 15 
Hisargeliş’den Zıvalıoğlu 
Mehmed’e 16 

Karye-i mezbûrdan  
Mollahüseyinoğlu Molla 
Hasan’ın kızı Zeyneb 

“ 20 
Karye-i mezbûrdan  
Öksüzoğlu Ali bin Mahmud 26 

Karye-i mezbûrdan  
Mollahüseyinoğlu Mustafa 
kerimesi Emine 

“ 16 
Hisargeliş’den Alicükoğlu 
İbrahim’in oğluSalih 20 

Karye-i mezbûrdan  
Mahmudoğlu Hüseyin’in 
kerimesi Selime 

“ 25 
Akyoma karyesinden  
Kürdoğlu Mehmed’e 45 
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Kadının Adı Erkeğin Adı 

Adı, Mahallesi/Köyü 
Medeni 
Durum Yaşı Adı, Mahallesi/Köyü Yaşı 

Karye-i mezbûrdan Ali Usta 
kerimesi Ayşe “ 18 

Karye-i mezbûrdan  
Kösealioğlu İbrahim’in oğlu 
Ali Osman 

20 

Karye-i mezbûrdan el-Hac 
İbrahim’in kerimesi Zeyneb “ 18 

Karye-i mezbûrdan Gariboğlu 
Hasan bin Mustafa 15 

Karye-i mezbûrden Kürdoğlu 
kızı Fatma binti Hüseyin “ 15 

Karye-i mezbûrdan Gariboğlu 
Hüseyin bin Mustafa 17 

Karye-i mezbûrdan  
Hodamanoğlu Hamza kızı 
Ayşe 

“ 16 
Karye-i mezbûrdan  
Altıyaprakoğlu Hasan bin 
Hüseyin 

18 

Karye-i mezbûrdan  
Altıyaprakoğlu Mehmed’in 
kızı Kezban 

“ 20 
Karye-i mezbûrdan  
İmamoğlu Hurşid bin Ali 25 

Karye-i mezbûrdan  
Bağraç(Bakraç)oğlu  
İsmail’in oğlu İbrahim  
kerimesi Kezban 

“ 18 
Darı karyesinden  
Küpelioğlu Abdullah 25 

Karye-i mezbûrdan  
Karalioğlu Ali’nin kerimesi 
Gülizar 

“ 18 
Karye-i mezbûrdan  
Çırakoğlu Hasan bin Hasan 15 

Karye-i mezbûrdan  
Haydaroğlu Mustafa  
kerimesi Arife 

“ 18 
Akyoma karyesinden  
Tiryakioğlu Osman bin 
Şükrü 

23 

Kumyalı mahallesinden 
Etmekçi Velioğlu Feyzi’nin 
kerimesi Zeyneb 

“ 17 
Hacı Hüseyin  
mahallesinden Kahveci 
Mustafa bin Mehmed 

21 

Mahalle-i mezbûrdan  
Mollamusaoğlu kerimesi 
Zekiye 

“ 18 
Mahalle-i mezbûrdan  
Karamustafaoğlu Hacı Sâlih 
bin Ömer 

35 

Mahalle-i mezbûrdan Kiracı 
kızı kerimesi Fatma “ 18 

Uzgur karyesinden  
Karaalioğlu Ali Osman 22 

Uğurca karyesinden Zoroğlu 
Alinin kızı Ayşe “ 20 

Karye-i mezburdan  
Sultanoğlu Hüseyin b.  
Mustafa 

22 

Seldeğirmeni karyesinden 
Höngüloğlu Hasan’ın kızı 
Fatma 

“ 20 
Kumyalı mahallesinden 
Mollahamzaoğlu Hasan bin 
Halil 

21 
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160. YILDÖNÜMÜNDE KIRIM SAVAŞI 

Dr. İlhan AKBULUT* 

Öz 

Kırım Savaşı, Osmanlı Padişahı Abdülmecid zamanında Osmanlı, İngi-

liz ve Fransız devletlerinin Rusya’ya karşı yaptıkları savaş olarak anılır. 

Sultan Abdülmecid’in Osmanlı İmparatorluğu’nu yeniden güçlü duru-

ma getirmek amacıyla başlattığı reformlar, Rusya Çarlığını memnun et-

memişti. Zira Rus Çarı Nikolay I kendini “Hasta Adam” Osmanlı İmpara-

torluğu’nun varisi olarak görüyordu. Bu yüzden, Osmanlı İmparatorluğu 

içindeki bütün Ortodoksların himayesine verilmesini istedi. Padişahın 

reddi üzerine Eflak-Boğdan eyaletlerini işgal etti. Osmanlı Devleti ise Ka-

tolik Avrupa Devletlerinin de konuya taraf olmalarını ve böylece bir denge 

oluşturmayı öngören bir siyaset belirlemekte gecikmedi. Bu siyaset, Avru-

pa’nın desteğini alabilmenin bir koşulu olan “Tanzimat Fermanı”nın ilâ-

nından sonra adım adım başarıya ulaştı. İngiltere ve Fransa ise, Kutsal 

Yerler’de kapitülasyonlarla kazandıkları imtiyazları kaybetmek isteme-

diklerinden Osmanlı İmparatorluğu’nun yanında yer aldılar. 

Anahtar kelimeler: Kırım Savaşı, Osmanlı Padişahı Abdülmecid, İn-

giliz Fransız Devletleri, Rusya Çarlığı. 

Abstract 
Crimean War On Its 160th Anniversary 

Crimean War is known as the war held by British and French armies 

against the Russian Government in the reign of Ottoman Sultan Abdülmecit.  

The Russian Tsardom was not happy with the reforms made by Ab-

dülmecit to regain the strength of Ottoman Empire. For Russian Tsar Ni-

kolaj The First was seeing himself as the successor of Ottoman Empire 

the “sick man”. For this reason he wanted all the Orthodox people to be 

given to his protection. Upon refusal of Ottoman Padishah, he occupied 

Eflak-Bogdan States. Thus, Ottoman Empire immediately determined a 
                                                           
* Doğuş Üniversitesi Öğretim Görevlisi. 
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policy that anticipate the participation of the Catholic European Govern-

ments with an intention of maintain a balance. This policy had been suc-

cessful step by step after the announcement of Administrative Reforms 

(Tanzimat Fermanı), which was the only condition to get the support of 

the European Governments. Britain and France stood beside Ottoman 

Empire since they did not want to loose the privileges that they gained by 

the capitulations. 

Key words: Crimean War, Abdülmecid the Ottoman Sultan, English & 

French Government, Russian Tsardom. 

Giriş 

Dünya tarihinin en görkemli uygarlıklarından biri hiç kuşkusuz Os-
manlı İmparatorluğu’dur. Osmanlı İmparatorluğu, kuruluşu olan 1299’-
dan, Vezir-i Azam Sokullu’nun ölüm tarihi olan 1579’a kadar, toprakları-
nı devamlı genişletmiştir. 1579’dan 1699’a kadar olan dönem, Osmanlı 
İmparatorluğu’nun “Duraklama” dönemini göstermektedir. Demek ki, 
Osmanlı İmparatorluğu, kuruluşundan 400 yıl sonra, en geniş sınırlara 
ulaşmış ve üç kıtaya yayılmış bulunan büyük toprakları kapsamış bulu-
nuyordu. 1699’dan itibaren Osmanlı İmparatorluğu’nun “Gerileme” dö-
nemi başlamıştır. Gerileme devri İmparatorluğun toprak kaybını göster-
mektedir. 

Osmanlı Devleti’nin gerileme dönemi dediğimiz toprak kaybının başla-
dığı dönemlerde, karşısına gittikçe kuvvetlenen Rusya çıkmıştır. Rusya’-
nın topraklarını genişletme amacının yanında, Akdeniz’e inerek o bölge-
de hâkimiyet kurmayı hedefleyen bir politika izlediğini görmekteyiz. 

1828-1829 Osmanlı Rus Seferi ile Boğazlarda ve Balkanlarda amaçla-
dıkları hedeflerine ulaşamayan Çarlık Rusya’sı, bu savaşın üzerinden 
fazla bir zaman geçmeden sürekli Osmanlı İmparatorluğu yönetiminden 
siyasi isteklerde bulunmaya başlamıştır. 

Makul olmayan bu isteklerin ileride büyük bir savaşa neden olacağını 
düşünen Osmanlı İmparatorluğu yönetimi muhtemel savaşta yanında 
yer alabilecek müttefikler aramaya başlamıştır. Nitekim o zamanki bazı 
Batılı ülkelerin çıkarları dolayısıyla bu desteği de kısa sürede bulmuştur. 
Avrupa ülkeleri, Rusya’nın Akdeniz’e inme isteğine karşı çıkmak için Os-
manlı yönetimine her türlü desteği yapacaklarını bildirmişlerdir. İşte bu 
desteğin sağlandığı garantisini alan Osmanlı Devleti Rusya ile savaşa 
girmekten çekinmemiştir. Osmanlı Devleti 1 Ekim 1853 tarihinde Eflak-
Boğdan’a girmiş olan Rus kuvvetlerinin 15 gün içinde buraları terk et-
mesini istemiş, ancak red cevabını alınca Rusya’ya savaş ilan etmiştir. 
Osmanlı-Rus Savaşı olarak anılan bu büyük savaş, dünya savaşları ka-
dar can kaybının yaşandığı savaştır. Bu savaşta ölen sivillerin sayısı tes-
pit edilememiştir. Ölen asker sayısı da milyona yakındır. Kırım Savaşı 
boyunca sadece çarpışmayla değil, aynı zamanda salgın hastalıklarla da 
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büyük can kaybı yaşanmıştır. Bu savaş neticesinde Osmanlı ve Rus ma-
liyesi büyük çöküntü içine girmiştir. 

I. Osmanlı İmparatorluğu’nun Kuruluşu 

Küçük bir uç beyliğinden imparatorluk seviyesine çıkan Osmanlı İm-
paratorluğu’nun en yüksek seviyeye ulaştığı devir, şüphesiz bütün Türk-
ler için ulvi bir gaye olan İstanbul’un alınmasından sonra meydana gel-
miştir. Ne var ki, Söğüt-Domaniç hatta daha evvel Kastamonu tarafları-
na gelerek buraya daha önce gelmiş Bozoklara ve Bozokların bir kolu 
olan Kayılara dayanmak suretiyle uçlarda bile kendini göstermeye başla-
yan bir ulusun, muhakkak devlet kurmak için, birtakım özelliklerle do-
natılmış olması gerekir. Neden Selçuklulardan sonra Anadolu’da kuru-
lan beylikler cihanşumul devlet kuramamışlar da uçlarda bulunan ufak 
bir Kayı topluluğu büyük bir imparatorluk haline gelebilmiştir. 

Şurasını belirtmek gerekir ki, Oğuzlar arasında devlet kurmak ve di-
ğerlerini de bu gaye etrafında toplamak ancak iki Türkmen boyuna na-
sip olmuştur. Bunlardan biri Kınıklara dayanan Selçuklular, diğeri ise 
Kayılara dayanan Osmanlılardır. 

Bunlardan Osmanlılar, uçlarda daha başlangıçta, nizam-ı âlem için 
irili ufaklı tekfurlarla çevrili bir sahada, halkın sevgisini kazanmaya ve 
adaletlerini bu bölgeye yaymaya başlamışlardır. 

Osman Bey’in, ufak bir Bey olmasına rağmen, etrafına hürmet telkin 
edilmesi, yalnız Anadolu’da değil, bütün Yakındoğu’da bile kendisine 
hürmeten Osmancık denmesi çok anlamlıdır. Bugün bile, biz Mehmetçik 
dediğimiz zaman hiçbir şeyden korkmayan yılmayan Türk askerini anla-
rız. Osmancık da, düşüncemize göre, herkesin sempatisini çeken, insan-
lığa hizmeti gaye edinmiş bir gaziye civar bölge halkının taktığı bir sıfat-
tır. 

Bursa’nın ve İznik’in alınması üzerine bu bölge halkının Osmanlılarla 
derhal işbirliğine başlamaları onlara olan güveni göstermektedir. Bu gü-
ven, bu topraklarda daha evvel yaşamış olan Bizans’ın ne kadar kötü bir 
izlenim ve davranış sergilediğini ortaya koymaktadır. Bu suretle mukad-
deratlarıyla baş başa bırakılan halk, yeni bir ulusa cani gönülden inana-
rak sevgi dolu bir yaklaşım gerçekleştirmiştir. 

Osmanlılar, dünyanın bir nizam içinde yaşamasını temin için giriştik-
leri gayretler içerisinde, hem Hıristiyan hem de Türk halkı tarafından 
desteklenmişlerdir. Nitekim Anadolu birliğini kurmak gayretleri sırasın-
da halk, Osmanlıların bir an önce gelip mesela Konya’yı, Kayseri’yi, ni-
hayet Ankara’yı almalarını içtenlikle istemiştir. Bu suretle Osmanlı Bey-
leri çok erkenden, Anadolu beyliklerinin mevcudiyetine rağmen, bütün 
Anadolu’nun lideri durumuna gelmişlerdir. Rumeli’de savaşlar yapılmış, 
topraklar alınmış, Hıristiyan halkın bir kısmı Anadolu’ya getirilmiş ve 
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sürgün usulü ile Anadolu’dan Türkler Rumeli’ye geçirilerek Rumeli’nin 
de Anadolu gibi ikinci bir vatan yapılmasına çalışılmıştır.1 

Osmanlı padişahlarından Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u fethettikten 
sonra İstanbul halkına, Ceneviz ve Venediklilere insan haklarıyla bağdaşan 
geniş imtiyazlar sağlamıştı. Tanınan imtiyazlar haşmetli imparatorluğu aciz-
lere şefkat göstermesi, geniş haklar tanıması, daha o dönemlerden başlayan 
Türk Milleti’ne mahsus bir karakterin ifadesidir. Fatih’in tek taraflı bir mü-
samaha ve himmet olarak tevcih ettiği bu haklar, Osmanlı İmparatorluğu’-
nun büyüklüğünü, insan haklarına olan saygısını göstermektedir. 

Osmanlı İmparatorluğu’nda en kapsamlı imtiyazlar, Kanuni Sultan 
Süleyman tarafından Fransızlara verilenlerdir. Bu imtiyazlar hükümdar 
sıfatıyla verilmiştir. Yine verilen bu imtiyazlar Kanuni ile Franceis’in ha-
yatlarıyla sınırlı olmak koşuluyla tanınmıştı. Bu ilk imtiyazlar ile Türki-
ye’deki Fransızlar, Osmanlı Devleti içinde Fransa konsolosluğunca mu-
hakeme edilecek ve bazı vergilerden muaf tutulacaklardı. Görülüyor ki, 
bu imtiyazlarla imparatorluğun kazai ve mali hâkimiyeti nispi olsa bile 
kısıtlanmış olmaktaydı. Sonraki padişahlar, Kanuni gibi bazı imtiyazlar 
vermekte sakınca görmemişlerdir. Halbuki bu padişahlar, Kanuni devri-
nin haşmetli, kudretli yöneticileri değillerdi. İmparatorluk gün geçtikçe 
zayıflamakta idi. Bunu fırsat bilen Avrupa Devletleri 1740 senesinde I. 
Mahmud’u zorladılar. Bazen de kandırmak suretiyle tek taraflı tanınmış 
bulunan imtiyazları daha da genişletici ve üstelik karşılıklı anlaşmaya 
müstetid bir kapitülasyon muahedesi imzalatmayı başardılar. Muahede-
lere riayet yeni hükümetler ve yeni padişahlar tarafından ihlal edilmeye-
cek bir prensip olduğundan, muahede ile verilen bu imtiyazları, mütea-
kip sultanlar “ahde vefa” prensibini ihlal edemeyen Türklük onurundan 
vazgeçemeyerek tasdik etmeye mecbur kaldılar. O zamanlar Devlet umu-
mi hukukunda hal ve şartların değişmesiyle “ahde vefa” yani muahede-
lere sadakat prensibinden dönme de henüz milletlerarası münasebetler-
de kolay kolay uygulanmamakta idi. Esasen günden güne zayıflayan Os-
manlı İmparatorluğu’na Avrupa devletleri böyle bir vazgeçme imkânı ve-
recek kadar siyasi sahada müsamahakâr da davranmakta idiler.2 

Bu dönemde, imparatorluğun günden güne gerilediği, ülkede hüküm sü-
ren istikrarsızlıklar bu yüzden doğan karışıklıklar, para üzerinde oynanan 
oyunlar ve bu hali önlemek için devletin harcadığı çabalar; bir yandan top-
lumda iktisadi, sosyal ve ahlaki bünyenin gittikçe bozulduğu, diğer yandan 
da devlet otoritesinin laçka olduğu bir ortamla karşılaşılmaktadır.3 
                                                           
1 Şahabettin Tekindağ, “Osmanlı İmparatorluğu’nun Genişleme Nedenleri”, Atatürk Konferans-
ları 1973-1974, C. VI, TTK Basımevi, TTK Yayınları, XVII. Dize, Sa. 6, s. 23 vd., Ankara 1977. 
2 Şakir Bekri, Devletler Umumi Hukuku, Yargıçoğlu Matbaası, s. 43-44, Ankara 1968; Seha 
L. Meray, Devletler Hukukuna Giriş, C. I, s. 266, Ankara 1959. 
3 Bekir Sıtkı Baykal, “Osmanlı İmparatorluğu’nda XVII. ve XVIII. Yüzyıllar Boyunca Para 
Düzeni ile İlgili Belgeler”, Türk Tarih Belgeleri Dergisi, C. XIII, Sayı: 17, s. 87, Ankara 1988.  
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Osmanlı İmparatorluğu’nun Tanzimat dönemine rastlayan bu dönem-
de, hazine hesaplarıyla yani fiili devlet gelir ve giderleriyle alakalı olarak 
hiçbir veri bulunmamaktadır.4 Tanzimat dönemi mali tarihiyle ilgili bu 
eksikliğin nedeni, Osmanlı mali bürokrasisinin İmparatorluğun mali sis-
temi üzerinde kontrol kurma çabası içinde olan dış güçlere bu önemli 
bilgileri sızdırmak gibi bir endişeyle devlet gelir ve giderlerini gizli tutma 
çabası olabilir. Bütün yayınlarda Tanzimat dönemiyle ilgili olarak yer 
alan tek devlet gelir ve giderleri tahmini belirtilen rakamlardır. 

II. Osmanlı İmparatorluğu Rusya İlişkileri 

Birbirleriyle ittifak içinde olan Rusya ve Avusturya’nın 1788’de Os-
manlı İmparatorluğu’na savaş ilan etmesi, bu iki ülkeye herhangi bir ya-
rar sağlamadı. Ama bu savaş artık Osmanlı İmparatorluğu’nun eski par-
lak günlerini geride bıraktığını artık geçmiş yıllardaki savaşlarda göster-
dikleri başarılarının mevcut olmadığını da ortaya çıkardı. 

Bir yıl sonra gerçekleşen Fransız İhtilali, yalnızca Fransa’daki “eski 
rejim”i yıkmakla kalmadı, başta Osmanlı toprakları olmak üzere bütün 
dünyada önemli gelişmelere sebep olan yeni bir süreç başlamasına ne-
den oldu. 

Fransız İhtilali’nin en önemli sonuçlarından biri, “millet” ve “milliyet” 
kavramlarını açığa çıkarması oldu. Artık Osmanlı topraklarında yaşayan 
Ermeni, Sırp, Hırvat, Bulgar, Arnavut, Rum ve Karadağlılar, kendilerini 
yalnız Katolik veya Ortodoks değil, aynı zamanda ayrı bir millet olarak 
görmeye başladılar. Bunun doğal sonucu olarak da kendi devletlerini 
kurmak üzere harekete geçtiler. Böylece Rusya, yalnız Ortodoksların de-
ğil, aynı zamanda “Slav” ırkının (Bulgar, Sırp, Hırvat vs.) da koruyucu 
hamisi rolünü üstlendi. 

Pek çok ayrı din ve ırktan milletleri kendi yönetimi altında toplayan, 
Tuna’dan Kızıl Deniz’e, İran’dan Tunus’a kadar çok geniş bir coğrafyaya 
yayılmış Osmanlı İmparatorluğu için daha da sıkıntılı dönem başladı. 
Osmanlı artık dıştan değil, içten de tehdit altındaydı. Osmanlı’yı sıkıntı-
ya sokacak bölgelerin başında pek çok farklı milleti barındıran Balkan 
coğrafyası ve Kafkasya geliyordu.5 

İlk olarak 1789 Fransız Devrimi’nin ortaya çıkardığı ulusallaşma sü-
reci, ilerleyen yıllarda savaşların ve ülkelerarası ilişkilerin boyutunu de-
ğiştirmiş, ekonomik alandaki üretim, çıkar ilişkileri ve çatışmalar savaş 
nedeni olmaya başlamıştır. 

Rusya Kafkasları işgal edip Müslümanlara baskı uygulamaya başla-
yınca Kafkas, Çeçen ve Dağıstanlı Müslümanlar 1829 yıllarından itiba-
                                                           
4 Tevfik Güran, “Tanzimat Döneminde Osmanlı Maliyesi: Bütçeler ve Hazine Hesapları, 
1841-1861”, Belgeler, TTK Belgeleri Dergisi, s. 213, Ankara 1988.  
5 Mehmet Saray, “Balkanlarda Rus Yayılması, Gazi Osman Paşa ve Plevne Müdafaası”, İ.Ü. 
Edebiyat Fakültesi Tarih Enstitüsü Dergisi, s. 553, İstanbul 1987; Mehmet Ali Bal, Savaş 
Stratejilerinde Terör, s. 133, İstanbul 2003. 
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ren Osmanlı Devleti’ne göç etmeye başlamışlardı. İlerleyen yıllarda Kırım 
Tatarları da zorla göç ettirilmişlerdir. İşte bu göçler nedeniyle zaten eko-
nomik açıdan sıkıntı içinde olan imparatorluk, göçmenlerin iskân mese-
lesi ile ilgili olarak yeni düzenlemeler yapmak zorunda kalmıştır.6 

Çariçe II. Katherine (1762-1796), Rusya’nın dünyanın en güçlü devle-
ti olabilmesi için, Kırım’ı ele geçirerek Karadeniz’de büyük bir limana sa-
hip olmasının gerekliliğine inanıyordu. Daha ileri aşamada ise, boğazları 
ele geçirerek Akdeniz’e kadar olan bölgede hâkimiyet kurmak istiyordu. 
Nitekim bu amaç için 1768-1774 Osmanlı-Rus harplerinde İngilizlerin de 
yardımıyla, Baltık Denizi’nden Akdeniz’e geçmeyi başarmışlardı. Bu olay-
la birlikte Ruslar Karadağ, Mora ve Girit ile bazı Ege Adaları’nda Orto-
doks halkı Osmanlı Devleti aleyhine ayaklandırmış ve Çeşme olayından 
sonra da Çanakkale Boğazı’nı tehdit etmişlerdi.7 

Rusya’nın dünyanın en güçlü devleti olmak istemesi çabaları içinde 
bulunması, Avrupa devletlerinde tedirginlik yaratıyordu. Bu dönemde 
Fransa’da Büyük Napoleon’un yeğeni Louis-Napoleon Bonaparte ordu 
içindeki maceracı subayların desteğini alarak kendini imparator ilan et-
miştir. Fransa’nın önemli bir güç olmasını istiyordu. Bu düşünce ile İn-
gilizlerle çok iyi ilişkiler içine girdi. 

Fransızlar, 1852 yılının başlarında, Rusya’yı kışkırtmak için bir plan orta-
ya çıkardılar. Dini bir neden gösterip Çar’a meydan okudular. Şöyle ki, çoğu 
Rus olan Kudüs’e giderlerdi. Kudüs’te ise Ortodokslar baskındı. Rahipler bir-
birini sevmiyor, Katolikler ayrıma tabi tutulduklarını hissediyorlardı. 

Aslında kutsal yerler sorununun başlamasına bir “gümüş yıldız” se-
bep oldu diyebiliriz. Şöyle ki, 1843 yılında İsa’nın doğduğu yer olan Bey-
tül-Lahim’in üzerinde asılı olan ve üzerinde birtakım Latince yazılar bu-
lunan gümüş yıldız, birden bire ortadan kaybolmuştur. Ortodokslar bu 
yıldızın çalınmasını Katoliklere yüklediler. Babıali, kendisi yeni bir gü-
müş yıldız yaptırıp koymayı önerdi ise de, Katolikler ve ne de Ortodoks-
lar bu teklifi kabul etmediler. Katoliklerle Ortodokslar arasında bu yıldız 
anlaşmazlığı böylece sürüp gitti. Bu arada 1848 ihtilalleri meydana gel-
di. Louis Napoleon da Fransa Cumhurbaşkanı oldu. Olur olmaz da bu 
yıldız meselesini yeniden ön plana çıkardı.8 
                                                           
6 Kemal H. Karpat, “Commontary: Muslim Migration: A Responce to Aldeep Abu-Sahliah”, 
International Migration Review, C. 30, Special Issue: Ethiesi Migration and Global Stewards-
hip, s. 87, 1966; Geniş bilgi için bkz. Fikret Babuş, Osmanlı’dan Günümüze Etnik, Sosyal 
Politikalar Çerçevesinde Göç ve İskan: Siyaseti ve Uygulamaları, Ozan Yay., İstanbul 2006. 
7 Zeynep Dörtok Abacı, Balkan Savaşları’na Kadar Kırım ve Kafkasya’dan Yapılan Göçler: 
Osmanlı Devleti’nin Yaptığı Düzenleme ve Uygulamaların Kriz Yönetimi Açısından Değerlendi-
rilmesi, Bursa’nın Zenginliği Göçmenler, Editör: Dr. Zeynep Dörtok Abacı, Osmangazi Beledi-
yesi Yayını, s. 61, Aralık 2008; 1917 Bolşevik İhtilali’ne kadarki Türk-Rus münasebetleri 
hakkında daha geniş bilgi için bkz. A.N. Kurat, Türkiye ve Rusya: XVIII. Yüzyıl Sonundan 
Kurtuluş Savaşı’na Kadar Türk-Rus İlişkileri (1789-1919), s. 1-105, Ankara 1970; Ayrıca bkz. 
M. Saray, Rusya’nın Türk İllerinde Yayılması, s. 28 vd., İstanbul 1975. 
8 Fahir Armaoğlu, 19. Yüzyıl Siyasi Tarihi (1789-1914), TTK Yayını, s. 231, Ankara 1997; 
Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi, Cilt: V, 4. Baskı, s. 226, Ankara 1983. 
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III. Kutsal Yerler Sorunu 

Kutsal yerler sorunu kısa bir zamanda bir Fransa-Rusya mücadelesi 
haline geldi. Fransa Katolikleri, Rusya ise Ortodoksları savunuyordu. 
Katoliklerin arkasında Louis Napoleon, Ortodoksların arkasında ise, ko-
yu bir dindar ve Ortodoks olan Çar I. Nikola vardı. Yani sorun, adeta bir 
Louis Napoleon-Nikola mücadelesine döküldü. Yeniden Doğu bunalımı 
ortaya çıkmış oldu. Kutsal yerler sorununun bir Doğu bunalımına dö-
nüşmesi Rusya’yı Osmanlı İmparatorluğu üzerindeki emellerini yeniden 
hareketlendirmeye sevk etti.9 

Kutsal yerler sorununda Fransa’nın Rusya’ya dayatması ve kararlı 
tutumu, Osmanlı Devleti’ni Fransa tarafına doğru çekti. Zira, Rusya kar-
şısında desteğe ihtiyacı vardı. Osmanlı-Fransa münasebetlerinin sıkılaş-
ması ve iyi ilişkiler içine girilmesi İngiltere’nin pek hoşuna gitmiyordu. 
Bu arada İngiltere’de hükümet değişikliği olmuştu. Bu hükümet değişik-
liğini Rusya fırsat bilerek İngiltere ile anlaşma zemini aramaya başladı. 
Amaç İngiltere’yi de yanına alıp, Osmanlı Devleti’ni güçsüz bir duruma 
getirmekti. Ancak bu anlaşma gerçekleşemedi. Daha sonra Rusya, elçilik 
heyeti vasıtasıyla İstanbul’a isteklerini iletti. Bu istekleri İstanbul’da 
uzun uzadıya tartışıldı. Babıali bu istekleri aynı zamanda İngiliz ve Fran-
sız elçilerine de danıştı. İsteklerin bazıları makul görülüyordu. Nitekim, 
kutsal yerler sorunu ile ilgili olarak Rusya’nın isteklerini yerine getirecek 
teklifi kabul etti. Gerçekten, 4 Mayıs 1853’de çıkarılan bir fermanla Or-
todoksların kutsal yerler üzerindeki hak ve yetkileri teyid edilirken, bir 
başka fermanla da, Ortodoksların ve Katoliklerin yetkilerinin belirtilmesi 
ile bir çözüme gidildi.10 

Babıali’nin bu olumlu yaklaşımlarına rağmen Rusya’nın istekleri bit-
miyordu. Yeni istek; Osmanlı Devleti ile Rusya arasında bir “Savunma İt-
tifakı”nın yapılmasıydı. Bu istek çerçevesinde Rusya 5 Mayıs 1853’te, 
Babıali’ye verdiği beş gün süreli bir ültimatomla şu istekleri ileri sürdü: 
Osmanlı Devleti Rusya ile bir ittifak anlaşması imza edecek ve Osmanlı 
İmparatorluğu sınırları içinde bulunan ve sayıları 12 milyon kadar olan 
Ortodoks tebaanın “Meşru” koruyuculuğu Rus Çar’ına bırakılacaktı.11 

Ancak bu istekler incelendiğinde, her iki istek de Osmanlı Devleti’ni 
Rusya’nın himayesi altına alabilecek nitelikteydi. Kesinlikle kabul göre-
mezdi. Bu isteklerle Rusya’nın Osmanlı Devleti’ni tamamen ortadan kal-
                                                           
9 Norman Stone, “Kırım Savaşı”, Kırım Savaşı’nın 150. Yılı-150th Anniversary of the Crimean 
War, Vehbi Koç Vakfı Yayını, s. 9, İstanbul 2006; Edeuard Driault, La Question d’Orient-De-
puis ses Orgines Jusgua la Paix de Severesi Paris, s. 170, Felix Alean 1921; Harold Temper-
ley, The Crimea, s. 272, London, Longmans, Green and Co., 1936. 
10 Fahir Armaoğlu, a.g.e., s. 236; Fermanın metni için bkz. Gabriel Efendi Noradounghian, 
Recucil d’Actes Intornationaux de I’Empire Ottoman, Cilt: 2, s. 416, Paris, Leipzig Neuchatel, 
1900; Ayrıca bkz. Yılmaz Öztuna, “Kudüs Meselesinin Sebep Olduğu Kırım Savaşı”, Hayat 
Tarih Mecmuası, Sayı: 7, s. 14-15, Ağustos 1967. 
11 Edouard Driault, a.g.e., s. 172; Harold Temperley, a.g.e., s. 323. 
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dırmak niyetinde olduğu açıkça anlaşılıyordu. Nitekim fikri sorulan İngi-
liz elçisi Stratford de Redcliffe, Babıali’ye bu isteklerin reddini teklif et-
ti.12 Bununla beraber, Babıali acele karar vermemek için, 17 Mayıs’ta 
devlet adamlarından ve ulemadan oluşan 46 kişilik bir meclis kurdu. Bu 
meclis, teklifleri reddetti. Rusya’dan gelen elçilik heyetinin Başkanlığını 
yapan Prens Mençikof’a verilen cevapta: “Rus isteklerinin kabulünün, 
hem Osmanlı Devleti’nin bağımsızlığını ihlal edeceği ve hem de milletler-
arası hukuk kurallarına da aykırı düşeceği belirtilmekteydi.”13 

Osmanlı Devleti’nin takındığı bu tutum karşısında, Rusya elçilik he-
yetine başkanlık eden Mençikof, heyetiyle birlikte İstanbul’dan ayrıldı. 
Ancak ayrılırken küstah bir tavır takınarak, “Sivil elbise ile gelmiştim, az 
sonra askeri üniforma ile döneceğim.” sözlerini sarf etti.14 

Rusya 31 Mayıs’ta Osmanlı Devleti’ne tekrar sekiz günlük bir ültima-
tom vererek Mençikof’un 5 Mayıs isteklerinin yerine getirilmesini istedi 
ise de, Osmanlı Devleti bu isteği de reddetti. Bunu bahane eden ve esa-
sında harp açmak için sebep arayan Rusya, harp ilanına lüzum görme-
den Eflak ve Boğdan’ı işgal etti. Bunun üzerine Avusturya İmparatorluğu 
ile Prusya Krallığı, İstanbul ve Petersburg’a, kendi hakemliklerinde bir 
konferans düzenlenip, meselenin tartışılmasını, bir uzlaşmaya varılması-
nı teklif ettiler. Rusya bu konferans teklifine sıcak baktığını bildirdi. 

Osmanlı Devleti’nin bağımsızlığını tehlikeye atmadan, Ortodoksların 
himayesi sorununu çözmek için, Avusturya, İngiltere ve Fransa elçileri-
nin katılması ile Viyana’da bir konferans düzenlendi. Buna Rusya da 
çağrıldı. Ancak Rusya bu konferansa katılmadı. Viyana Konferansı, 1 
Ağustos 1853’te şu kararları aldı: Ortodoks tebaa hakkında Kaynarca ve 
Edirne Antlaşmalarının almış olduğu taahhütlerin, sadece Rusya’ya kar-
şı değil, bütün Avrupa devletlerine karşı alınmış taahhütler olduğunu 
Osmanlı Devleti kabul edecekti. “Viyana Notası” denilen bu kararları 
Rusya kabul etti. Ancak bu notada Osmanlı Devleti’ni birçok mükellefi-
yet altına sokacak ve devletin menfaatlerine aykırı hükümler mevcuttu. 
Her şeyden evvel notadan, Rusya’nın Osmanlı Ortodoksları üzerinde ke-
sin bir yetkiye sahip olduğu anlamı çıkıyordu. Bunun da Osmanlı İmpa-
ratorluğu’nca kabulü mümkün değildi. 

Avusturya, Avrupa’da ilerleyen yıllarda huzursuz bir ortamın yaşana-
cağından endişe duyuyordu. En önemli sıkıntısı da, Rusya’nın Tuna 
Nehri’nin güneyine inmesi düşüncesiydi. Esasen Rusya’nın Eflak-Boğ-
dan’a girmesi Avusturya için endişe kaynağı olmuştu. 
                                                           
12 A.J.P. Taylor, The Struggle for Mastery in Europe, 1848-1918, s. 53, London, Clarendon 
Press, 1954; Yılmaz Öztuna, a.g.e., s. 15. 
13 Fahir Armaoğlu, a.g.e., s. 237; Cevabın tam metni için bkz. Cemal Tukin, Osmanlı İmpa-
ratorluğu Devrinde Boğazlar Meselesi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayını, s. 
237-238, 1947; Yılmaz Öztuna, “a.g.m.”, s. 15; Haydar M. Sükan, “Kırım Savaşı’nda Mütte-
fiklere Verilen Türk Madalyaları”, Hayat Tarih Mecmuası, Yıl: 13, C. 2, s. 46, 1 Kasım 1977. 
14 Fahir Armaoğlu, a.g.e., s. 237.  
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IV. Osmanlı İmparatorluğu’nun Rusya’ya Savaş İlanı 

Bu arada İngiltere’de Avusturya’nın Rusya ile birleşmesinden çekini-
yordu. Bunu engellemek için de çareler arıyordu. Bu düşünce ile 8 Ekim 
1853’de, Çanakkale Boğazı önündeki donanmasını Boğazdan içeri so-
kup, İstanbul önlerine yolladı. İngiltere’yi Fransa da takip etti. Osmanlı 
Devleti de 4 Ekim’de Rusya’dan Eflak-Boğdan’a girmiş olan Rus kuvvet-
lerinin 15 gün içinde buradan çekilmesini istedi. Rusya bunu kabul et-
meyince, Osmanlı Devleti de Rusya’ya savaş ilan etti. Savaş fiilen 23 
Ekim 1853 tarihinde başlamış oldu.15 

23 Ekim 1853’te Türk topçu ateşiyle başlayan savaşın ilk gününde 
Ruslar 300 civarında askerini kaybettiler. 27 Ekim’de Ömer Paşa, Vidin’-
de Tuna Nehri’ni geçerek Romanya’ya girdi. Kalafat’ı aldı. Birer Tümeni 
de Tutrakan ve Yerköyü’nden Romanya’ya soktu. Tutrakan’ın karşı ya-
kasında Olteniça Meydan Muharebesi’nde Ruslara ağır kayıplar verdirdi. 
Kafkasya’da ise Abdülkerim Nadir Paşa, Kuzey Kafkasya’dan Şeyh Şa-
mil’in desteğine rağmen ilerleyemedi. Yerine kurmay başkanı Ahmed 
Cevdet Paşa cephe kumandanlığına getirildi.16 

Osmanlı-Rus Savaşı başladıktan sonra da, Avusturya hiç olmazsa bu 
savaşın en kısa sürede sona erdirilmesi konusunda çareler aramaya 
başladı. Ne de olsa kendisi de zarar görebilirdi. Ancak bu sıralarda mey-
dana gelen bir olay, barış yapılması konusunda başlatılan tüm çalışma-
ları alt üst etti. 12 parçalık bir Türk filosu Kasım ayı sonlarında, Batum’-
daki Türk kuvvetlerine lojistik destek götürmek için, İstanbul Boğazı’n-
dan hareket etmiş, fakat Karadeniz’de seyrederken kötü hava şartları 
yüzünden Sinop Limanı’na sığınmıştı. Bu filonun Karadeniz’de bulundu-
ğunu haber alan Amiral Nahinof komutasındaki bir Rus filosu 30 Kasım 
1853 günü limanda bulunan tüm gemileri yok ettiler. Bu baskın sırasın-
da, limanda bulunan Türk gemileri tamamen tahrip edilip batırılmasına 
rağmen Ruslar, denize dökülen ve yüzerek ya da tahta parçalarına tutu-
narak kurtulmaya çalışan Türk leventlerine kancalar, balyozlar savura-
rak, uzaktakilere top ateşi açarak görülmemiş barbarlık örneği sergiledi-
ler.17 Filolardan denize atlayan gemicileri de öldürdüler. Sinop Mahalli 
Meclisi’nce baskın sonrasında düzenlenen mazbatada ifade edildiğine gö-
                                                           
15 J. Shaw Stanford-Ezel Kural Shaw, Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye, 2. Cilt, s. 
178, İstanbul 1983; Yılmaz Öztuna, Osmanlı Devleti Tarihi, 1. Cilt, Faisal Finans Kurumu 
Yayını, s. 518, İstanbul 1986; Kırım Savaşı konusunda geniş bilgi için bkz. A. Tevfik Gürel 
(Kur. Yzb.), 1853-55 Türk-Rus ve Müttefiklerin Kırım Savaşı (97’nin Lahikası), 53/97 Haziran 
1953; İlber Ortaylı, “Rusya Akdeniz’e İnmemeli”, Atlas Tarih, Sayı: 20, s. 64-73, Haziran-
Temmuz 2013; Ayrıca bkz. İlber Ortaylı, “160. Yılında Kırım Savaşı”, Milliyet Pazar, 
12.5.2013; Candan Badem, “Rus ve Sovyet Tarih Yazımında Kırım Savaşı”, Toplumsal Tarih, 
Sayı: 155, s. 16 vd., Kasım 2006. 
16 Yılmaz Öztuna, a.g.e., s. 518. 
17 Tevfik İnci, “Sinop Faciası”, Resimli Tarih Mecmuası, VII, s. 550, İstanbul 1956; Sinop Bas-
kınının ayrıntılı açıklaması için bkz. Mücteba İlgürel, “Rus Donanmasının Sinop Baskını”, Bi-
rinci Tarih Boyunca Karadeniz Kongresi Bildirisi 13-17 Ekim 1986, s. 163-177, Samsun 1988. 
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re, şehrin Müslüman mahallesinde büyük hasar meydana gelmiş, 7 
mescid, 2 mektep, 247 ev ve 170 dükkân içindekilerle yanmış, halktan 
da 5 kişi şehit düşmüştür.18 Sinop Limanı’ndaki birçok evi de yaktılar. 
Bu saldırıda 4000’e yakın insan hayatını kaybetti. Rus Karadeniz Filosu-
nun Sinop’ta demirlenmiş durumda bulunan Türk filosuna düzenlediği 
ani bir baskınla filoyu tamamen mahvetmesi ve bununla da yetinmeye-
rek şehrin özellikle Türklerin meskun olduğu mahalleyi top ateşine tut-
mak suretiyle önemli ölçüde zarar vermesi, Türk Milleti’nin hafızasında 
yıllarca canlılığını korudu. Bu acı olay, romanlara, destanlara, şiirlere 
konu oldu. Savaş sırasında Türk bahriye askerlerinin gösterdiği başarı-
lar dile getirildi. Buna karşılık, Rus kumandan ve askerlerinin insanlık 
dışı davranışları şiddetle kınandı. Böylece Sinop Faciası’nın geleceğe ib-
ret olması amacıyla hafızalardan çıkarılmamasına çalışıldı. Bu çeşit 
eserlerden birisi, 19. yüzyıl Türk şairlerinden olan Salih Hayri’ye aittir. 
“Kırım Zafernamesi-Hayrabad” adını taşıyan bu eserde, 1853 Harbi, ba-
şından sonuna kadar şiir şeklinde anlatılmış, Sinop felaketine de yer 
verilmiştir. Bu kısımda Türk filosunun Karadeniz’e çıkarak Sinop’a gelip 
demirlemesi anlatılmakta, Rus filosunun ani baskını ile meydana gelen 
çarpışmada, Türk filosu komutan ve erlerinin kahramanlıkları tasvir 
edilmektedir.19 

Halk şairi Bayburtlu Zihni de bu elim facia hakkında çok güzel bir 
destan yazmış ve olayı oldukça öfkeli bir şekilde anlatmıştır.20 Hadiseyle 
ilgili bir diğer eserde Trabzonlu Rizaî’ye aittir. Kırım Savaşı’nın manzum 
olarak anlatıldığı bu eserde, “Muharebe-i Sinop” başlığı ile bu olaya da 
yer verilmiştir.21 Sinop hadisesi ile ilgili bir başka önemli eser de Namık 
Kemal’in “Akif Bey” adlı piyesidir. Beş perdeden meydana gelen bu pi-
yeste Akif Bey bir gemi komutanı rolündedir.22 

Bu eseri yeniden düzenleyerek yayınlayan M. Nihat Özön’ün ifade et-
tiğine göre yazar, “Vatan Yahut Silistre”yi nasıl kara savaşları için bir 
destan yapmak istemişse, “Akif Bey”i de denizciler için bir destan yap-
mak istemiştir.23 Sinop deniz şehitleri hatırasına yaptırılan ve yazılan bu 
güzel eserlerin yanı sıra, aynı yılın sonunda bir de Sinop Madalyası çıka-
rıldı. Bu madalya, Sinop Savaşı’nda yaralanan görevlilere verilmiştir.24 
                                                           
18 Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), İradeler Dahiliye (İr. DH), No: 17947, Lefi: 5, Zikreden: 
Besim Özcan, “1853 Sinop Felaketzedelerinin Mağduriyetinin Giderilmesi ve Şüheda Hatıra-
sının Yaşatılması”, Prof. Dr. Bayram Kodaman’a Armağan, s. 209, Samsun 1993.  
19 Salih Hayri, Kırım Zafernamesi-Hayrabad, Hazırlayan: Nejat Birinci, s. 45-51, Ankara 
1988. 
20 Destan metni için bkz. Saim Sakaoğlu, Bayburtlu Zihni, s. 128-129, İstanbul 1988. 
21 Nejat Birinci, “1853-1856 Kırım Savaşı’nı Anlatan Bir Eser: Menzume-i Sivastopal”, Gü-
neydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, 10-11 (1981-1982), s. 233, İstanbul 1983. 
22 Önder Göçkün, Namık Kemal, s. 35-36, Ankara 1987. 
23 Namık Kemal, Akif Bey, Tertipleyen: Mustafa Nihat Özön, s. 22, İstanbul 1972.  
24 Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi, 1793-1908, III/5, s. 457-458, Ankara 1978. 
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“Sinop Baskını” Rusya’da büyük sevinç yarattı. Piyeslere konu oldu. İn-
giltere’de ise nefretle kınandı. Fransa da olaya büyük tepki gösterdi.25 

Sinop Olayından sonra, durumun gerginleştiğini gören İngiltere ve 
Fransa, 12 Mart 1854’te Osmanlı Devleti ile birlikte ittifak anlaşması im-
zaladılar. İstanbul’da ve Osmanlı Devleti adına Reşit Paşa’nın önderliğin-
de imzalanan bu dört maddelik ittifaka göre, İngiltere ve Fransa, Osman-
lı Devleti’nin Avrupa ve Asya topraklarını Rusya’nın saldırısına karşı sa-
vunmak için, Osmanlı Devleti’ne her türlü desteği vereceklerdi. Buna 
karşılık Osmanlı Devleti de, İngiltere ve Fransa’nın onayı olmadan, Rus-
ya ile hiçbir mutabakat içine girmeyecek, hiçbir taahhütte bulunmaya-
caktı. Nihayet savaş sona erince de İngiltere ve Fransa bulundurdukları 
tüm güçleri en kısa sürede geri çekeceklerdi.26 İngiltere ve Fransa 27 
Mart’ta da Rusya’ya harp ilan ettiler. Bu arada bu ittifakın arkasından 
10 Nisan 1854’te de İngiltere ile Fransa arasında bir ittifak imzalandı. 
Bu ittifak ile de, Rusya’nın Eflak ve Boğdan’ı işgal etmekle Osmanlı İm-
paratorluğu’nun toprak bütünlüğünü ihlal ettiği belirtilerek, Rusya ile 
Osmanlı İmparatorluğu arasında anlaşma zemini sağlanması, aynı za-
manda da, Avrupa barışının herhangi bir sebeple tehlikeye düşmesi ha-
linde, askeri alanda işbirliği yapılması öngörülüyordu.27 

27 Mart 1854 tarihinde İngiliz ve Fransız hükümetlerinin Rusya’ya 
savaş ilan etmesi Osmanlı kamuoyunda sevinç yarattı. Zaten kamuoyu 
savaşı destekliyordu. Binlerce kişi orduya alınmak için başvurdu. Sava-
şın çıkması ve İngiltere ile Fransa’nın katılması ile savaşın boyutu geniş-
lemiş oldu. Daha önceki yıllarda Osmanlı Devleti ile Rusya arasında bir-
çok muharebeler meydana gelmişti. Ancak Kırım Harbi diye anılan bu 
savaş önceki savaşlardan farklı özellikler taşır. Zira daha önceki savaş-
larda Osmanlı Devleti, bir başka Avrupa devletinin desteğini almadan 
sadece kendisi savaşlar yapmıştır. Bu bakımdan tarihte Kırım Savaşı di-
ye anılan bu savaş müttefik güç birliğine dayanmaktadır. İşte, İngiltere 
ve Fransa’nın Osmanlı Devleti yanında yer almasından sonra ve savaşın 
genişlemesi ile de, Avusturya ve Prusya’nın durumları da önem kazan-
mıştır. Bu iki devletin savaşan taraflardan birine katılması savaşın neti-
cesine hayli etkili olabilirdi. Bunun için gerek Rusya ve gerekse İngiltere 
ile Fransa bu iki devleti yanlarına çekmek için çok çaba sarf ettiler. 

Rusya ne yaptıysa Avusturya’yı yanına çekemedi. Neticede, Avustur-
ya, İngiltere, Fransa ve Prusya’nın katılmasıyla 9 Nisan 1854 yılında Vi-
yana’da imzalanan bir protokol ile Türk İmparatorluğu’nun toprak bü-
                                                           
25 Fahir Armaoğlu, a.g.e., s. 240; Enver Ziya Karal, a.g.e., s. 235; Yılmaz Öztuna, a.g.e., s. 
518. 
26 Fahir Armaoğlu, a.g.e., s. 241; Nihat Erim, Devletlerarası Hukuku ve Siyasi Tarih Metinle-
ri, Cilt: I; Osmanlı İmparatorluğu Anlaşmaları, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayını, 
s. 321-324, Ankara 1953. 
27 Fahir Armaoğlu, a.g.e., s. 241. 
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tünlüğünün korunmasını, Rusya’nın Tuna beyliklerinden çekilmesini, 
Osmanlı padişahının Hıristiyan uyruklarına istediği ayrıcalığı tanıma 
yetkisinin kabulünü ve Avrupa dengesinin korunması amacı ile Osmanlı 
Devleti’nin siyasi münasebetlerine gereken garantilerin sağlanması öngö-
rülüyordu.28 

Sonunda, İngiltere ve Fransa’nın baskıları karşısında Avusturya, 
Prusya arkasından gelmedikçe yürümeyeceğini, Prusya’da Almanya’nın 
arkasından gelmedikçe, Avusturya’yı takip etmeyeceğini söyleyerek işin 
içinden sıyrıldılar. 

15 Mayıs 1854’te Ruslar, Güney Dobruca’da, Tuna üzerinde önemli 
bir Türk kalesi olan Silistre’yi işgal etmeye başladılar. Ruslar bütün ça-
balarına rağmen Silistre’yi düşüremediler. 15 Haziran’da Osmanlı ordu-
sunun darbeleriyle büsbütün sarsılan Ruslar, 25 Haziran’da, 41 günlük 
muhasarayı kaldırdılar. 15.000 ölü ve 25.000 yaralı veren 80.000 kişilik 
Rus ordusu, perişan bir şekilde çekildi. Namık Kemal’in “Vatan Yahut Si-
listre” Piyesi, bu muhasarayı ebedileştirmiştir.29 

14 Eylül 1854’de Osmanlı, Fransız ve İngiliz kuvvetleri Kırım’a çıktı-
lar. 20 Eylül’de Müttefikler, Alma Meydan Muharebesi’nde Ruslara ağır 
kayıplar verdiler. Bundan sonra müttefiklerin hedefi, Rusların alınamaz 
bir kale haline getirdikleri Sivastopol Limanı olmuştur. 

Savaş bundan sonra Kırım’da Rusya ile Avrupa müttefik kuvvetleri 
arasında yer alan bir çatışmaya dönüştü. Sert kış koşulları ağır kayıpla-
ra sebep oluyordu. Müttefikler ağır kayıplar veriyordu. Asker ihtiyacı ha-
sıl oldu. İngilizlerin artan kayıpları karşısında, İngiltere harekete geçerek 
muntazam bir ordusu olan Piyemonte’den (Sardunya) asker istedi. Bu is-
teği Avusturya da destekledi. Avusturya’nın desteklemesinin sebebi, Pi-
yemonte’nin bu savaşa katılmasıyla askeri gücünün zayıflayacağı, bir 
müddet bu durum karşısında kendisiyle çatışmaya girmeyeceği düşün-
cesi idi. Yani Piyemonte’nin savaşa katılması Avusturya’nın menfaatine 
bir durumdu. Fransa da Piyemonte’nin savaşa katılmasını zaten istiyor-
du. Çünkü, III. Napolyon, Kırım Muharebelerinin giderek alevlenmesi 
karşısında, müttefiklerin Rusya karşısında zafer elde edemedikleri tak-
dirde, tahtını kaybetmekten korkuyordu. İşte bu menfaatler düşüncesi 
içerisinde, Piyemonte ile İngiltere ve Fransa arasında, 26 Ocak 1855’te 
imzalanan “Sened” ile Piyemonte, 10 Nisan 1854 tarihli İngiliz-Fransız 
ittifakına katılmış oldu.30 Bu katılmayı takiben de Kırım’a 15.000 kişilik 
bir kuvvet gönderdi. Piyemonte bundan sonra 15 Mart 1855’te Osmanlı 
                                                           
28 Fahir Armaoğlu, a.g.e., s. 242.  
29 Yılmaz Öztuna, Osmanlı Devleti Tarihi, s. 520; Namık Kemal’in, Osmanlı Devleti’nin için-
de bulunduğu güçlüklerden nasıl kurtulması gerektiği konusundaki görüş ve düşünceleri 
için bkz. Recai Galip Okandan, Amme Hukukumuzun Anahatları, 1. Kitap, s. 123 vd., İstan-
bul 1971. Ayrıca bkz. İhsan Sungu, “Tanzimat ve Yeni Osmanlılar”, Tanzimat, s. 777 ve mü-
teakip, İstanbul 1940. 
30 Fahir Armaoğlu, a.g.e., s. 247. 
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Devleti ile de bir ittifak imzaladı. Bu ittifak ile Osmanlı Devleti, kendi 
topraklarında, İngiliz ve Fransız kuvvetlerine tanıdığı bütün ayrıcalıkları 
ve imkânları Piyemonte’ye de tanıyordu. 

Müttefikler, 2 Aralık 1854 ittifakı ile Avusturya’yı ve 26 Ocak 1855 it-
tifakı ile de Piyemonte’yi yanlarına çekmeyi başarmışlardı. Ancak ilerle-
yen zaman içerisinde Avusturya müttefiklere fazla yararlı olamadı. Müt-
tefiklerin 1855 yılı baharında Kırım’a 140.000 kişilik yeni kuvvet gönder-
meleri savaşı müttefikler lehine çevirdi. Ruslar ağır kayıplar verdiler. 
Müttefikler Sivastopol’u bütün çabalara rağmen düşüremediler. Bu ara-
da Çar I. Nikola 2 Mart 1855’te öldü. Yerine Çar II. Aleksandr geçti. 1855 
yazında, Kırım’daki muharebeler şiddetlendi. Osmanlı Ordusu ağır ka-
yıplar verdi. Bu arada Türk tarihinin yetiştirdiği en mühim simalarından 
olan, adı Türk ve Dünya tarihine 1877-1878 harbi sırasında Plevne’yi 
parlak ve fedakârca müdafaasından dolayı büyük bir kahraman olarak 
geçen Gazi Osman Paşa, 21 Mart 1855 tarihinde, Opateriya’da gösterdiği 
yararlılık ve kahramanlı nedeniyle rütbesi Mülazim-i Evveliğe (Üsteğ-
menliğe) yükseltilmiştir.31 

Kırım Savaşı sırasında Selimiye Kışlası, asker hastanesi haline getiril-
mişti. Bu savaşta hasta ve yaralı askerler Kavak (Harem) iskelesinden 
buraya getirilir, tedavi edilirdi. Vefat edenler, arkasındaki Karacaahmet 
Mezarlığı’na, yabancılar da bugünkü Haydarpaşa Limanı’na bakan İngi-
liz Mezarlığı’na defnedilirdi. 3.600 askerin bakıldığı ve Batılıların (Üskü-
dar Hastanesi) olarak adlandırdıkları kışlada, bizim için bir yenilik olan 
kadın hastabakıcılar ve hemşeriler görev almışlardı. İşte bu hizmet yeni-
liğini yurdumuzda ilk başlatan İngiliz asıllı hemşire Florence Nightinga-
le’dir. Bir reformcu olarak F. Nightingale’nin çabaları kaynağını, onun 
mevcut durumdan mutlu olmayışından ve sosyal gelişmeye olan yoğun 
isteğinden alır. Kraliçe Victoria döneminin kadınıdır. Bu dönem kadını-
nın yaşam biçimini anlamsız bulmuş ve hep tepkiyle karşılamıştır. Hem-
şirelik bir meslek olarak Nightingale’nin bu düşüncelerine ve çabalarına 
dayanarak doğmuştur. 

Bir reformcu olarak Nightingale, bu konuda en büyük fırsatı, İngiliz 
askerlerine bakım vermek üzere İngiliz hükümeti tarafından Üsküdar’a 
gitmesi istendiğinde buldu. İngiliz hükümeti tarafından yönetilen askeri 
hastanedeki temel malzeme eksikliği, kayıt ve hastane istatistikleri ko-
nusundaki yetersizlik ve yaralı askerlere insanca standartlara uygun ba-
kım verilmesini sağlayacak bir sistem yokluğu, ilk bakışta göze çarpıyor-
du. Nightingale’nin güçlü yönetme yeteneği, durum düzeltici etkinliklere 
                                                           
31 Metin Hülagü, Gazi Osman Paşa, Boğaziçi Yayınları, s. 33, İstanbul 1993; Wiliam V. Her-
bert, “Plevne’nin Son Günleri”, Hayat Tarihi Dergisi, (Ter. Osman Öndeş), nr. 7, s. 48, İstan-
bul 1977; Murat Sertoğlu, Gazi Osman Paşa, s. 5, İstanbul 1954; Rus ve Sovyet tarih yazı-
mında en çok yayın Sivastopol savunması üzerine yazılmıştır. Bkz. Candan Badem, “a.g.m.”, 
s. 22. 
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zaman geçirmeden girmesiyle belirginleşiyordu. Ana hedefi olan ulusal 
sağlık ve orduda reform amacına ulaşabilmek için Nightingale, bu konu-
lardaki bütün gözlem ve deneyimlerini önerileriyle birlikte sadık dostu, 
savaşta sekreterlik yapan Sir Sidney Herbert ve ülkede etkili olan diğer 
tanıdıklarına iletti. Savaş sona erdiğinde bozuk düzeni savunanların 
karşısında yer aldı. Nightingale’nin, kadınları hemşire olmak üzere yetiş-
tirmek için geliştirdiği sistem sayesinde, daha önce toplum tarafından 
aşağılanan bu uğraş, belli bir saygınlık kazandı. Öyle ki ailelerden gelen 
kadınlar, bu alanda çalışmayı ister oldular.32 

Kırım Harbi sebebiyle Avrupa devletleriyle iyi münasebetlerin kurul-
masının bir neticesi olarak, müttefik devletlerin orduları ile beraber her 
rütbeden subaylar İstanbul’a geldikleri gibi, bazı Avrupalı prensler de bu 
vesileyle Osmanlı ülkesini ziyaret etme fırsatı bulmuşlardır. Bunlar ara-
sında Fransa Veliahdı Prens Napolyon, Avusturya İmparatoru’nun kar-
deşi Arşidük Ferdinant Maksimilyen, Belçika kralının iki oğlu Dük de 
Kembriç ve Dük de Braban gibi önemli şahıslar bulunuyordu. Ayrıca 
Fransa İmparatoru III. Napolyon’un da İstanbul’a gelerek Kırım tarafları-
na kadar gitmesi mevzubahis olmuş ise de Fransa’daki siyasi durum ne-
deniyle bu seyahat gerçekleşememiştir.33 

1855 yılının Mayıs ayında müttefik kuvvetler ile Rus orduları arasın-
da şiddetli çatışmalar oldu. 24 Mayıs’ta müttefikler, Karadeniz ile Azak 
Denizi üzerindeki Kerç şehrini işgal etmek suretiyle hakim oldular. Bu-
nun üzerine Ruslar, 28 Mayıs’ta Kurban Irmağı’nın güney ağzındaki 
Anapa Kalesi’ni de bıraktılar. 

7 Haziran 1855 tarihi Sivastopol Muhasarasının önemli günlerinden 
biri oldu. Şiddetli çatışmaların yaşandığı bu tarihte Ruslar 20.000’den 
fazla zayiat verdiler. Müttefik zayiatı da 6.000 civarında idi. 8 Eylül’de, 
Sivastopol’u savunan en önemli Tabya olan Malakof Tabyası düştü. Erte-
si gün de Sivastopol düştü. Kaleye 800 Müttefik Topu 1.600.000 mermi 
atmış, bunlara 1.100 Rus Topçusu karşılık vermişti. 11 ay süren Sivas-
topol kuşatmasında ağır zayiatlar verilmişti.34 
                                                           
32 Nuran Yıldırım, “Nightingale” Maddesi, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, Cilt: 6, s. 
72; Mehmet Mermi Haskan, Yüzyıllar Boyunca Üsküdar, Cilt: 2, Üsküdar Belediyesi Yayını, 
s. 662, İstanbul 2001; Azmi Özcan, “Kırım Savaşı’nda Üsküdar ve İngiliz Askerleri”, Üsküdar 
Sempozyumu I, Cilt: 1, s. 106, İstanbul 2003; Hasan Ali Göksoy, “Kışladaki Lambalı Kadın”, 
İlgi Dergisi, Sayı: 110, s. 24, Yaz 2005; Bülent Çetindor, “Selimiye Kışlası ve Florence Nigh-
tingale”, İlgi Dergisi, Yıl: 24, Sayı: 61, s. 14, İlkbahar 1990. 
33 Besim Özcan, “Kırım Harbi Sırasında Bazı Avrupalı Devlet Adamlarının Osmanlı Ülkesini 
Ziyaretleri (1854-1855)”, Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi 
Dergisi, Sayı: 9, s. 288, Ankara 1998.  
34 Yılmaz Öztuna, Osmanlı Devleti Tarihi, s. 522; Kırım Harbi konusunda geniş bilgi için şu 
eserlere bakılmalıdır: Adelphus Slade, Türkiye ve Kırım Harbi, (Çev. Ali Rıza Seyfi), İstanbul 
1943; Ahmet Muhtar Paşa, Kırım Sefer-i Meşhuru Evailindeki 127. Osmanlı-Rus Tuna Seferi 
ve Bunun Nihayetindeki Silistre Müdafaa-i Kahramaniyesi, Necm-i İstikbal Matbaası 1338/ 
1922. (As. Müze Kütüphanesi, Nr. EHT. 1758; Münevver Çaşin, Kırım Harbinde Başlayan 
İstikrarsızlıklar, İstanbul 1945; İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, M. 947, s. 336. 
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V. Kırım Savaşı’nın Sona Ermesi ve Viyana Protokolü 

Sivastopol’un düşmesinden sonra, müttefikler daha birçok önemli 
mevkileri ele geçirdiler. Rusya’nın tek ümidi Kafkas cephesinde, Kuzey-
doğu Anadolu’da idi. Türkler bu cephede taarruz kabiliyetini kaybetmiş-
lerdi. Bunu fırsat bilen Rus Ordusu 15 Temmuz 1855’de Kars’ı muhasa-
raya başladılar. Kars’ı Müşir Mehmed Vasıf Paşa savunuyordu. 15.000 
askeri vardı. Türk Kalesi’ni kuşatan Kafkasya umumi valisi Murayiyef 
ise, 40.000 asker getirmişti. Devamlı da takviye alıyordu. Muhasara çok 
çetin geçti. Kars’ın tahkimatı pek güzel değildi. İlerleyen zaman içerisin-
de yiyecek stokları tükendiğinden açlık başladı. 28 Kasım 1855 tarihinde 
açlık nedeniyle mecburen teslim olundu. Muhasara 4 ay 15 gün sür-
müştü. Kars’ın düşmesi ile savaş fiilen bitti. Ancak Rusya, sulhe yanaş-
mak istemiyordu. Avusturya’nın baskısı ile bu devletle de savaşa girme-
mek için anlaşmayı kabul etti. 1 Şubat 1856 Viyana protokolü ile Sulh 
Anlaşması’nın ana hatları kabul edildi. Böylece savaş fiilen sona ermiş 
bulunuyordu. 

Viyana protokolünde dört konu ele alınmıştı: 
1. Eflak-Boğdan ve Sırbistan Beylikleri üzerindeki Rus himayesinin 

yerine Avrupa büyük devletlerinin müşterek kefaletinin korunması, 
2. Tuna’da serbest geliş gidişin sağlanması için bir milletlerarası idare 

kurulması, 
3. Karadeniz’in tarafsızlığı, 
4. Osmanlı uyruğunda bulunan gayri Müslümlerin “Müslümanlarla 

eşit hukuk”a sahip olduklarına dair kendiliğinden vermiş olduğu temina-
tı yine kendiliğinden teyit edecek olan padişahın istiklali ve devletin top-
rak bütünlüğü. 

Viyana protokolünden sonra Paris Barış Kongresi 25 Şubat 1856’da top-
landı. Görüşmeler Mart ayı sonuna kadar sürdü.35 34 maddelik Barış Ant-
laşması 30 Mart 1856’da imzalandı. İmzalayan devletler, Fransa, İngiltere, 
Avusturya, Prusya, Osmanlı Devleti, Piyemonte yahut Sardunya ve Rusya.36 

Paris Barış Kongresi’ne göre, Kırım yine Rusya’ya bırakıldı. Fakat 
Rusya, Kars’ı Osmanlı Devleti’ne teslim etti. Karadeniz, hem Rus hem de 
Osmanlı Donanması’na kapalı olacaktı. Eflak’a ve Moldovya’ya, iç işlerin-
de bağımsızlık verildi. Sırbistan’ın bağımsızlığı onaylandı. 
                                                           
35 Paris Kongresi Tutanakları için bkz. Gabriel Efendi Noradounghiean, Recueil d’Actes In-
ternationaux de I’Empire Ottoman, Tema III: 1856-1878, P. 1-69, Paris, Leipzig, Neuchatel, 
1902, Zikreden: Fahir Armaoğlu, a.g.e., s. 250; Mehmed Maksudoğlu, Kuruluşunun 700. Yı-
lında Osmanlı Tarihi 1299-1922, s. 271, İstanbul 1999; Seher Ulusoy, Kırım Muharebesi ve 
Diplomasi Safhası, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi M. 495, s. 
238, İstanbul 1940; Kırım Savaşı ve Diplomasi Safhası konusundaki eserler için bkz. Os-
manlı Askerlik Literatürü Tarihi (History of Military Art and Science Literature During the Otto-
man Period), Yazarlar: Ekmeleddin İhsanoğlu-Ramazan Şeşen-M. Serdar Bekar-Gülcan 
Gündüz, Editör: Ekmeleddin İhsanoğlu, I. ve II. Ciltler, Eserin 53, 94, 111, 248, 483, 495, 
591, 690. sahifelerinde belirtilen eserler, İstanbul 2004. 
36 Nihat Erim, Devletlerarası Hukuku ve Siyasi Tarih Metinleri, Cilt: 1, s. 341-353, Ankara 1953. 
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1853 yılına kadar devam eden ve “Kırım Harbi” olarak tarihe geçen bu 
mücadelede, Ruslar büyük bir yenilgiye uğramışlardır. Bu hadiseden son-
ra Osmanlı Devleti, Avrupa bütünlüğü içinde yer alan bir devlet muamele-
si görmeye başladı. Bu arada, Osmanlı Devleti’nin 1856 Paris Barış Kong-
resi ile Avrupa devletlerine geniş imtiyazlar tanıdığı unutulmamalıdır. 

Savaş sonunda imzalanan Paris Antlaşması ile Osmanlı Devleti Avru-
pa Uyumu (Concert de Europe) denen Avrupa devletler sistemine girdi.37 

Sonuç 

Osmanlı Devleti, Kırım Savaşı’ndan büyük kazançla çıkmış sayılmaz. 
Bu savaşın en önemli getirisi Rusya’nın Karadeniz’deki üstünlüğünün 
engellenmesi ve Akdeniz’e inme hayalinin ortadan kaldırılması olmuştur. 

Osmanlı tarihinde Tanzimat devri olarak bilinen 1839-1876 yılları, o 
dönemde Osmanlı padişahı olan Abdülmecid’in ilk saltanat yıllarına 
rastlamaktadır. Padişah Abdülmecid, saltanatının dördüncü ayında, ni-
teliği itibariyle, daha önce yapılanlardan çok farklı bir yenilik hareketine 
girişti. Hariciye Nazırı Mustafa Reşit Paşa, 3 Kasım 1839 günü, Gülhane 
Meydanı’nda padişahın bir “Hatt-ü Hümayun”unu okudu. Bu tören sıra-
sında Devlet’in yüksek kademelerinde görevli asker ve sivil kişiler ile ya-
bancı elçiler de hazır bulundu. Tarihimizde “Tanzimat Fermanı” veya 
“Gülhane Hatt-ü Hümayunu” ile anılan bildiri budur. Bu bildiri, Türk si-
yasi tarihi açısından bir dönüm noktasıdır. 

Tanzimat Fermanı, çok önemli hükümler ihtiva etmekteydi. Fermanın 
en önemli hükümleri, kişi haklarının korunması ile ilgiliydi. Hakkında 
kesin hüküm verilmedikçe kimsenin cezalandırılamayacağı, bir kimsenin 
işlediği suçtan dolayı yakınları veya çevresinin cezalandırılamayacağı be-
lirtilmekteydi. Yine Ferman’a göre, Hıristiyan ve Müslüman bütün Os-
manlı uyrukları eşit sayılacaktı. Müslüman olmayanların “Osmanlı Va-
tandaşı Olarak” kabul edilmeleri, ceza davalarında tanıklık yapabilmele-
ri, mahkemelere yargıç olarak atanabilmeleri hep onun döneminde ger-
çekleşen yeniliklerdir. 

Abdülmecid döneminde çok sayıda “ilk” vardır. İlk banka, ilk borçlan-
ma, ilk telgraf, ilk denk bütçe, ilk vapur işletmesi, ilk tren, ilk gazeteci 
ilk devlet yıllığı, ilk opera, ilk tiyatro, ilk modern saray, ilk balo nice ilk-
ler hep bu dönemin özelliğidir. 

Osmanlı Devleti ilk defa Kırım Harbi sırasında 1854 tarihinde dış ül-
kelerden borç almaya başlamıştır. %4 faizle borç para alan Osmanlı Dev-
leti, bu borçları ödemekte güçlük çekince 20 Aralık 1881 tarihli “Muhar-
rem Kararnamesi” ile Duyunu Umumiye (Kamu Borçları) İdaresi’nin ku-
rulmasını sağlamıştır. Ayrıca dış borçlanmalara ek olarak iç borçlanma-
ya da gidilmiş, İstanbul’daki sarraflardan %45 faizle borçlanılmıştır. An-
                                                           
37 Faruk Yılmaz, Osmanlı Borçları Tarihi, s. 35 vd., Ankara 2013. 
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cak alınan bu borçlar devamlı artarak ileride Türkiye Cumhuriyeti’nin de 
sıkıntıya düşmesine sebep olmuştur.38 

Kaynaklar 

Abacı, Zeynep Dörtok, “Balkan Savaşları’na Kadar Kırım ve Kafkasya’dan 
Yapılan Göçler: Osmanlı Devleti’nin Yaptığı Düzenleme ve Uygulamaların 
Kriz Yönetimi Açısından Değerlendirilmesi”, Bursa’nın Zenginliği Göçmenler, 
Editor: Dr. Zeynep Dörtok Abacı, Osmangazi Belediyesi Yayını, Aralık 2008. 

Armaoğlu, Fahir, 19. Yüzyıl Siyasi Tarihi (1789-1914), TTK Yayını, Ankara 
1997. 

Babuş, Fikret, Osmanlı’dan Günümüze Etnik, Sosyal Politikalar Çerçeve-
sinde Göç ve İskân: Siyaseti ve Uygulamaları, Ozan Yayınları, İstanbul 2006. 

Badem, Candan, “Rus ve Sovyet Tarih Yazımında Kırım Savaşı”, Toplum-
sal Tarih, Sayı: 155, Kasım 2006. 

Baykal, Bekir Sıtkı, “Osmanlı İmparatorluğu’nda 17. ve 18. Yüzyıllar Bo-
yunca Para Düzeni İle İlgili Belgeler”, Belgeler, Türk Tarih Belgeleri Dergisi, C. 
XIII, Sayı: 17, Ankara 1988. 

Bekri, Şakir, Devletler Umumi Hukuku, Yargıçoğlu Matbaası, Ankara 1968. 
Birinci, Nejat, “1853-1856 Kırım Savaşı’nı Anlatan Bir Eser Manzumesi 

Sivastopol”, Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi 10-11 (1981-1982), İs-
tanbul 1983. 

Casin, Münevver, Kırım Harbinde Başlayan İstikrarsızlıklar, İstanbul Üni-
versitesi Merkez Kütüphanesi, M. 947, İstanbul 1945. 

Driault, Edeuard, La Question d’orient-Depus ses Orxgines Jasgua la Paıx 
de Severesi Paris, Félix Alean 1921. 

Erim, Nihat, Devletlerarası Hukuku ve Siyasi Tarih Metinleri, Osmanlı İm-
paratorluğu Anlaşmaları, C. I, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayını, 
Ankara 1953. 

Göçkün, Önder, Namık Kemal, Ankara 1987. 
Gürel, Tevfik A., 1853-1855 Türk-Rus Müttefiklerin Kırım Savaşı (97’nin 

Lahikası), 53/97 Haziran 1953. 
Haskan, Nermi M., Yüzyıllar Boyunca Üsküdar, Cilt: 2, Üsküdar Belediye-

si Yayını, İstanbul 2001. 
Hayri, Salih, Kırım Zafernamesi-Hayrabad, (Hazırlayan: Nejat Birinci), An-

kara 1988. 
Herbert, William V., “Plevne’nin Son Günleri”, Ter: Osman Öndeç, Hayat 

Tarih Dergisi, Nr. 7, İstanbul 1977. 
Hülagu, Metin, Gazi Osman Paşa, Boğaziçi Yayınları, İstanbul 1993. 
İlgürel, Mücteba, “Rus Donanmasının Sinop Baskını”, Birinci Tarih Bo-

yunca Karadeniz Kongresi Bildirgesi, 13-17 Ekim 1985, Samsun 1988. 
İnci, Tevfik, “Sinop Faciası”, Resimli Tarih Mecmuası, İstanbul 1956. 

                                                           
38 Osmanlı Borçları hakkında geniş bilgi için bkz. Faruk Yılmaz, Osmanlı Borçları Tarihi, 
Ankara 2013. 

349



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 18

Karal, Enver Ziya, Osmanlı Tarihi, Cilt: V, Ankara 1983. 
Karpat, Kemal H., “Commontary: Muslim Migration: A Responce to Alde-

ep Abu-Sahliah”, International Migration Review, C. 30, 1966. 
Kurat, A.N., Türkiye ve Rusya: 18. Yüzyıl Sonundan Kurtuluş Savaşı’na 

Kadar Türk-Rus İlişkileri (1789-1919), Ankara 1970. 
Meray, Seha L., Devletler Hukukuna Giriş, C. I, Ankara 1959. 
Noradoungian, Gabriel Efendi, Recucil d’Actes Intornationaux de L’Empire 

Ottoman, Cilt: 2, Paris, Leipzig Neuchatel 1900. 
Okandan, Recai Galip, Amme Hukukumuzun Anahatları, l. Kitap, İstanbul 

1971. 
Ortaylı, İlber, “160. Yılında Kırım Savaşı”, Milliyet Pazar, 12.5.2013. 
Ortaylı, İlber, “Rusya Akdeniz’e İnmemeli”, Atlas Tarih, Sayı: 20, Haziran-

Temmuz 2013. 
Özcan, Besim, “1853 Sinop Felaketzedelerinin Mağduriyetlerinin Gideril-

mesi ve Şüheda Hatırasının Yaşatılması”, Prof. Dr. Bayram Kodaman’a Arma-
ğan, Samsun 1993. 

Özcan, Besim, “Kırım Harbi Sırasında Bazı Avrupalı Devlet Adamlarının 
Osmanlı Ülkesini Ziyaretleri (1854-1855)”, Ankara Üniversitesi Osmanlı Tari-
hi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, Sayı: 9, Ankara 1998. 

Öztuna, Yılmaz, “Kudüs Meselesinin Sebep Olduğu Kırım Savaşı”, Hayat 
Tarih Mecmuası, Sayı: 7, Ağustos 1967. 

Öztuna, Yılmaz, Osmanlı Devleti Tarihi, 1. Cilt, İstanbul 1986. 
Sakaoğlu, Saim, Bayburtlu Zihni, İstanbul 1988. 
Saray, Mehmet, Rusya’nın Türk İllerinde Yayılması, İstanbul 1975. 
Shaw, Stanword J., - Shaw, Ezel Kural, Osmanlı İmparatorluğu ve Modern 

Türkiye, 2. Cilt, İstanbul 1983. 
Stone, Norman, “Kırım Savaşı”, Kırım Savaşı’nın 150. Yılı - 150th Anniver-

sary of The Crimean War, Vehbi Koç Vakfı Yayını, İstanbul 2006. 
Sungu, İhsan, “Tanzimat ve Yeni Osmanlılar”, Tanzimat, İstanbul 1940. 
Sükan, M. Haydar, “Kırım Savaşı’nda Müttefiklere Verilen Türk Madalya-

ları”, Hayat Tarih Mecmuası, Yıl: 13, C. 2, l Kasım 1977. 
Taylor, A.J.P., The Struggle For Mastery in Europe, 1848-1918, London 

1954. 
Tekindağ, Şahabettin, “Osmanlı İmparatorluğu’nun Genişleme Nedenle-

ri”, Atatürk Konferansları 1973-1974, C. VI, TTK Basımevi, Ankara 1977. 
Tukin, Cemal, Osmanlı İmparatorluğu Devrinde Boğazlar Meselesi, İstan-

bul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayını, 1947. 
Ulusoy, Seher, Kırım Muharebesi ve Diplomasi Safhası, Yüksek Lisans Te-

zi, İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi M. /495, İstanbul 1940. 
Yıldırım, Nuran, “Nightingale” Maddesi, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklo-

pedisi, Cilt: 6. 
 

350



 

Türk Dünyası Araştırmaları 

 

 Sayı: 208                Şubat 2014 

 
 
 
 
 
 
 

İKTİSAT EKOLLERİNİN İKTİSADÎ BÜYÜME 
KONUSUNDAKİ 

DÜŞÜNCELERİ VE MODELLERİNİN ANALİZİ 

Dr. Levent AKSU* 

Öz 

İktisadi büyümeye iktisat ekollerinin de yaklaşımları farklı olmuştur. 

Fizyokratlara göre büyüme, kendiliğinden meydana gelen (spontane) bir 

olaydır. Kendiliğinden meydana gelen olay için kullandıkları formülü “bı-

rakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler” şeklinde ifade etmişlerdir. Fizyok-

ratlar, bu açıdan liberal iktisadın temelini oluşturmuşlardır. A. Smith, ikti-

sadî büyümeyi iş bölümüne dayalı olarak, emeğin veriminin arttırılması 

sonucunda üretim miktarının ve sürecinin genişlemesi ile pazarın ve dış 

ticaretin ivmesiyle ortaya çıkan bir artış şeklinde yorumlarken; David Ri-

cardo’ya göre büyüme, önce kendiliğinden ve otomatik olarak gerçekleşir, 

sonra ekonomi durgunluğa girer. Dış ticarette mukayeseli maliyetler veya 

üstünlükler teorisi temelinde toplam üretim miktarının ivme kazandırıla-

rak büyümenin sağlanabileceğini belirtmiştir. 

Schumpeter ise, iktisadî büyümeyi, nüfus ve tasarruf tesiri ile mevcut 

üretim vasıtalarının çoğalması ve genişlemesi olarak değerlendirmiştir. Marx 

ise büyüme sistemini, kapital birikimine dayandırmıştır. Teknik değişme ön 

planda rol oynarken, kapitalist birikim için tekrar-sürekli üretim gereklidir. 

Artı-değer elde etmek için kullanılan kapital birikime gidiyorsa, yeniden üre-

tim sürecine girerek tekrara dayalı bir üretim söz konusu olmaktadır. Key-

nes ise, büyümeden söz edebilmek için, otonom yatırımlardaki bir artışın ül-

ke gelirinde çarpan mekanizması kadar artış sağlayacağını, bu durumda 

büyüme emarelerinin görüleceğini öne sürmüştür. 

Anahtar kelimeler: İktisat Ekolleri, İktisadi Büyüme, Klasik İktisadi 

Büyüme, Neo-Klasik İktisadi Büyüme, Keynesyen Büyüme, Model ve 

Yöntemler. 
                                                           
* Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Meslek Yüksekokulu Pazarlama Bölüm Başkanı. 
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Abstract 
Economic Schools At The Subject Of Economic Growth; 

It’s Thinks And Model Analyses 
Economic schools have different approaches towards economic growth. 

According to phsyiocrats the growth itself is a spontaneous event. They have 

used a formula for describing this spontaneous event; “laissez faire, laissez 

passer”. With this point of view they constructed the basis of the liberal eco-

nomy. Adam Smith interpreted the division of labor on the basis of economic 

growth as labor productivity, and the process of increasing the amount of 

production as a result of the acceleration of the expansion of foreign trade 

with the emerging market in the form of an increase. According to David Ri-

cardo growth before happens spontaneously and occurs automatically, and 

then he stated that the economy gets into recession. He also emphasized 

that the growth can be provided by accelerating of the total output with the 

help of the basis of the law of comparative advantages in foreign trade. 

Schumpeter defined the economic growth as the proliferation and ex-

pansion of existing production with population and the means of saving. 

Marx relied the growth system on the accumulation of capital. Technical 

change plays a role at the forefront; there-continuous production is neces-

sary for capitalist accumulation. If, for obtaining surplus value, the capi-

tal, which is used, starts to accumulate, it re-enters the production pro-

cess that causes the repetitive production. Keynes, however, suggested 

that to talk about growth, rising in autonomous investment would cause 

an increase in the national income as much as multiplier mechanism, in 

this case indicators of the growth would occur. 

Key words: Economic Schools, Economic Growth, Classical Economic 

Growth, Neo-Classical Economic Growth, Keynesian Economic Growth, 

Model And Methods. 

Giriş 

İktisatçılar ve iktisat teorisyenleri uzun bir süredir gelişmiş ve gelişmek-
te olan ülkelerin iktisadi büyümelerini, büyümeyi etkileyen faktörleri ve bu 
faktörlerin hangi sebeplere dayandığını araştırmış ve bunların her birine 
model ve yöntemlerle sayısal bir nitelik kazandırmaya çalışmışlardır. İkti-
sadi büyümenin kaynaklarını sayısal metotlarla ölçerek analiz etmişlerdir. 

Ekonomik modeller, gerçek dünyanın basitleştirilmiş mantıksal bir 
yeniden sunumu veya temsilcisidir (http://www.tek.org.tr/2003/5; eri-
şim tarihi: 10.10.2009). Bu bakış açısıyla toplumsal ve ekonomik sorun-
lara çözüm üretmeye çalışmışlardır. Azgelişmiş ve gelişmekte olan ülke-
lerde planlama, ekonomistler tarafından ortaya konan belli bir modele 
bağımlı kalmayı gerektiren bir politikayı gerekli kılmıştır. İktisadî planla-
mada kişi başına düşen gelir düzeyinde bir büyümenin gerçekleşebilme-
si, izlenen politikaların bir modele dayalı olarak ortaya konmasına bağlı-
dır. Bunun içindir ki, büyüme modelleri, azgelişmiş ülkelerin başvurdu-
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ğu temel argümanlardan biri haline gelmiştir ve büyümeye bu bakış açı-
sıyla yaklaşım gösterilmiştir. 

Büyüme ekonomisi üzerine değişik tartışmalar günümüze kadar yapı-
lagelmiştir. İlk olarak büyümenin nicelik artışına bağlı analizler geliştiril-
miş, son dönemlerde ise, nicelik artışı yanında nitelik artışına dayalı 
analizler de geliştirilmiştir. Özellikle “sanayi devrimi” sürecinde nicelik 
artışına önem verilirken, temel amaç sadece üretimi, sermayeyi ve işgü-
cünü miktar olarak arttırmaya yönelik politikalar oluşturmaktı. Günü-
müzdeki makro iktisat politikalarında, toplum refahının yükseltilmesi, 
bununla birlikte istihdam ve işsizlik, gelir dağılımı, sosyal adalet, sosyal 
güvenlik, kişi başına gelirin yükseltilmesi, doğal kaynakların ve toprak-
ların kullanımı, kültürel değişim ve gelişmeler, sendikacılık ve diğer de-
mokratik haklar gibi konular önem kazanmıştır.1 

Çalışmanın bu kısmında, aşağıdaki tabloda iktisadî ekol temsilcileri-
nin büyüme konusundaki görüş ve yaklaşımları tarihsel süreç içerisinde 
ele alınmıştır. 

Tablo 1: Başlıca Büyüme Teorileri ve Özellikleri 

Büyüme Teorisi Büyümenin Kaynağı Büyümenin Özelliği 
Klasik Büyüme Teorileri 
A. Smith (1776) 
D. Ricardo (1817) 
T.R. Malthus (1799) 

İşbölümü Artık Değerin 
yatırıma dönüşmesi 
Artık Değerin yatırıma 
dönüşmesi 

Sınırlı büyüme, Tarımda AVK 
nedeniyle sınırlı büyüme, 
Nüfus kanunu nedeniyle 
sınırlı büyüme 

J. M. Keynes (1930) Talep ve tüketim ağırlıklı 
model oluşturmuştur. 

Beşeri sermayeyi ve teknolojiyi 
modelinde ihmal etmiştir. Ek-
sik istihdamda ekonomik den-
geye gelineceğini belirtmiştir. 

K. Marks (1867) Sermaye Birikimi 
Kapitalist süreçte kâr oranla-
rının düşmesi nedeniyle 
sınırlı büyüme 

J.A. Schumpeter (1911-39) Yenilikler Kararsız büyüme, 
Kararsız denge 

Post-Keynezyen Büyüme Mod. 
R. Harrod (1939) 
E. Domar (1946) 

Tasarruf ve yatırımlar Kararsız Denge 

Neo-klasik Büyüme Modeli 
(Dışsal Büyüme Modeli) 
R. Solow (1956) 

Dışsal olduğu kabul edi-
len nüfus ve teknolojik 
gelişme 

Teknolojik gelişmenin yoklu-
ğu nedeniyle geçici büyüme 

Roma Kulübü Modelleri 
Meadows (1972) 

Doğal Kaynaklar ve Çevre 
Korunması 

Nüfus patlaması, çevre kirlili-
ği ve enerji tüketimi nedeniyle 
sorunlu büyüme 

Yeni Büyüme Teorileri  
(İçsel Büyüme Teorileri) 
P. Romer (1986) 
R. Lucas (1998) 
R. Barro (1990) 

Fiziki sermaye, beşeri 
sermaye, teknoloji, kamu 
sermayesi ve mali araçlar 

Büyümenin içsel olması, dev-
letin yenilenmesi ve tarihsel 
gelişimin dikkate alınması 

Sanayi Bölgeleri Modeli 
G. Becattini (1991) 

Sınaî ve mahalli örgüt-
lenme şekli 

Büyümenin bölgesel denge-
sizliğinin açıklanması 

Kaynak: Berber, 2006:52’deki tablodan alınmıştır. Ayrıca bkz: Mızrak, Nihal Y. Ara-
lık 2007, İktisat, İşletme ve Finans Dergisi: 21’deki tabloya bakınız. 
                                                           
1 Metin Berber, İktisadi Büyüme ve Kalkınma, Derya Kitabevi, 3.Basım, s. 6-7, Trabzon 2006. 
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1. Merkantilist İktisadî Büyüme Modeli 

Merkantilistler2 (1450-1750), millî servetin arttırılması, maliyetlerin 
düşürülmesi ve sömürgeciliğin geliştirilmesi amacıyla, fazla nüfus (ya da 
nüfus artışı) taraftarı idiler. Artan nüfusun maliyetleri düşüreceğini ve 
bunun ihracatı arttıracağı düşüncesindeydiler. Böylece sanayileşme ve 
kalkınma imkânlarının gelişebileceğini savunmuşlardır.3 Bu iktisadî dü-
şüncenin ana felsefesi; “ihracatı teşvik yoluyla, hammadde ve altın biriki-
mi sağlamak ve devletin millî servetini ve gücünü arttırmak, bunun yanın-
da müdahaleci ve yabancı ekonomilere karşı korumacı makro ekonomik 
politikalarını savunmuşlardır.”4 Merkantilistler, iktisadî büyümeyi ve kal-
kınmayı şu faktörlere dayandırmışlardır: 

a) Hızlı nüfus artışı, 
b) Düşük ücret politikası, 
c) Düşük faiz haddi, 
ç) İhracatın artması yani ticaretin geliştirilmesi, 
d) Para arzının çoğalmasına yani emisyonun genişlemesine (bu görüşe göre, 

para miktarının çoğalması istihdam hacmini genişletir, azalması ise daraltır), 
e) Sömürgecilik politikası (Böylece sömürge ülkeleri, kapitalist ülkele-

re hammadde ve besin maddeleri bakımından önemli kaynaklar sağlar).5 
Merkantilizm düşüncesinin gelişmesinde ve sonraki düşünceleri etki-

lemesinde rol oynayan başlıca faktörleri özet olarak şöyle belirtebiliriz: 
1. Teknik alandaki gelişmelerin sanayi sektörüne uygulanması, el sa-

natları ürünlerinin (manuel üretim tarzı) fabrikasyon ürünlere (seri üre-
tim tarzı) yenik düşmesiyle birlikte sanayi kapitalizminin ilk işaretleri or-
taya çıkmaya başlamıştır. 

2. Toplumsal yapıda önemli değişimler görülmüştür. Ticaret burjuva-
zisinin (gezici ve sabit tüccarlık yapılanmasının) yerine sanayici - kapita-
list tarzı üretici bir sınıf ortaya çıkmıştır. 

3. Devlet müdahalelerine güven azalmış, rekabet şartları devlet aley-
hine gelişmiştir. Bu durum ister istemez özel girişimciliği cesaretlendir-
miş ve liberal iktisadın değer ve itibar kazandığı süreci oluşturmuştur. 

4. Tüketiciler ve üreticiler arasında “bırakınız yapsınlar, bırakınız geç-
sinler” düşüncesi iktisadî yapıda önem kazanmış ve fizyokratların görü-
şünü destekleyen izdüşüm görüşler oluşmaya başlamıştır.6 
                                                           
2 Önemli merkantilist düşünürler; Petty (1628-1687), Colbert (1616-1683), Bodin (1530-
1590), Montaigne (1523-1592). 
3 Ali Özgüven, İktisadi Büyüme İktisadi Kalkınma Sosyal Kalkınma Planlama ve Japon Kal-
kınması, Filiz Yayınları, s. 2-3, 53, İstanbul 1988. 
4 Müfit Akyüz-Nesrin Ertel, Ansiklopedik Ekonomi Sözlüğü, Dünya Yayınları, 3. Basım, 
s. 228-229, İstanbul 1990. 
5 Ali Özgüven, a.g.e., s. 2-3. 
6 Metin Berber, a.g.e., s. 54-55; Orhan Türkdoğan, Sanayi Sosyolojisi, Türkiye’nin Sanayi-
leşmesi, Töre Devlet Yayınları, s. 51-60, İstanbul 1981. 
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5. Bütün ülkelerin uzmanlaşma ve ticaret yoluyla kendilerini eşanlı 
zenginleştirebileceğini düşünseler de, iktisadi büyüme teorisine doğru-
dan katkı yapmamış, ancak dolaylı olarak katkı yaptıklarını söylenebilir. 
Bu sağladıkları katkının temel özelliklerini belirtmek gerekirse; iç pazar-
ları genişleterek, şehirlerarası vergileri kaldırarak, malların serbest dola-
şımını sağlayarak, tek tip vergi uygulaması ve hareketli olan işgücü göçü 
ve mal hareketlerine imkân sağlayarak iktisadi büyümeye katkı sağla-
mışlardır.7 

2. Fizyokrat İktisadî Büyüme Modeli 

Fizyokrat iktisadî büyüme modeli, bir grup Fransız tarafından ortaya 
atılmış iktisadî düşünce akımıdır.8 Bu akımın kurucusu François Ques-
nay’in 1758 yılında yayınladığı “Ekonomik Tablo” (Tebleau Economique) 
adlı çalışması ile bir ülkenin ekonomik yapısı ve birimlerini sistematik 
olarak, insan vücudundaki kan ve damara benzeterek açıklamıştır.9 Ülke 
ekonomisinin büyümesinde, mal hareketleri ve üretim süreci etken araç-
lardır ve kendiliğinden meydana gelen (spontane) bir olaydır. Bu duru-
mu; “bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler, dünya kendi kendine yürür” 
şeklinde ifade etmişlerdir.10 

Fizyokratlar, Merkantilistler gibi servetin ve büyümenin kaynağını 
araştırmışlar, fakat Merkantilistlerden farklı olarak servetin mübadeleden 
(dış ticaretten) değil, üretimden doğduğunu belirtmişlerdir. Onlara göre 
servet birikimi ve büyümenin kaynağı “tarımdaki iktisadi artıktır.” Ülkenin 
iktisadî büyümesinde ve servet birikiminde atbaşı oynayan tek verimli 
olan sektör tarımdır.11 

Fizyokratların iktisadi düşünce okulu, liberal iktisat düşüncesinin te-
melini oluşturmuş olup12, bu düşünce gereği özel mülkiyet ve ücretli işçi 
kesimi bulunmaktadır.13 Ekonomi dışa kapalıdır ve dolayısıyla dış ticaret 
yoktur. Bunun yanında, devlet müdahalesine gerek görmemişlerdir. Kla-
sik iktisatçılar da özellikle bu son görüşten bir hayli etkilenmişlerdir. Fiz-
                                                           
7 Ersan Bocutoğlu, İktisadi Düşünceler Tarihi, Murathan Yayınevi, 1. Basım, s. 21-22, Trab-
zon 2012. 
8 Bu düşünce akımının öncüleri, Gournay (1712-1759), Turgot (1726-1781), Baudeau 
(1730-1792), Nemours (1739-1817) sayılabilir. 
9 Dr. F. Quesnay’in tablosunun oluşumunda, kanın vücuttaki dolaşımından esinlenerek; 
“Kalpten pompalanan kan tekrar kalbe geri döner” düşüncesiyle oluşturmuştur. Yani tarım 
sektöründen alınan hasıla, tekrar girdi olarak tarım sektörüne geri döner. Bu eserinde ser-
vetin doğuşu ve birikimi için gerekli artığın ortaya çıkışı ve toplumdaki sınıflar arasındaki 
dağılımını temel alan bu ekonomik tablo ile toplumu üç sınıfa ayrılmıştır: 

- Toprağı işleyen ve üretimi yapan sınıf (Gerçek üretimi bizzat yapan ve büyümeyi sağlatan sınıftır). 
- Toprak mülkiyetini elinde bulunduran sınıf. 
- Tüccar ve zanaatkârların oluşturduğu çok kısır bir sınıf. (Özgüven, 1991:65). 

10 Zeynel Dinler, İktisada Giriş, Ekin Kitabevi, 15. Baskı, s. 317, Bursa 2009. 
11 Ersan Bocutoğlu, a.g.e., s. 35. 
12 Ali Özgüven, İktisada Bilimine Giriş, Filiz Kitabevi, 6. Baskı, s. 3, İstanbul 1991. 
13 Ersan Bocutoğlu, a.g.e., s. 36. 
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yokratlar, tarımda büyümeyi hızlandırmak amacıyla teknoloji kullanımını 
ve bilimsel araştırmaları özendirmişler; ihracatın tarımı uyardığı ve böyle-
ce üreticilerin gelirini arttırdığı ve makro düzeyde büyüme sağladığını öne 
sürmüşlerdir.14  

Ayrıca tarım ürünlerinin ihracatına ve ucuz olarak satılmasına karşı 
çıkmışlardır. Ülkenin gelirinin azalacağını düşünmüşlerdir. Çünkü onlara 
göre, “tarım” tek verimli sektör olduğundan bu sektöre ağırlık ve önem 
vermişler büyümenin kaynağı olarak düşünmüşlerdir. Ekonomi de net 
sermaye birikimi yoktur. Bu durumda yapılan tasarruflar ancak mevcut 
sermaye kapasitesinin muhafazası ve amortismanı için yapılmakta olup, 
“ekonomik tablo” iktisadî büyüme olgusunu dikkate almadığı görülür, pa-
ra ve malların bir yıllık dönemde sınıflar arasındaki dolaşımlarını ele alıp 
incelemişlerdir.15 

Fizyokratların “ekonomik tabloları” ile, daha sonraları Walras tarafın-
dan öne sürülen, ekonomik faaliyetlerin karşılıklı bağımlılığını içeren 
“Genel Denge Teorisi”, Leontief’in “Endüstriler Arası İlişkiler” (Girdi - Çıktı 
Tabloları) konusunda geliştirdiği çözümleme teknikleri ve Keynes’in ge-
liştirdiği “Millî Gelir ve Harcamalar Teorisi”nin temeli Quesnay’in “Ekono-
mik Tablo” çalışmasına dayandırılarak oluşturulmuştur.16 

Fizyokratların, düşüncesindeki “tek vergi teorisi”, net hasıla anlayışı-
nın bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Ülke ekonomisinin temel geliri 
topraktan sağlandığı için sadece tarım sektörü vergilendirilmiş ve imalat 
sanayi vergilendirme dışı bırakılmıştır.17 Bu iktisadî düşünce okulu, sa-
nayi ve ticareti artı değer yaratmayan sektör olarak değerlendirmeleri sa-
dece “tarım (artı değer yaratan) ağırlıklı” bir iktisat politikaları oluştur-
maları, bu ekolün büyümenin kaynağı (servet birikimi yaratan) olarak 
tek bir sektöre bağlamasına sebebiyet vermişlerdir.18 

3. Klasik İktisadî Büyüme Modeli 

3.1. Adam Smith’in İktisadî Büyüme Modeli 

Adam Smith’in oluşturduğu büyüme modeline göre, ekonomik yapıda 
örgütsel bir işbölümüne dayalı olarak teknolojik ilerlemenin sağlandığın-
da, bu emeğin verimliliğinin de artmasına neden olacaktır. Emeğin verim-
liliğindeki artış da, ekonomideki hasıla artışına dolayısıyla ülkenin ekono-
mik yapısında bir zenginleşmeyi ve refah artışını getirecektir. Hasıla artın-
ca pazarın büyüklüğünün genişlemesine ve talebin artması söz konusu 
olacaktır. Ekonomik yapı bu rasyonel ve dengeli bir işbölümü ile daha bü-
                                                           
14 Ali Özgüven, a.g.e., s. 3. 
15 Ersan Bocutoğlu, a.g.e., s. 36. 
16 Ergül Han, İktisada Giriş 1, Nobel Yayınları, 6. Basım, s. 31, Ankara 2006. 
17 Ali Özgüven, a.g.e., s. 66-67. 
18 Ersan Bocutoğlu, a.g.e., s. 36. 
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yük bir pazar yapısına kavuşarak büyüme trendine girecektir.19 Adam 
Smith iktisadî büyümeyi iki ana kaynağa bağlamaktadır; bunlardan birin-
cisi “sermaye birikimi” iken, ikincisi, emeği sınıflandırarak “verimli-verim-
siz” diyerek ayırmasıdır. Klasikler döneminde henüz millî gelir muhasebe-
si gelişmemiş olduğundan (iktisadî büyümenin reel millî gelir artışı olduğu 
bilinmemesine rağmen) milletlerin zenginliği ve servetinin artması, ona gö-
re iktisadî büyüme anlamına gelmekteydi. Mübadele için üretim yapan bir 
ekonomi de, ulaştırma ve haberleşme ve serbest ticaret tarafından belirle-
nen piyasa büyüklüğü, işbölümüne yol açmakta, işbölümü verimli emek 
harcamak suretiyle, milletlerin zenginliğini arttırmaktadır.20 Adam 
Smith’in iktisadî büyüme sürecini şu şekilde belirtmek mümkündür: 

“Fazla Kaynak   Düşük Sermaye Stoku   Yüksek Kâr Oranı   
Sermaye Stoku Artışı   İşgücü Talebi Artışı   Ücret Hadleri Artışı   
Sermaye Stoku ve Nüfusun Maksimuma Ulaşması   İktisadî Büyüme.”21 

Klasik iktisatçılar büyüme için gerekli olan şartları şöyle belirlemişler-
dir; “Toplumsal ve kültürel çevre, politik yönetim, teknik yeniliklerin yapıl-
ması ve uygulanmasına elverişli şartlar, piyasanın yeterliliği ve genişliği ile 
piyasa ekonomisinin varlığı”22, bu etkenlerin büyümeyi sağlayacağına ve 
devletin ekonomiye müdahalesinin gerekmeyeceğine inanmışlardır. Dola-
yısıyla, iktisadî büyümenin kaynağı ve servet birikimi olarak iktisadî fak-
törlerin akılcı kullanımı yanında tarım, ticaret, her türlü iktisadî üretim ve 
ülkeler arası dış ticaret gibi iktisadî faaliyetleri büyümenin kaynağı olarak 
değerlendirmişlerdir.23  

İktisadî büyümenin ve toplumun refahının artışı, üretim artışında gizli-
dir. Dolayısıyla ekonominin “arz yönüne” ağırlık vermesi ve her arzın ken-
di talebini yaratacağı görüşünü öne sürmesi “toplam talep” kavramını 
ikinci plana atmıştır.24 Bununla birlikte, gelişmiş ülkelerin büyüme süre-
cini açıklayamamakta ve az gelişmiş ülkelerin büyüme sürecine etki eden 
faktörleri belirleyememektedir. Ayrıca modelde, kullanılan varsayımlar gü-
nümüz ve daha önce yaşanan büyüme deneyim ve yapılarına uymamakta-
dır. Bu bağlamda, devletin müdahale etmediği bir piyasa yoktur, tam is-
tihdam ve tam rekabet piyasası koşullarının oluştuğu bir ekonomiye rast-
lanmamıştır. Bu modelin tek önemli yanı ilk kez büyümenin model olarak 
ele alınıp incelenmiş olmasıdır.25 
                                                           
19 Adam Smıth, Milletlerin Zenginliği, Çeviren: Haldun Derin, Türkiye İş Bankası Kültür Ya-
yınları, 2. Baskı, s. 5-23, İstanbul 2008. 
20 Ersan Bocutoğlu, a.g.e., s. 65. 
21 Metin Berber, a.g.e., s. 58. 
22 Gülten Kazgan, İktisadi Düşünce ve Politik İktisadın Evrimi, Remzi Kitabevi, 5. Basım, 
s. 100, İstanbul 1991. 
23 Ersan Bocutoğlu, a.g.e., s. 51. 
24 Vural Savaş, Politik İktisat, Beta Basım Yayın, 2. Baskı, s.182, İstanbul, Eylül 1994. 
25 Yalçın Acar, İktisadi Büyüme ve Büyüme Modelleri, Vipaş Yayınları, s. 65-66, Bursa 2002. 
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3.2. Thomas R. Malthus’un İktisadî Büyüme Modeli 

Thomas R. Malthus, ekonomide meydana gelen reel hasılayı toprak ve 
işgücüne bağlamıştır. Ancak toprağın miktarı sabit olduğundan, reel ha-
sıla miktarı nüfus artışına bağlı olarak artacaktır. Malthus, iktisadî bü-
yümeyi etkileyen faktörleri dört temel noktada özetlemiştir.26 

1. Nüfus artışı (nüfus geometrik olarak katlanarak artarken, gıda ve 
ihtiyaç ürünleri aritmetik olarak tek tek artmaktadır). 

2. Tasarruf artışı 
3. Toprağın verimliliği 
4. Teknolojik yenilikler (makineleşmenin üretimdeki etkisini vurgulamıştır). 
Modele dinamiklik kazandıran özellik, nüfus-ücret ilişkisinde, ücretler ar-

tınca nüfusunda artacağı varsayımıdır. Ancak günümüzde, Thomas Malt-
hus’un teorisini geçersiz kılan gelişmelerin ortaya çıkması; yaşam seviyesinin 
ve kişisel gelirin yükselmesi, eğitim oranı artışı, sağlık hizmetlerinin gelişme-
si ve genişlemesi, hijyenik bir toplum oluşturma bilinci vb. sosyal gelişmele-
rin meydana gelmesi, ölüm oranlarının düşmesine, çocuk ölümlerinin azal-
masına ve buna bağlı olarak ülkelerde teoride ortaya konan aşırı ve geomet-
rik nüfus artışının ortaya çıkmamasına neden olmuştur. Bu açıdan ortaya 
konan teorik yaklaşım hem mantıksal, hem de ampirik olarak geçersizdir.27 

Malthus’un kurduğu nüfus teorisinin hem o dönemdeki toplumlarda 
(Osmanlı İmparatorluğu’nda, Amerikan Yerlilerinde ve Pasifik Ada Top-
lumlarındaki incelemelerde), hem de günümüz toplumlarında bir evrensel 
geçerliliğinin olmadığı saptanmıştır.28 Ayrıca, “ücretlerin tunç yasası”nda, 
ücretlerin sadece arz yanlı olarak belirlendiğini açıklaması gerçeklerle 
uyuşmamaktadır.29 Teknolojik ilerlemenin fert başına hasıla düzeyini etki-
leyeceğini belirtmiş olması da bir başka eleştirilecek durumdur.30 Günü-
müzde ücretler, iktisadi büyüme sürecinde ve sanayi yapılanmasının de-
ğişmesiyle hem arz, hem de talep tarafından birlikte belirlenmektedir.31 

3.3 David Ricardo’nun İktisadî Büyüme Modeli 

David Ricardo’ya göre büyüme önce kendiliğinden ve otomatik olarak 
gerçekleşir, sonra ekonomi durgunluğa girer. Dış ticarette mukayeseli 
maliyetler veya üstünlükler teorisine dayandırarak toplam üretim mikta-
                                                           
26 Ali Özgüven, a.g.e., s. 76-79, 1991; Ertuğrul Deliktaş, “Malthusgil Yaklaşımdan Modern 
Ekonomik Büyümeye”, Ege Akademik Bakış, Cilt: 1, Sayı: 1, s. 92-102, İzmir 2001; David 
Ricardo, Siyasal İktisadın ve Vergilendirmenin İlkeleri, Çeviren: B. Zeren, Türkiye İş Bankası 
Kültür Yayınları, 1. Basım, s. 359-383, İstanbul 2008. 
27 Muhteşem Kaynak, Büyüme Teorileri Giriş, Gazi Kitabevi Yayınları, s. 27, Ankara 2009. 
28 Gülten Kazgan, a.g.e., s. 87; Levent Aksu “Dünyada ve Türkiye’de Nüfus Analizleri”, Sos-
yoloji Konferansları, 25. Kitap, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, Sosyoloji Metodoloji 
Araştırmalar Merkezi Yayınları, Çantay Kitabevi, s. 236-237, İstanbul 1998. 
29 Muhteşem Kaynak, a.g.e., s. 27. 
30 Erdal M. Ünsal, a.g.e., s. 76. 
31 Muhteşem Kaynak, a.g.e., s. 27. 

358



LEVENT AKSU / İKTİSAT EKOLLERİ 9

rı arttırılabilir, böylece büyüme nisbi olarak gerçekleşir.32 Ricardo, ikti-
sadî büyüme sürecinde üretim girdileri arasında bölüşümü belirleyen 
kanunları incelerken, kendi adını taşıyan büyüme teorisini kurmuştur.33 
Ricardo’nun iktisadî büyüme teorisinin temel kıstasları şunlardır: 

1. Tam rekabet, 
2. Tam istihdam, 
3. Devletin ekonomik hayata karışmaması, 
4. Tarımda azalan verimler kanunun geçerli olması, 
5. Ücretler kısa dönemde emek arz ve talebine bağlı iken, uzun dö-

nemde ise asgari geçim düzeyine bağlı olması (burada Malthus’un nüfus 
teorisi etkisini gösterir), 

6. Sanayide ise artan verimler kanunun geçerli olmasıdır.34 
Ricardo, nüfus artışına paralel olarak üretim artışının gerçekleşeceği-

ni, böylece büyüme sürecine geçileceğini ve bu süreçte kârların çok yük-
sek olacağını ifade etmektedir. Kârların artması sonucunda elde bulu-
nan tasarruflar yatırıma yönlendirilir ve sermaye birikimi artmaya baş-
lar. İşçi ücretleri de bu durumdan etkileneceğinden cari ücretler de as-
gari geçim ücretinin üstüne çıkacaktır.35 Bununla birlikte eninde sonun-
da kârlar düşecek, sermaye birikimi ve iktisadî büyüme duracaktır. Bu 
durumun gerçekleşmesinde, “Azalan Verimler Kanunu” etken faktör-
dür.36 Smith ve Ricardo’nun iktisadî büyüme modelinde birleştiği ortak 
görüş, emek faktöründe artan verimler kanunu geçerli iken, tarımda ise 
azalan verimler kanununun geçerli olacağıdır.37 

Ricardo’nun modeline yapılan en büyük eleştiri, bir ekonomi devamlı 
tam istihdam ve tam rekabet şartlarında olduğu varsayımının gerçeklere 
ve tecrübelere uymamasıdır.38 Ayrıca, “azalan verimler yasası”, büyüyen 
bir ekonomide faktör paylarının trendini ve sürece dayalı bir büyüme 
modeli kurabilmek açısından yetersizdir.39 

3.4. J.B. Say’ın İktisadî Büyüme Modeli 

J. Baptiste Say’a40 (1767-1832) göre, iktisadî büyüme için üretimin art-
tırılması, üretimin arttırılması içinde sanayileşmenin temellerinin atılması 
                                                           
32 Ali Özgüven, a.g.e., s. 12-14, 1991. 
33 Gülten Kazgan, a.g.e., s. 98, 1991. 
34 Ali Özgüven, a.g.e., s. 12, 1988. 
35 David Rıcardo, Siyasal İktisadın ve Vergilendirmenin İlkeleri, Çev: B. Zeren, Türkiye İş 
Bankası Kültür Yayınları, 1. Basım, s. 129-144, İstanbul 2008. 
36 Metin Berber, a.g.e., s. 68. 
37 Adam Smıth, a.g.e., s. 108-160; David Rıcardo, a.g.e., s. 129-144. 
38 Erdoğan Alkin, Gelir ve Büyüme Teorisi, İstanbul Üniversitesi Yayınları, s. 54-55, İstanbul 1987. 
39 Erdoğan Alkin, a.g.e., s. 54. 
40 İngiliz klasik okulu A. Smith ile gelişirken, Fransa’da klasikçilerin temsilcisi Say ile ol-
muştur. Müteşebbis ve ilk Fransız iktisat profesörüdür. İktisadî liberalizmi benimsemiş ve 
“her arz talebini yaratır” düşüncesini ortaya atmıştır. Yani bir ekonomide toplam arz toplam 
talebe eşit olacaktır. TD=TS 
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gerekmektedir. Sanayide artan randımanlar (verimler) kanununu benim-
semektedir.41 Fazla üretimin getirdiği sıkıntıları bertaraf etmek için ticarî 
faaliyet sahasının genişlemesine imkân sağlandığında, talep hacminin art-
masının yolu da açılmış olacaktır. Teşebbüs hürriyeti ve yayılımcılığı, ya-
ratma gücü ve satış imkânları, durgun ekonomik hayatı canlandırıp geliş-
tirirken, iktisadî büyümenin kapılarını da açacaktır.42 Say’a göre, müte-
şebbis önce verimli hizmetler piyasasında alıcı (talep eden), sonra mal ve 
hizmetler piyasasında satıcı rolüne girmiştir. Girişimciyi, üretim faktörleri 
ile mal piyasaları arasında bir köprü unsuru olarak görmektedir. Bu dü-
şünce doğrultusunda, iktisadî liberalizmin temellerini oluşturan, “Laisser 
Faire - Laisser Passer (bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler)” görüşünü 
savunmuş ve bu görüşlerin iktisadî hayatta uygulanması konusunda 
Mahreçler Kanunu’nu43 ortaya koymuştur.44 Say’ın iktisadî büyüme teori-
sine yapılan eleştiriler, Mahreçler Kanunu çerçevesinde olmuştur. Çünkü 
her ekonomide tam istihdam ve tam rekabet koşullarının ideal olarak sağ-
lanması mümkün olamamaktadır. Ayrıca büyüme modeliyle ilgili gerekli 
varsayımlar ortaya konmasına rağmen sadece üretime dayalı olarak, her 
arz kendi talebini yaratır düşüncesinden hareketle, mallar ve gelirlerin, re-
el ve nakdi akımların, arz ve talebin kendiliğinden tam kullanım duru-
munda (iktisadî yapı) dengeye geleceğini belirtmiştir. İktisadî yapının den-
geye gelememesinin nedenini sadece işçilerin ücret düşüşlerindeki diren-
mesine bağlaması ve modelin bugünün şartlarını açıklamakta yetersiz kal-
ması eleştirilecek bir diğer durumdur.45 

4. Karl Marx’ın İktisadî Büyüme Modeli 

Marksist kapitalist büyüme sisteminde; “Kapital birikimi önem arz 
eder. Teknik değişme ön planda rol oynarken, kapitalist birikim için tekrar 
-sürekli üretim gereklidir. Artı-değer elde etmek için kullanılan kapital, biri-
kime gidiyorsa; yeniden üretim sürecine girerek tekrara dayalı bir üretim 
                                                           
41 Gülten Kazgan, a.g.e., s. 106-107, 1991; Ali Özgüven, a.g.e., s. 95, 1991. 
42 Ali Özgüven, a.g.e., s. 94-97, 1991. 
43 Mahreçler Kanunu; mahreç kavramı, mal ve hizmetlerin talebe arz edildiği bir yer bir sü-
rüm alanıdır. Piyasa alanı, pazar kavramı anlamına gelmektedir. Bu kanunda, fazla üreti-
min krizlere neden olacağı öne sürülmüştür. Bir malın satıcısı sattığı bu malın karşılığında 
kazandığı para ile başka bir mal satın alacaktır. Böylece bir malın üretimi diğer mallara olan 
talebi doğurmaktadır. Piyasada tıkanıklık olmayacaktır. Bir ülkenin üreticileri ne kadar çok 
olursa, üretimde o nispette artar, mahreçlerde o derece kolay açılır ve geniş olur. Üretim ka-
pasitesi (büyümesi) iki katına çıktığında, önce bütün piyasalarda malların arzı, bunun so-
nucunda para miktarı (emisyon hacmi) ve toplam talep iki kat artacaktır. Ekonomide tam 
istihdam vardır. Krizlerin ve dengesizliklerin nedeni; üretim yetersizliğindendir. Ekonomide 
arz - talep eşitliği gibi, tasarruf - yatırım eşitliği de bulunmaktadır. Mahreçler Kanunu üç 
varsayıma dayanır (Özgüven, 1991:97-98); 

1. Fiyatlar maliyetlere eşittir, 
2. Maliyetler gelire eşit olmalıdır, 
3. Bütün gelirler harcanmalıdır. 

44 Müfit Akyüz-Nesrin Ertel, a.g.e., s. 306; Gülten Kazgan, a.g.e., s. 107, 1991; Ali Özgüven, 
a.g.e., s. 96, 1991. 
45 Gülten Kazgan, a.g.e., s. 107, 1991. 
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söz konusu olmaktadır.”46 Marx’ın büyüme modelinde, büyüme hızını be-
lirleyen üç önemli oran vardır.47 

1) Artı Değer Oranı s/v, (a = s / v)    (1.7) 
2) Kâr Oranı s/(c+v), k = s / (c+v)    (1.8) 
3) Sermayenin Organik Bileşimi c/v, (b = c / c+v)  (1.9) 
(s) işçiye ödenmeyen ücreti (artı - değeri), (v) işçiye ödenen ücreti, (c) 

sabit sermayeyi, (a) artı değer oranını ve (k) kâr oranını simgelemektedir. 
Büyümeyi kâr oranı belirlemektedir. Kâr oranını belirleyen iki unsur var-
dır. Bunlar, artı değer oranı ile sermayenin organik bileşimidir. Buna gö-
re denklemi şöyle yazabiliriz: 

k = s/(c+v)48      (1.10) 
Artı-değer oranı sabit varsayıldığında, süreç içerisinde teknolojik ye-

niliklerden kaynaklanan sermayenin organik bileşimi (c/v) ve kâr oranı-
nın düşmesine neden olacaktır. Kâr oranı sıfır olduğunda ise yeni yatı-
rımlar ortaya çıkmayacak ve ekonomik buhran kaçınılmaz olacaktır.49 
Gayri safi yatırımdaki artış sonucu, üretim tekniğinin değişerek; serma-
yenin organik bileşiminin yükselmesi ve emek veriminin artması iktisadî 
büyümeyi sağlayacaktır.50 Artı-değer oranı ile kâr oranı arasında doğru 
yönlü bir ilişki vardır. Ortalama kâr oranı ile sermayenin organik bileşi-
mi arasında ters yönlü bir ilişki vardır.51 Marx’a göre, sermaye birikimi-
nin iki sonucu bulunmaktadır; birincisi, üretimde kapital yoğunluğunun 
artması kârların düşmesine sebep olurken, ikincisi ise, kapitalin gittikçe 
daha az elde toplanmasıdır. Giderek artan tekelleşme sebebiyle, küçük 
kapitalistin giderek piyasadan çekileceğini ve bunların da yeni emekçiler 
olarak ortaya çıkacağını belirtmiştir.52 

Marx’a göre, kapitalistler arası rekabet durumu sermayenin organik 
bileşimini değiştirir. Bu da aslında büyüme anlamına gelmektedir. Ser-
maye birikimini belirleyen en önemli unsur, artı-değerin kapitale dönü-
şümüdür. Uzun dönemde kapitalizm kuralları geçerli olduğundan, kârla-
rın düşmesine ve yatırımların azalmasına sebebiyet vereceğinden, bu du-
rumda iktisadî büyümede düşme görüleceği veya sınırlı bir büyüme ola-
cağı görüşü vardır. Çünkü artı-değer oranının (üretim sürecinde kullanı-
lan emek ve sermayenin üstündeki ve ötesindeki değer) sabit olduğu var-
sayılarak, zaman içinde (uzun periyotta) teknolojik yenilikler nedeniyle 
sermayenin organik bileşiminde bir artış görülür. Bu durum kâr oranla-
                                                           
46 Gülten Kazgan, a.g.e., s. 387, 1991. 
47 Erdoğan Alkin, a.g.e., s. 60; Hasan Gürak, İktisadi Büyüme ve Küresel Ekonomi, Ekin Ya-
yınları, s. 79, Bursa 2006. 
48 Erdoğan Alkin, a.g.e., s. 60; Hasan Gürak, a.g.e., s. 79. 
49 Hasan Gürak, a.g.e., s. 80. 
50 Gülten Kazgan, a.g.e., s. 390, 1991. 
51 Cafer Unay, Genel İktisat, Ekin Kitabevi, 2. Basım, s. 188-189, Bursa 2000. 
52 Orhan Türkdoğan, a.g.e., s. 160; Yalçın Acar, a.g.e., s. 69-70; Metin Berber, a.g.e., s. 93. 
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rının düşmesine sebebiyet vereceğinden ve sonunda kâr oranları sıfır 
olacağından, yeni yatırımlar meydana gelmeyecek ve büyüme duracaktır. 
Bunun sonucunda ise ekonomik yapıda dengesizlik ve kaos oluşacaktır.53 

Marx, teknolojik yeniliklerin büyümeyi nasıl etkilediğinden çok eme-
ğin sömürüsünün nasıl arttırıldığıyla ilgilenmiştir. Emek, aynı zamanda 
iktisadî büyümenin en önemli belirleyicisidir. Sermaye ise, emeğin orta-
ya koyduğu bir ürün olarak görülmektedir. Büyüme hedefinin gerçekleş-
tirilebilmesi ancak tüm üretim araçlarının kamuya devredilmesi ile 
mümkün olacaktır. İktisadî büyüme yatırımların, yatırımlar da kâr ora-
nının bir fonksiyonudur.54 Marx’ın büyüme teorisine birçok eleştiri geti-
rilmiştir. Özellikle üretim faktör paylarının ve kâr haddinin analizinde 
çelişkili durumlar bulunmaktadır.55 Küçük işletmelerin zamanla ortadan 
kalkacağı ve orta sınıfında giderek işçi sınıfına dönüşeceği görüşü, günü-
müzün ekonomik yapısında geçersizdir. Günümüzün üretim sürecinde 
toplumun dinamik unsurunu taşıyan küçük işletmeler ve orta tabaka, 
Batılı ülkelerin ekonomik yapısında giderek güçlenen bir görünüme sa-
hiptir. Ücretlerde devamlı düşme görüleceği düşüncesi de gerçekleşme-
miştir. Ayrıca, beşeri sermaye kavramına da yer verilmemiştir. Marx, ye-
ni teknolojileri sadece sömürüyü arttıran (ideolojik) bir etken olarak dü-
şünmeyip, iktisadî büyümeye katkısı açısından ele alsaydı daha önemli 
bir büyüme modeli ortaya koyabilirdi.56 

5. J. M. Keynes’in İktisadî Büyüme Modeli 

1930’larda dünyadaki büyük ekonomik buhranla ortaya çıkan “Key-
nesyen ekonomi” 1960’lara kadar pek çok devletin ekonomik yapısında 
egemen olmuştur.57 John M. Keynes’in yazdığı “İstihdam, Faiz ve Paranın 
Genel Teorisi (1980)” çalışmasında, devletin ekonomiye müdahalesi kaçı-
nılmazdır. Bunda birçok faktör olmakla birlikte, ana neden toplam talep 
yetersizliğinden kaynaklanmaktadır.58 Keynes’in düşünceleri özellikle ik-
tisadi büyüme modelleri ve diğer analiz araçlarının katılımıyla, pek çok 
devletin ekonomi felsefesinin temeli olmuştur. Keynes ekonominin başlı-
ca görüşlerini özetlemek gerekirse: 

1. Ekonomide tam istihdam dengesi tesadüfi bir dengedir ve sürdürü-
lebilmesinin hiçbir garantisi yoktur. Devletin müdahalesi olmazsa, eko-
nomideki dengesizlik sürekli bir durum olabilir. Keynes, iktisatta makro 
                                                           
53 Orhan Türkdoğan, a.g.e., s. 146-152; Ali Özgüven, a.g.e., s. 23-24, 1988; Gülten Kazgan, 
a.g.e., s. 371-375, 1991. 
54 Hasan Gürak, a.g.e., s. 81. 
55 Erdoğan Alkin, a.g.e., s. 64. 
56 Gülten Kazgan, a.g.e., s. 365-366, 1991; Yalçın Acar, a.g.e., s. 71; Hasan Gürak, a.g.e., 
s. 82; Metin Berber, a.g.e., s. 96-97. 
57 Ercan Kumcu - Mahfi Eğilmez, Ekonomi Politikası Teori ve Türkiye Uygulaması, Remzi Ki-
tabevi, 8. Basım, s. 33, İstanbul 2005. 
58 Ergül Han, a.g.e., s. 44. 
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analiz yöntemine yer vermiştir. Özellikle, millî gelir, tüketim harcamala-
rı, sermaye birikimi, vergiler, dış ticaret gibi konuları incelemiş ve araş-
tırmıştır. 

2. Gerçekte fiyatlar ve ücretler kurumsal düzenlemeler ve ekonomik 
olmayan nedenlerle klasik iktisatçıların düşündükleri gibi özellikle aşağı 
doğru esnek olmayabilmektedir. 

3. Her talep kendi arzını yaratır. Dolayısıyla önemli olan talep cephe-
sidir. Ekonominin canlandırılması ve denetlenmesi ancak talep politika-
larıyla yapılabilmektedir. 

4. Klasiklerden farklı yönü, devletin ekonomiye müdahalesini ve rolü-
nü kabul etmesidir. Devlet müdahalesi olmadan tam istihdama ulaşmak 
mümkün değildir. Tüketim ve yatırım harcamaları arasında optimal den-
geyi ancak devletin ekonomiye müdahaleci politikaları ile sağlanacağını 
belirtmiştir. Bütçe denkliği, nötr vergi gibi politikalar doğru bir yaklaşım 
tarzı değildir. Ekonominin içinde bulunduğu duruma göre devlet bütçe-
sinin açık veya fazla vermemesi için, artan ya da azalan oranlı vergilerin 
tercih edilebileceğini belirtmiştir.59 

Keynes, otonom yatırımlardaki bir artışın ülke gelirinde çarpan meka-
nizması kadar artıracağını bu durumda büyüme emarelerinin gerçekle-
şeceğini belirtmiştir.60 Keynes’in modelinde, ne teknolojik yatırımlara ve 
getirdiği yeteneklere, ne de nitelikli beşeri sermayeye yer verilmiştir. Key-
nes için, uzun dönem dengesi ya da kısa dönem dengesi pek önem arz 
etmez, kısa dönemde de veri girdilerle (veri teknoloji ve emekle) eksik is-
tihdamda ortaya çıkan dengeden, bu girdilerle tam istihdamdaki denge-
ye nasıl ulaşılacağını inceler.61 Ona göre; “Bir milletin zenginliği üretime 
dayalı olduğunu ret etmiyorsa da, üretimin ve tasarrufun ekonomik büyü-
me ve kalkınma üzerindeki önemini ihmal etmiş, tüketim üzerinde odak-
lanmıştır.”62 Tüketimin üretimi canlandıracağı görüşü, devletin bizzat ka-
mu harcamaları yoluyla tüketimi canlandıracağı ve satın alma güçlerini 
destekleyerek yükselteceği görüşünü benimsemiştir.63 Açıkça belirtmek 
gerekirse; Keynes, klasik ve neo-klasik iktisat görüşünden farklı olmak 
üzere, yeni bir iktisadî düşünce sistemin oturtmaya çalışmıştır.64 Özetle 
şöyle belirtmek mümkündür; Keynes’teki büyüme kısa dönemli bir bü-
yüme süreci şeklinde olup, bu şekilde bir büyüme analizi yapmıştır. 
Çünkü amaç, uzun dönemli büyümeyi incelemek değil, kısa dönemde 
                                                           
59 Vural Savaş, a.g.e., s. 191-206; Ercan Kumcu-Mahfi Eğilmez, a.g.e., s. 33; Ergül Han, 
a.g.e., s. 45. 
60 Sabri F. Ülgener, Millî Gelir, İstihdam ve İktisadi Büyüme, Der Yayınları, 7. Basım, s. 309-
310, İstanbul 1991. 
61 Hasan Gürak, a.g.e., s. 85-86. 
62 Coşkun Can Aktan, Yeni İktisat Okulları, Seçkin Yayınları, 1. Basım, s. 31, Ankara 2004. 
63 Ergül Han, a.g.e., s. 44. 
64 Erdoğan Alkin, a.g.e., s. 69-71; Ercan Kumcu-Mahfi Eğilmez, a.g.e., s. 33. 
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veri (sabit) girdilerle eksik istihdamdaki dengeden, tam istihdamdaki 
dengeye nasıl ulaşılacağını ele alıp incelemektir. 

Keynes teorisini arz ağırlıklı değil, talep ağırlıklı olarak kurmuştur. 
Keynes’in iktisadî büyüme modelinde ne teknolojik yatırımlara ve getirdi-
ği yeniliklere ne de nitelikli beşeri sermayeye yer verilmiştir.65 Bir ekono-
minin durgunluktan nasıl kurtulup, büyümeyi tetikleyen kaynakların ne 
şekilde ivme kazandıracağı konusuna ağırlık verilmiş, bu haliyle büyüme 
sürecinde bir ekonominin karşılaştığı sorunlara ve büyüme sürecine etki 
eden faktörlere girmemiş olması model şekil olarak eksik bırakmış ve 
modeli statik bir hale getirmiştir.66 Keynes modelinde gelişmiş ülkeleri 
kullanması, az gelişmiş ülkelerin büyüme sürecini dikkate almaması bir 
önemli eksikliktir. Bu bağlamda Keynes büyüme modeli, gelişmiş Batılı 
ülkelere özgü, efektif talep yetersizliğine bağlı işsizliği açıklaması, faal nü-
fustaki işsizliğin yüksek oranlarda seyrettiği az gelişmiş ülkelerdeki işsizli-
ğin nedenlerini ve giderilmesini bu modelle açıklanması mümkün değildir. 
İşte bu nedenle azgelişmiş ülkelerin büyüme sürecinin nasıl oluştuğunu 
ortaya koymakta yetersiz kalmıştır. Ayrıca enflasyonu sadece talep enflas-
yonuna bağlı olarak açıklaması bir başka eleştirilecek durumdur.67 

6. J. Schumpeter’in İktisadî Büyüme Modeli 

Joseph Schumpeter büyümeyi temel olarak, teknolojik yeniliklere 
bağlamaktadır.68 Bu yenilikler içsel bir durum arz eder görüşünü benim-
semiştir, hatta kapitalizmin temelini de teknolojik yatırımlar ve bunların 
getirdiği yeniliklere dayandırmaktadır.69 Schumpeter’e göre ekonomiyi 
büyütecek beş değişik yenilik söz konusudur: 

1. Piyasaya yeni bir malın, mevcut bir malın yeni bir tipinin veya yeni 
bir kalitesinin sürülmesi, 

2. Yeni bir üretim tekniğinin kullanılması, 
3. Yeni piyasaların bulunması, 
4. Yeni bir hammadde veya yarı mamul kaynağının bulunması. 
5. Endüstrinin yeniden düzenlenmesi; tröst, kartelleşme ve monopol-

lerin engellenmesi.70 
Schumpeter’de, kapitalist ekonomik sistemin büyümesinde girişimcile-

re ve teknik ilerlemelerin girişimciler tarafından uygulanarak üretime so-
kulması ve böylece ekonominin canlanacağı görüşü (kârların artırılarak, 
                                                           
65 Hasan Gürak, a.g.e., s. 85-86. 
66 Yalçın Acar, a.g.e., s. 81. 
67 Gülten Kazgan, a.g.e., s. 285, 1991. 
68 Hasan Gürak, a.g.e., s. 89; Erdal M. Ünsal, a.g.e., s. 71-73. 
69 J. A. Schumpeter, Capitalism, Socialism and Democracy, Unwin University Books, s. 83, 
London, UK, 1970. 
70 Ali Özgüven a.g.e., s. 137, 1988; P. Aghıon - P. Howıtt, Endogenous Growty Theory, MIT 
Press, s. 53, USA 1998; Erdal M. Ünsal, a.g.e., s. 71. 
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tasarrufların artacağı ve yatırımların genişleyeceği görüşü) vardır.71 Key-
nes gibi ilk önce ekonomiyi durgun bir yapıda düşünür, kârın ve faizlerin 
düşük olması girişimciyi yeni üretim teknikleri ve yeni ürünler ortaya koy-
maya zorlar, bu durumun ekonomi de üretimi canlandıracağını düşün-
mektedir. Durgun bir suya atılan taş gibi tüm ekonomik yapıyı canlandı-
racağını ve sermaye - emek oranındaki bu artışın tüm sektörlere yayılarak 
yatırımları tetikleyerek büyümeyi gerçekleştireceğine inanmaktadır.72 
Schumpeter’e göre kapitalizmin özelliği “yaratıcı yıkım” bir ekonomik yapı-
ya sahip olmasıdır. Yaratıcı yıkımın sebebi ise teknolojik yenilikler (inovas-
yon) olmaktadır.73 Schumpeter, iktisadî büyümenin temel hareket nokta-
sının teknoloji olduğunu belirtir. Bunun, kişi başına bilgi ile ölçülen, 
emekten veya sermayeden tasarruf sağlayacak zamanlar arası dışsallık et-
kisiyle uzun dönemde kişi başına gelir büyümesi üzerinde gerekli önkoşul 
olduğunu düşünmektedir.74 “Teknolojiye ‘dışsal bir unsur’ olarak yaklaş-
makta ve ‘belirsizlik’ özelliğini vurgulamaktadır.” Schumpeter, neo-klasik-
lerle aynı görüşü savunur. Söz konusu firmalar teknolojik yenilikleri takip 
ederek kendilerine uygun olan teknolojileri satın alırlar. Schumpeter, neo-
klasik yaklaşımdan farklı olarak teknolojik yenilik kavramının alanını ge-
nişletmiş, teknolojik yenilik kavramını sadece üretim sürecinde yeni bir 
tekniğin kullanılması olarak değil; aynı zamanda yeni bir malın üretilmesi, 
yeni pazarların açılması, yeni pazar örgütlenmelerine gidilmesi, yeni ham-
madde kaynaklarının bulunması gibi süreçleri de kapsayan 4 temel görü-
şe dayanan bir kavram olarak tanımlamış ve bunun üzerine teknolojik ye-
nilik fikrini oluşturmuştur.75 Marx’ın görüşünden ayrıldığı nokta ise, işçi-
lerin refah seviyelerini arttırarak sürdüreceğini, ancak işçilerin güçlü ör-
gütlenmesi ve aydınlarla birlikte hareket etmesi, sermaye ve müteşebbis 
kesime karşı güçlenerek sosyal siyaset politikaları izlemeleri sonucu çatış-
ma olmadan (Marx’dan ayrılarak) sosyalizme geçileceğini belirtmesidir.76 

7. Harrod - Domar’ın İktisadî Büyüme Modeli 

Harrod, eksik istihdam dengesinden yola çıkarak, tam istihdam den-
gesine ulaştıracak büyümenin koşullarını araştırırken77; Domar ise, tam 
istihdam dengesinden yola çıkarak büyümenin sürdürülebilmesini sağ-
layacak olan koşulları araştırmıştır.78 Birbirlerinden bağımsız olarak ha-
                                                           
71 Ali Özgüven a.g.e., s. 136, 1988; Erdal M. Ünsal, a.g.e., s. 72-73. 
72 J. A. Schumpeter, a.g.e., s. 83. 
73 Hasan Gürak, a.g.e., s. 89-90. 
74 Muhteşem Kaynak, a.g.e., s. 137. 
75 Erdal M. Ünsal, a.g.e., s. 71-74. 
76 Yalçın Acar, a.g.e., s. 75. 
77 R. F. Harrod, “An Essay In Dynamic Theory”, Economic Journal, Vol: 49, s. 14-33, 1939. 
78 E. D. Domar, “Capital Expansion, Rate of Growth and Employment”, Econometrica, Vol: 14, 
No: 2, s. 137-147, 1946. 
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zırladıkları büyüme modelleri; sebep sonuç açısından ulaştıkları varsa-
yımlar nedeniyle paralellik taşımaktadır, bunun için birlikte anılmakta-
dır. Harrod ve Domar modelleri özünde aynı olmakla beraber, aralarında 
şöyle bir fark vardır. Harrod, eksik istihdamı hareket noktası seçip tam 
istihdama ulaşmayı sağlayacak şartlar üzerinde dururken, Domar ise, 
tam istihdam durumundan hareketle bunun akım halinde süreç olarak 
korunması için gerekli şartları ortaya koymaktadır.79 

Harrod-Domar büyüme modelinin, nüfus artışı ve teknik ilerleme gibi dış 
(eksojen) değişkenlere bağlı olduğu tam istihdam durumundaki ekonomileri 
ele alan uzun dönem denge teorisidir.80 Domar (1946); büyümeyi, yatırım 
(I), yatırımın potansiyel sosyal ortalama verimliliği (ơ) ve çarpanın (1/ 1-c) 
değerine bağlamıştır. Keynesçi iktisadın tasarruf-yatırım teorisine dayandı-
rıldığı bu modelin, Keynesçi iktisattan ayrılan özelliği, temel vurgusunun di-
namik bir ekonominin uzun dönemde istikrarlı büyümesi üzerine yapılmış 
olmasıdır. Harrod birbirinden farklı üç büyüme oranı kabul etmektedir. 

1. Gerekli büyüme hızı, 
2. Fiili büyüme hızı, 
3. Doğal büyüme hızıdır.81 
Keynes’in kısa dönemli statik analizini uzun dönemli olarak genişletme-

ye yönelik olan Domar’ın büyüme modeli, yatırımların büyüme üzerindeki 
etkilerini daha geniş kapsamlı olarak ele almıştır ve bu maddeye göre bir 
ekonomide yapılan yatırım harcamaları iki önemli etkiyi meydana getirir: 

1. Ekonominin arz yönünü ilgilendiren, Kapasite Artırıcı Etkisi. 
2. Ekonominin talep yönünü ilgilendiren, Gelir Artırıcı Etkisi.82 
Harrod’un büyüme modelindeki temel varsayımları 7 maddede belirt-

mek mümkündür: 
1. Net tasarruflar (St), aynı dönemdeki millî gelirin (Yt) sabit bir payı-

dır. Dolayısıyla, ortalama ve marjinal tasarruf eğilimleri birbirine eşittir. 
2. Ekonomi dışa kapalıdır (İthalat ve ihracat yoktur). 
3. Fiyatların genel düzeyi değişmemektedir. 
4. İşgücünün işe katılma oranı nüfus tarafından belirlenmekte ve dış-

sal bir etkiye sahiptir. 
5. Üretim yalnızca sermayenin bir fonksiyonudur. Sermaye (K) ve emek 

(L) arasında tek ve sabit bir faktör bileşimi olarak değerlendirilmiştir. 
6. Ekonomide tek mal üretilmektedir ve gecikme yoktur. 
7. Gelir, tasarruf ve yatırım kavramları toplulaştırılmış kavramlardır 

ve net olarak açıklanmamıştır.83 
                                                           
79 Muhteşem Kaynak, a.g.e., s. 66. 
80 Erdoğan Alkin, a.g.e., s. 204-205. 
81 Metin Berber, a.g.e., s. 96-97; Muhteşem Kaynak, a.g.e., s. 77-78. 
82 Metin Berber, a.g.e., s. 109; Muhteşem Kaynak, a.g.e., s. 84. 
83 Muhteşem Kaynak, a.g.e., s. 71-72. 
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Harrod-Domar’a göre temel büyüme kaynağı olarak tasarruflar, ser-
maye-hasıla oranı ve yatırımlar baş etkendir.84 Domar, 1947 yılında ya-
yınladığı “expansion and employment” (Büyüme ve İstihdam) adlı maka-
lesinde bir zaman sürecinde tam istihdamı sağlamanın gerektirdiği millî 
gelir büyüme oranını dikkate almaktadır. Yatırım artışlarının millî geliri 
ve üretim kapasitesini nasıl arttıracağı üzerine çalışmalar yapmıştır.85 
Harrod-Domar modelinde; iktisadî büyüme, tasarrufların bir fonksiyonu-
dur. Buna göre fonksiyonu şöyle yazabiliriz: 

g = f (sY)86      (1.11) 

Harrod-Domar modelinde ex post yatırımlar, ex ante tasarruflara eşit 
olmalıdır. 

ostIexp  = exanteS  = Sy    (1.12) 

İstikrarlı - dengeli büyümenin olabilmesi için bir denklem yazmak ge-
rekirse; 

g=s/v=n87      (1.13) 

Sonuç olarak I = S eşitsizliği nedeniyle denge bozulduğunda, istikrarsız-
lık olacak, büyümede duracaktır.88 Harrod - Domar büyüme modeline göre, 
bir ekonominin fiyat istikrarını koruyarak büyüyebilmesi için yatırımların 
kapasite artırıcı etkisi ile gelir artırıcı etkisinin; tam istihdamı koruyarak 
büyüyebilmesi için de fiili büyüme, garantili büyüme ve doğal büyüme oran-
larının birbirine eşit olması gerekir.89 Ancak, sermayenin marjinal etkinliği, 
marjinal tasarruf ve tüketim eğilimi, nüfus artış oranı ve beklentiler zaman-
la değişeceğinden bu koşulların piyasa şartlarında kendiliğinden sağlanma-
sı pek mümkün değildir. Dolayısıyla bir düzenleyici güç olarak devletin eko-
nomiye müdahale etmesi istenir. Bu sorunları gidermeye yönelik yapılan ça-
lışmaların ise neo-klasik büyüme modelinin ortaya çıkmasına sebep olmuş-
tur.90 “Harrod - Domar’ın büyüme hesaplamaları azgelişmiş ülkeler için değil, 
daha çok Batılı ülkeler için kullanılan yöntemleri formülleştirmiştir.”91 
                                                           
84 Metin Berber, a.g.e., s. 52. 
85 E. D. Domar, “Expansion and Employment”, American Economic Review, Vol: 37, s. 34-55, 
(March), 1947. 
86 Hasan Gürak, a.g.e., s. 88. 
87 Hasan Gürak, a.g.e., s. 88. 
88 Hasan Gürak, a.g.e., s. 88. 
89 Erdoğan Alkin, a.g.e., s. 183-187; Sabri F. Ülgener, a.g.e., s. 423-424; Muhteşem Kay-
nak, a.g.e., s. 78-79. 
90 İlker Parasız, İktisadi Büyüme Teorileri, Ezgi Yayınları, s. 143, Bursa 2003; Metin Berber, 
a.g.e., s. 136-137, 143. 
91 Şevket Tüylüoğlu - Hamza Çeştepe, “Kalkınma Teorilerinin Temelleri ve Gelişimi”, İktisadi 
Kalkınmada Sosyal, Kültürel ve Siyasal Faktörlerin Rolü, İçinde: S. Taban - M. Kar (Ed.), 
Ekin Kitabevi, s. 35, Ankara 2004. 

367



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 18

Harrod-Domar büyüme modeli, toplam talep, üretim ve istihdam ara-
sındaki ilişkileri açıklayarak ekonominin büyüme hızını belirlerken, iki 
kavrama dayanmaktadır: marjinal tasarruf oranı ve sermaye-hasıla kat-
sayısı. Bir ekonomide büyüme oranı; marjinal tasarruf oranı ile pozitif, 
sermaye-hasıla katsayısı ile negatif yönlü ilişki içindedir. Yani bir ekono-
mide marjinal tasarruf oranı ne kadar büyük ise ve sermaye-hasıla kat-
sayısı ne kadar küçükse, o ekonominin büyüme hızı o derece büyük ola-
caktır. Bir başka ifade ile, yatırım miktarı tasarruf hacmine eşit S = I ol-
duğunda marjinal tasarruf eğilimi ile sermaye-hasıla katsayısı tarafın-
dan belirlenen oranda ekonomi büyüyecektir.92 Domar modelinin üç te-
mel kavramı vardır: 

(a) Tasarruf Eğilimi, 
(b) Sermaye / Hasıla Oranı, 
(c) Sermayenin Ortalama Verimliliği.93 
Domar modelindeki basitleştirici varsayımlar şöyledir:94 
a. Ekonomi dışa kapalıdır. Bu varsayımla Domar, dikkatleri özel sek-

tör yatırımlarının kapasite artırıcı etkisi üzerine çekmektedir. 
b. Ekonomide gecikmeler yoktur. Yani üretimdeki bir artış aynı anda 

yatırım harcamalarını artırmakta, yatırım harcamalarındaki artış da ay-
nı anda gelir artışına yol açmaktadır. 

c. Ekonomi tam istihdam denge seviyesindedir. 
Bu modele yönelik bir takım eksiklikler ve eleştiriler getirilmiştir. Har-

rod-Domar iktisadî büyüme modelinde, Keynes’de görülen eksiklik bu mo-
delde de mevcuttur. Beşeri sermaye (nitelikli emek) ve teknolojik yenilik 
kavramları yoktur, sadece sermaye kavramını üretim artışını sağlayan 
araç olarak görülmüştür. Bu model gelişmiş ülkeler için kurmuşlardır. Bu 
modelde kullanılan kavramlardan olan tasarruf eğilimi, sermaye hasıla 
                                                           
92 Zeynel Dinler, a.g.e., s. 371. 
93 (a) Tasarruf Eğilimi: Tasarruf, gelirin tüketilmeyen kısmıdır ve tasarruf eğilimi, ortalama 
tasarruf eğilimi (S/Y) ve marjinal tasarruf eğilimi S/Y olarak ikiye ayrılır. Modelde ortala-
ma tasarruf S/Y eğiliminden hareketle tam istihdam gelir seviyesinde I = S eşitliği için ge-
rekli olan yatırım miktarının belirlenmesinde ve marjinal tasarruf eğiliminden hareketle ya-
tırım harcamalarından kaynaklanacak gelir artışının hesaplanmasında (çarpan katsayısı-
nın değerinin (k=1/ Y) belirlenmesinde) yararlanılmıştır. (b) Sermaye/Hasıla Oranı: Sermaye 
katsayısı olarak da adlandırılan sermaye-hasıla oranı, ekonomideki mevcut sermaye stoku-
nun (K), tam istihdam üretim miktarına (Y) oranıyla bulunur. K/Y olarak hesaplanan ortala-
ma sermaye - hasıla oranı, bir birim üretim için gereken sermaye ihtiyacını gösterir. (c) Hası-
la - Sermaye Oranı (Sermayenin Ortalama Verimliliği): Sermaye - hasıla oranının tersine, ha-
sıla - sermaye oranı yada sermayenin ortalama verimliliği denir ve Y/K ile gösterilir. Bu 
oran, ekonominin sahip olduğu tam istihdam gelir seviyesinin mevcut sermaye stokuna bö-
lünmesiyle bulunur. Örneğin bir ekonomide 10 TL’lik üretimde bulunmak için 40 TL’lik bir 
sermaye malı gerekiyorsa, (K/Y=4), sermayenin ortalama verimliliği Y/K = 10/40 yani % 25 
olur. Sermayenin ortalama verimliliği üretim kapasitesinin yâda ekonominin üretim gücü-
nün belirlenmesinde sıkça kullanılan bir araçtır. Sermayenin ortalama verimliği için geçerli 
olan bu açıklamalar işgücünün ortalama verimliliği (Y/N) için de geçerlidir. E. D. Domar, 
“a.g.m.”, s. 139-143. Erdoğan Alkin, a.g.e., s. 174-175. 
94 Erdoğan Alkin, a.g.e., s. 174-184; Sabri F. Ülgener, a.g.e., s. 423-425; Metin Berber, 
a.g.e., s.136-137. 
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oranı ve sermayenin verimliliğini hesaplamak zordur. Çünkü bunlar soyut 
kavramlardır. Modelde sabit katsayılı üretim fonksiyonu kullanıldığı için, 
büyüme çok iyimser olarak sisteme etki eden parametrelerin dengeyi sağ-
layacak şekilde kendiliğinden oluşmasına bağlıdır ki; burada ciddi eleştiri-
ler almışlardır. Ayrıca, sermaye-hasıla oranının sabit kabul edilmesi yine 
iktisatçılar tarafından eleştiri getirilmiştir. Ayrıca bu durum sürekli bir 
dengesizlik manasına gelmektedir. Harrod-Domar büyüme modelinde, dış 
tasarruflara hiç değinilmemiştir. Modelde büyümenin ortaya çıkmasında 
yaratılan hasılanın içeriğinde bir değişken olarak dış tasarrufların olmayı-
şı bir eksikliktir. Ayrıca modelde, nötr teknolojik gelişme oranından bah-
setse de, ülkenin elindeki teknolojik durumun koşullarına ve özelliklerine, 
bununla birlikte teknolojinin büyüme üzerindeki hızlandıran etkisine de-
ğinilmemiştir.95 Bu modelde sermaye üretim artışını sağlayan tek faktör 
olarak düşünülmüş, nitelikli emek ve teknolojik gelişmeler yok sayılmıştır. 
Emek miktarının sınırsız olduğu varsayımı altında azalan verimler kanu-
nunu içermediğinden kısa vadeli bir büyüme analizi olarak kabul edilmiş-
tir.96 Tasarruf eğilimi ve sermaye-hasıla oranının kısa ve uzun dönemler 
itibariyle birbirine eşit ve sabit kabul edilmesi yanlış bir varsayımdır. Ser-
maye oranının sabit kabul edilmesi üretim faktörlerinde bir ikame duru-
munun ve teknolojik gelişmenin olmadığı anlamına geldiğinden, modelin 
en önemli eksik yanını oluşturmaktadır.97 

8. Nicholas Kaldor’un İktisadî Büyüme Modeli 

Nicholas Kaldor 1958 yılında iktisadî büyümeyi analize eden “büyüme-
yi karakterize eden temel faktörler” adlı çalışmasında sanayileşmiş birkaç 
ülkenin ekonomisini inceleyerek şu yaklaşımı getirmiştir; “üretim büyüme 
haddi ile sermaye ve işgücü arasındaki ve faktör fiyatları ile nisbi gelir pay-
ları arasındaki ilişkilerin uzun vadede sağladığı intizam” olarak kabul 
eder.98 Burada üretim sürecini bir büyüme göstergesi olarak değerlendir-
miştir. Post-keynesyen ekolün en önemli temsilcilerinden olan Kaldor’un 
ekonomik büyüme konusunda değişik görüşler ortaya koymuştur. Kaldor, 
ekonomik sistemin farklı davranışlar sergilemesinde ekonominin talep yö-
nünün anahtar konumunda olduğunu kabul eder.99 

Kaldor, Harrod’un görüşünden destek alarak, sabit bir sermaye-hasıla 
oranına erişmek için hızlandıran ilkesine gerek olduğunu belirtmiştir.100 
                                                           
95 Muhteşem Kaynak, a.g.e., s. 96. 
96 Hakan Sarıbaş - Fuat Sekmen, Türkiye’nin Muasır Medeniyete Ulaşma Çabası, Değişim 
Yayınları, 1. Basım, s. 70, İstanbul 2008. 
97 Metin Berber, a.g.e., s. 136-137. 
98 William H. Branson, Makro İktisat Teorisi ve Politikası, Çev: İ. Kanyılmaz, 1. Basım, Alfa 
Yayınları, s. 564, İstanbul 1995. 
99 Murat Çetin, “Kaldor Büyüme Yasasının Ampirik Analizi: Türkiye ve AB Ülkeleri Örneği 
(1981-2007)”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt: XI, Sayo: I, s. 358, 2009. 
100 Muhteşem Kaynak, a.g.e., s. 141. 
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Kaldor’un Harrod modelinden farklı kılan, gerçekleşen sermaye-hasıla (v), 
gerekli sermaye-hasıla oranı (vr)’den küçük olursa, yatırımlar artar, verimli-
lik artar ve hasıla büyümesinin artacağını belirtmiştir.101 Kaldor’a göre, Har-
rod modelinde iktisadî dengeden giderek uzaklaşıldığını kendi modelinde ise 
böyle bir durumla karşılaşılmayacağını savunur ve oluşturduğu büyüme 
süreci Solow’daki büyümeye benzer şekilde kararlı ve devamlılığı olan bir 
durumdur. Yani, geliştirdiği teknik gelişme fonksiyonu gereğince yatırımlar 
sürdükçe büyümede kesintisiz bir şekilde sürdürülebilecek bir süreçtir.102 

Kaldor “Capital Accumulation and Economic Growth (1962)” çalışmasın-
da büyüme dengesini etkileyen 6 önemli madde olduğunu varsaymaktadır: 

1. Üretim sürecinde iki önemli üretim faktörünü temel alır. Bunlar 
emek ve sermayedir. 

2. Teknolojik ilerleme sürekli değildir. 
3. Genel bir rekabet kuralı vardır. 
4. Tüm kârlar tasarruf edilirken, tüm ücretler tüketilir. 
5. Sermaye ve emek birbirini sıkı bir şekilde tamamlamaktadır. 
6. Sınırsız bir emek arzı bulunmaktadır. Bu da sabit bir ücreti sağlat-

maktadır.103 

Kaldor, sanayileşmeyi iktisadi büyümenin itici motoru olarak gördü-
ğü KEG (Kaldor’s Engine of Growth) teorisini ortaya koymuştur.104 Bu 
durumu gelişmiş Batı ülkelerinde 1950-60 dönemlerini kapsayan test-
lerle sınama yapmıştır. Bu testler doğrultusunda iki temel görüş ve 
denklem ortaya koymuştur. Bu denklemlerden birincisi, imalat sanayin-
deki (verimlilik) büyüme ile toplam GSYİH büyümesi arasında güçlü bir 
ilişki olduğunu öngörmektedir. Kaldor, imalat sanayindeki büyüme ile 
ekonomideki verimlilik artışı arasında (Verdoorn denklemi)105 veya eko-
nominin (istihdam artışı sağlayan) büyümesi arasında güçlü bir ilişkisi-
nin olduğunu öne sürmektedir. Kaldor, elde ettiği diğer ikinci önemli so-
nuçta, imalat sanayi istihdamındaki artışların verimliliği olumlu yönde, 
                                                           
101 Muhteşem Kaynak, a.g.e., s. 142. 
102 Muhteşem Kaynak, a.g.e., s. 141-142. 
103 Nicholas Kaldor, “Capital Accumulation and Economic Growth”, UNESCO/SS/PED/6/, 
Seminar on The Programming of Economic Development, s. 176-222, Paris, November 1962. 
104 Nicholas Kaldor, “A Model of Economic Growth”, The Economic Journal, Vol: 67/268, 
s. 596-624, 1957; İbrahim Arisoy,”Türkiye’de Sanayi Sektörü - İktisadi Büyüme İlişkisinin 
Kaldor Hipotezi Çerçevesinde Test Edilmesi”, Türkiye Ekonomi Kurumu, Tartışma Metni 
2008/1, s. 11, Ankara, Ocak 2008, (www.tek.org.tr). 
105 Verdoorn denklemi, emeğin prodüktivitesindeki artışla üretimin büyüme oranı arasında 
bir ilişkinin olduğunu ampirik olarak kanıtlamaya çalışır. Kaldor’da, emek başına ürünün 
büyümesi (dy/ydt), kişi başına sermayenin büyüme oranına (dk/kdt) bağlamaktadır. (dy/ydt) 
= (dk/kdt) burada h>0’dan büyük olmalıdır. Bu denklem teknik ilerlemenin göstergesidir 
(Arısoy, 2008:11; Çetin, 2009:359; Parasız, 2003:173) Verdoorn Yasası, imalat sanayindeki 
verimlilik büyümesi imalat sanayindeki üretim büyümesinin bir fonksiyonudur ve araların-
da pozitif bir ilişkiye dayalıdır. Bu ilişki birikimli nedensellik sürecidir. Verimlilik büyümesi 
ile talep arasında sıkı ve organik bir ilişkisi vardır. Talebi de belirleyen üç unsuru vardır; tü-
ketim, yatırım ve net ihracattır (Kaynak: 2009:146). 
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imalat sanayi dışında kalan istihdamdaki artışların ise verimliliği olum-
suz yönde etkileyeceği varsayımını ortaya koymaktadır.106 

9. W.W. Rostow’un İktisadî Büyüme Modeli 

W. W. Rostow, 1960 yılında yayınladığı “The Stages Of Economic 
Growth (Les Etapes de la Croissance Economique)” adlı kitabında ekono-
minin gelişme süreci bakımından bütün toplumları izleyen107 bir teori 
ortaya koymuştur. Rostow, bir iktisat tarihçisi olarak, Amerikan askeri 
ve dış politikası üzerine çalışırken geliştirdiği bu kuramın “ekonomik bü-
yüme ve modern tarih hakkında bir teori” olduğunu belirtmektedir. Bü-
tün toplumların iktisadi gelişmelerini tarihsel açıdan ele alırken, çeşitli 
ülkelerin toplumsal yapısını 18. yüzyılın sonlarından 1960’lara kadar 
uzanan bir süreç içerisinde toplumsal gelişmelerini incelemiştir. Rostow, 
ülkelerin iktisadî açıdan tanımlanmalarını mümkün kılan beş gelişme-
büyüme aşamasını belirlemiştir:108 

1. Geleneksel Toplum Dönemi, 
2. Kalkışa Hazırlık Dönemi, 
3. Kalkış Dönemi, 
4. Olgunluğa Yöneliş Dönemi, 
5. Kitle Tüketimi Dönemi. 
Rostow’un çalışmasında önem arz eden bölüm, kalkış safhasıdır. Bu 

dönemde ekonomide net yatırımlar ve tasarruflar millî gelirin %10’lar 
mertebesinin üstüne çıkmaktadır. Örneğin, yine bu safhada modern bir 
yapının oluşturulması, sosyal, politik ve hukuki alanlarda çağdaş olarak 
politikaların hayata geçirilmesi sürecidir. Japonya 1875’de bu döneme 
girerken, ABD ise, 1830-1860’larda girmiş, İngiltere bu döneme 1783-
1802 döneminde, Rusya ve Kanada 1890-1914 döneminde, Hindistan ve 
Çin ise 1952’lerde ve Türkiye ise 1937’de girmiştir.109 Rostow, milletlerin 
zenginliğine ulaşmasındaki süreci gösteren bu aşamaları fakirlikten zen-
ginliğe geçiş süreçleri olarak değerlendirmektedir. Günümüzde ise, Kitle 
Tüketimi Dönemi safhasında ise, “muasır medeniyet seviyesinin”110 tüm 
özelliklerini görmemiz mümkündür. Bu dönem ABD için 1913’de Henry 
Ford’un seri otomobil üretimine geçmesiyle başlamıştır. Batı Avrupa ve 
Japonya ise 1950’lerden sonra bu döneme girmişlerdir. S. Kuznets’in W. 
Rostow’un teorisine ciddi eleştirileri olmuş, bunları kısaca belirtmek ge-
                                                           
106 İbrahim Arisoy, “a.g.m.”, s. 11; Murat Çetin, “a.g.m.”, s. 359. 
107 Yalçın Acar, a.g.e., s. 93. 
108 Orhan Türkdoğan, a.g.e., s. 29-31; Philip Kotler-Somkid Jatusrıpıtak-Suvit Maesıncee, 
Ulusların Pazarlanması, Çeviren: Ahmet Buğdaycı, Türkiye İş Bankası Yayınları, No: 489, s. 
86-87, İstanbul 2000; İlker Parasız, a.g.e., s. 80-81. 
109 Walt Whitman Rostow, The Stages Of Economic Growth: A Non-Communist Economist 
Manifesto, Cambridge University Press, Cambridge, First Edition, s. 65, 1960; Yalçın Acar, 
a.g.e., s. 96. 
110 Hakan Sarıbaş-Fuat Sekmen, a.g.e., s. 23. 
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rekirse; “Dönemler arasında bir analitik bağlantı belirlenmeli ve gelişim 
ona göre açıklanması gerektiğini belirtmiştir. Her safhanın birtakım özel-
likleri belirlenerek ona göre artış veya azalışı belirleyen ölçülebilir özellik-
ler ortaya konmamıştır. Ayrıca bir safhanın bir özelliği yine sadece o saf-
haya özgü bir nitelik taşımalıdır”111 görüşlerini eleştiri olarak belirtmiştir. 
İktisadî büyümenin motoru olarak, tasarruf oranları ve sermaye-hasıla 
toplamının bir sonucu olarak görmüştür. Ancak tek başına dönüşüm 
halindeki bir ekonomik yapı için bu durum uygun değildir. Modelde, be-
şeri sermaye kavramı da dışarıda bırakılmıştır. Bu bakımdan ciddi bir 
eksikliktir. Kalkış aşamasına kadar insanın çevre ile ilişkilerine hiç deği-
nilmemiştir. Bunun yanında, bir ülkenin hangi aşamada olduğunun 
saptanması ve tek tip büyüme modeli ortaya koyarak bütün ülkelerin 
taklitçi bir batı modelini uygulayacağı112 görüşü ciddi eleştiri almıştır. 

10. Neo-Klasik İktisadî Büyüme Modelleri 

10.1. R. Solow’un İktisadî Büyüme Modeli 

Neo-klasik büyüme teorisinin çıkış noktasını Solow (1956) ve Swan 
(1956)’ın iki ayrı makalesindeki ampirik çalışmalar sonucu ortaya çık-
mıştır. Solow iktisadi büyüme modelini, dört değişken şeklinde ortaya 
koymak mümkündür: Gelir (Y), fiziksel - maddi sermaye (K), emek (L) ve 
bilgi ya da işgücü etkinliği (A). t zamanındaki üretim fonksiyonu:113 

Y(t) = F [K(t), A(t), L(t)]    (1.14) 

Neo-klasiklerin temel amacı, gelir düzeyini veri alarak fiyat mekaniz-
masını kullanarak, piyasanın ve fertlerin davranışlarını düzenleyen bir 
araç olduğunu ispatlamaya çalışırken, tam rekabet piyasası çerçevesin-
de oluşturulan varsayımlar içerisinde normatif nitelikte büyüme modeli 
şeklinde ortaya konmuştur.114 Bu büyüme modelinin normatif nitelikte 
oluşunun nedeni, dengelerin optimal ve etkin olmasından kaynaklan-
maktadır.115 Neo-Klasik Büyüme Modeli, ekonominin tam istihdama 
ulaşmasında gerekli olan dinamik şartları oluşturmaktır. Aslında Neo-
klasikler, Keynes’in ekonomik görüşlerine olan tepkilerinden beslenerek 
ortaya koydukları görüşlerdir.116 Bu modelin temelinde, sermaye stoku 
ile verimlilik fonksiyonu bulunmaktadır. Emek birimi başına giren girdi 
ve çıktı arasındaki ilişkiyi göz önünde tutmaktadır. Kişi başına sermaye 
                                                           
111 Yalçın Acar, a.g.e., s. 98. 
112 İlker Parasız, a.g.e., s. 82. 
113 Robert M. Solow, “Technical Change and the Aggregate Production Function”, Review of 
Economics and Statistics, No: 39-3, s. 312, August 1957. 
114 Bernard Guerrıen, Neo-Klasik İktisat, Çev: E. Tokdemir, İletişim Yayınları, 1. Basım, 
s. 138, İstanbul 1991. 
115 Bernard Guerrıen, a.g.e., s. 54. 
116 M. A. Yülek, “İçsel Büyüme Teorileri, Gelişmekte Olan Ülkeler ve Kamu Politikaları Üze-
rine”, Hazine Dergisi, Sayı: 6, s. 89-105, Nisan 1997. 
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miktarı ne kadar hızlı büyürse, reel GSMH ve kişi başına gelir o kadar 
hızlı büyüyecektir.117 Model, azalan verimler kanunu işlediğinden, büyü-
meyi belirleyen temel unsurlar; teknolojideki değişme ve nüfus artış hızı-
dır. Ancak bu iki unsur modelin dışından belirlenmektedir.118 

Bu fonksiyona göre üretim (hasıla), bu girdilerin artan bir fonksiyo-
nudur ve veri sermaye-işgücü düzeyinde üretim, teknolojik yenilik ve de-
ğişimler (A’daki transformasyon) yoluyla artırılmaktadır. Üretim fonksi-
yonu, sermaye ve işgücü girdisine göre ölçeğe göre sabit getirilidir. 

Neo-klasik büyüme teorisi şu varsayımlara dayanmaktadır. 
1. Modelde ölçeğe göre getiriler sabittir (azalan verimlere dayalı). 
2. Sermayenin marjinal verimliliği azalmaktadır. 
3. Bağımsız bir yatırım fonksiyonu bulunmaktadır. 
4. Faktörler arası ikame olanaklıdır. 
5. Nüfus dışsal olarak belirlenen sabit bir hızla büyümektedir.119 
Solow büyüme modeli; tasarrufun, nüfus artışının ve teknolojik geliş-

menin zaman içinde çıktının büyümesini nasıl etkileyeceği ortaya koy-
maktadır.120 

Devlete ekonomik hayatta sınırlı bir rol verilmiştir. Ayrıca modelin di-
ğer varsayımları şöyledir: 

 Model, tek sektörlü bir ekonomik yapıyı ele alır. 
 Tek mal nedeniyle dış ticaret söz konusu değildir. 
 Teknolojik değişimler tamamen dışsaldır. 
 Üretim fonksiyonu ölçeğe göre sabit koşullarını taşımaktadır. 
 Emek ve sermaye için azalan verimler geçerlidir. 
 Tam rekabet ve tam istihdam şartları geçerlidir. 
 Üretim faktörlerinin ikamesi mümkündür. 
 Faktör piyasaları kusursuz bir şekilde işlemektedir. 
 Yakınsama hipotezi geçerlidir. 
 Tasarruf sahipleri ile yatırımcılar aynı kişilerdir.121 
Neo-klasik teorinin iki temel öngörüsü bulunmaktadır. Bu modelde 

tasarruf oranı ile durağan olan sermaye - işgücü ve kişi başına gelir de-
ğerleri doğru orantılıdır. Yani daha çok tasarruf eden bir ülke daha az 
tasarruf edene oranla durağan halde sermaye yoğun ve daha zengin ola-
caktır. Ancak tasarruf oranındaki artış durağan haldeki büyüme hızına 
etki etmemektedir. Model, azalan verimlerle ifade edildiğinden, model du-
                                                           
117 İlker Parasız, a.g.e., s. 131. 
118 Yalçın Acar, a.g.e., s. 125; Mustafa Bulut, “Yatırım İlişkisinin Geliştirilmesinde Vergi Po-
litikalarının Rolü: Türkiye Örneği”, T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, Ya-
yın No: 2009/388, s. 26-27, Ankara. 
119 Aykut Kibritçioğlu, “İktisadi Büyümenin Belirleyicileri ve Yeni Büyüme Modellerinde Be-
şeri Sermayenin Yeri”, Ank. Ü. SBF Dergisi, Cilt: 53, No: 1-4, s. 207-230, Ankara 1998. 
120 İlker Parasız, a.g.e., s. 143. 
121 Charles I. Jones, İktisadi Büyümeye Giriş, Çeviri: Sanlı Ateş - İsmail Tuncer, Literatür 
Yayınları, s. 18-19, İstanbul 2001; Metin Berber, a.g.e., s. 142-143. 
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rağan hale geldiğinde iktisadi büyümeyi belirleyen temel unsur; “teknolo-
jideki değişme” ve “nüfus artış hızıdır.”122 Diğer taraftan, bu iki unsur 
model içerisinde belirlenmemekte ve dışsal olarak katılmaktadır. Neo-
klasik büyüme modeli, Harrod-Domar modelinin aksine sürdürülmesi 
çok zor olan ve denge şartlarına bağlı olmayan, devletin müdahalesine 
gerek duymayan ve beşeri sermaye unsurunu içselleştiren dengeli bir 
büyümeyi amaçlamıştır. Standart neo-klasik piyasa koşullarında, çıktı 
düzeyinin sermaye ve emek girdisi tarafından belirlendiği, azalan verim-
lerin ve ölçeğe göre sabit bir getirinin olduğunu varsaymaktadır.123 

Neo-klasik büyüme modeli, iktisadî büyümeyi üretim fonksiyonundan 
hareketle tanımlamakta ve ekonomik büyümeyi üretim fonksiyonunun 
yukarıya doğru kayması şeklinde açıklamaktadır. Solow’a göre; tek sektör-
lü standart neo-klasik iktisadî büyüme modelinin temel varsayımları; ölçe-
ğe göre getirilerin sabit olduğu, sermayenin marjinal verimliliğinin azaldı-
ğı, teknolojinin dışsal olarak belirlendiği, faktörler arası ikamenin müm-
kün olduğu ve bağımsız bir yatırım fonksiyonunun bulunmadığı124 varsa-
yımına dayandırmaktadır. Ayrıca kısa dönemde tasarruf eğiliminde mey-
dana gelen artışlar, birim emek başına sermaye ve birim emek başına geli-
ri geçici olarak arttırır, uzun dönemde büyüme üzerindeki değişikliğine yö-
nelik etkisi olmayacaktır.125 Modeldeki, teknolojik gelişme, emek arttırıcı 
teknolojik gelişme niteliğinde olup, bu tür teknolojik gelişme büyümeyi 
sağlarken, birim başına sermaye ihtiyacının da karşılanmasını gerektir-
mektedir. Nüfus artışının emek ya da etkin emek başına düşen sermaye 
stokunun düşeceğini ve üretimi azaltıcı etkisi olduğunu belirtir. Bu an-
lamda, nitelikli beşeri sermaye ile iktisadî büyüme ilişkisini tam olarak 
açıklayamamışlardır.126 Neo-klasik büyüme modeli ampirik ve teorik çalış-
malarda, uzun süre hâkim olmuş fakat ülkelerin gelişmişlik düzeylerinde-
ki farklılığı açıklamakta yetersiz kalmıştır. Neo-klasik büyüme teorisinin, 
iki sonucu bulunmaktadır. Birincisi, teknik ilerleme olmazsa, iktisadî bü-
yümenin olmayacağı, ikincisi ise, tasarruf oranında bir yükselmenin bü-
yüme üzerinde şokun durumu kadar etkili olacağıdır.127 

11. İçsel (Endojen) İktisadî Büyüme Modelleri 

Neo-klasik iktisadî büyüme modeli, 1980’lerin ikinci yarısında geliştiri-
len ve büyüme literatürüne önemli katkı yapan içsel (son dönemde yeni 
geliştirilen) büyüme modellerini kendine temel alan teorik ve uygulamalı 
iktisatçıları derinden etkilemiştir. İçsel büyüme teorilerinin temel belirleyi-
                                                           
122 Hakan Sarıbaş - Fuat Sekmen, a.g.e., s. 70. 
123 Mustafa Bulut, a.g.e., s. 26. 
124 R. M. Solow, “A Contribution to the Theory of Economic Growth”, Quarterly Journal of 
Economics, Vol: 70, s. 65-94, 1956. 
125 Muhteşem Kaynak, a.g.e., s. 114-115. 
126 Metin Berber, a.g.e., s. 164-165; Hasan Gürak, a.g.e., s. 89. 
127 İlker Parasız, a.g.e., s. 136. 
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cileri, büyümeyi içerden sağlatan, besleyen ve kendi iç dinamikleriyle olu-
şan bir süreçtir.128 İçsel büyümeden anlaşılması gereken, iktisadî büyü-
menin iktisadi yapının kendi içinden kaynaklanan faktörlerin bir neticesi-
dir.129  

Bu temel belirleyicileri özetle şöyle belirtebiliriz, eğitim, sağlık ve tekno-
loji politikasının yanında o ülkenin sahip olduğu kültürel, sosyal ve diğer 
özellikleri içsel büyümenin temel esasları arasında yer almaktadır. Ülke-
nin kendine has özelliklerinin getirdiği tesadüfler aracılığıyla araştırma ve 
geliştirme faaliyetlerine neden olur. Bu durum yeni mamullerin ortaya çık-
masına sebep olur, daha etkin üretim yöntemleri ile farklı dizayn ve üre-
tim süreçlerini ortaya çıkartmaktadır. Sonuçta Schumpeter’de görülen ik-
tisadi büyüme sürecinin benzer özellikleri gerçekleşmiş olacaktır.130 İçsel 
büyüme modellerinde, kısa dönemde hasılanın büyüme hızı ve uzun dö-
nemde gelirin durağan durum düzeyinin belirleyicisi olarak yatırım hızı, 
özellikle de makine yatırımı, alt yapı ve beşerî sermayeye yapılan yatırımın 
olduğu önem arz etmektedir.131  

Bu bağlamda, iktisadî büyümenin iki temel ve yeni görüşü üzerinde 
durulur. Birincisi, “bilgi birikimi” ve ikincisi ise “beşeri sermayedir.”132 İç-
sel büyüme teorileri, birikime (bilgi, sermaye, teçhizat-donanım vb.) yöne-
lik sabit kazançlar üzerine kurulmuştur. Tasarruf ve yatırım tercihleri, 
uzun dönem etkinlik durumu iktisadî büyüme oranını etkileyebilmektedir. 
Bu anlamıyla iktisadî yapı geniş ölçüde dışsallık, eğitim, öğretim ve fiziki 
sermaye oluşumu konusunda devlet müdahalesinin güçlü ve gerekli ol-
masını sağlar. Bu bağlamda içsel büyüme modelleri, farklı ülkelerdeki bü-
yüme oranlarının, neden sürekli olarak farklı olabileceğini açıklayan bir 
teori olması, “yakınsama hipotezinin” uygulanma durumunu çürütmesi 
açısından ve sonuçta bazı ülkelerin sürekli fakir kaldığının da bu içsel 
büyüme teorileriyle açıklanabilmesinden dolayı önemlidir.133 

İçsel büyüme teorilerini genel olarak iki kategoride incelemek müm-
kündür: 

1. Taşma (spillover) Modelleri: Arrow (1962), Romer (1986) ve Lucas 
(1988).134 
                                                           
128 Metin Berber, a.g.e., s. 170,172-173. 
129 Yalçın Acar, a.g.e., s. 127. 
130 Metin Berber, a.g.e., s. 174-175. 
131 İlker Parasız, a.g.e., s. 175-185. 
132 İlker Parasız, a.g.e., s. 175. 
133 David Begg-Stanley Fıscher-Rudiger Dornbusch, İktisat, Türkiye İş Bankası Kültür Ya-
yınları, 8. Baskı, s. 532, İstanbul 2010. 
134 Kenneth Arrow, “The Economic Implications of Learning by Doing”, Review of Economic 
Studies, Vol: 29, s. 155-173, June 1962; Paul M. Romer, “Increasing Returns and Long Run 
Growth”, Journal of Political Economy, Vol: 94, No: 5, s. 1002-1037, October 1986; Robert 
Lucas, “On the Mechanics of Economic Development”, Journal of Monetary Economics, Vol: 
22, No: 1, North-Holland, s. 3-42, Februrary 1988. 
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2. ARGE Modelleri: Romer (1987:1990) ve Grossman ve Helpman’ın 
(1990:1991).135 

Birinci modelde (yayılma-taşma modeli); Arrow (1962), Romer (1986) 
ve Lucas (1988)’ın öncülük ettiği taşma (spillover) modelleri, bir ekono-
mide teknolojinin özel araştırma etkinlikleri ve beşeri sermaye birikimi 
tarafından yaratıldığını iddia etmektedir. Varsayım olarak teknoloji, be-
şeri sermaye birikimi ve firmaların araştırma faaliyetleri sonucunda üre-
tilir. Bu modeller; Solow modelinin dışsal olarak aldığı teknolojiyi içsel-
leştirerek136 aynı zamanda eksik rekabet, aşırı kâr gibi teorik sorunları 
da firmaların kâr motivasyonu sonucu yaratılan teknolojiye bağlamakla 
ortadan kaldırmaktadır. İkinci modelde ise büyümenin kaynağı yeni tek-
nolojilerdir. Teknolojik yenilikler içseldir. Beşeri sermaye dışsal bir fak-
tördür. İçsel büyüme modellerinde ortak olan görüş, büyümenin belirle-
yicilerinin çok sayıda olduğu ve bunların sistem içinden belirlendiğidir. 
Bununla birlikte, büyümenin sürükleyicisi ya da motoru olarak yazarlar 
farklı konuları ön palana çıkartmaktadırlar. Bu çerçevede ele aldıkları 
ana faktör açısından içsel büyüme teorileri dört yaklaşım etrafında top-
lanabilir.137 

1. Beşeri Sermaye Modeli (Lucas). 
2. Bilgi Üretimi ve Taşmalar (Romer). 
3. Kamu Politikası Modeli (Barro). 
4. ARGE Modeli (Grossman ve Helpman, Aghion ve Howitt, Jones). 
Bu modelin büyümesini etkileyen üç sektör ve dört önemli girdi bu-

lunmaktadır.138 Büyümeyi Etkileyen Sektörler; 
a. ARGE sektörü, 
b. Ara-mallar sektörü, 
c. Tüketim malları sektörüdür. 

Büyümeyi Etkileyen Girdiler; 

a. Sermaye malları (K). 
b. Emek (L). 
c. Beşeri Sermaye (H = HA + HY), (Resmi ve Özel Eğitim). 
d. Teknoloji düzeyidir (A). 
Bu modelin en önemli sektörü olan ARGE sektöründe L ve K kullanıl-

maz. Sektörde artan verim yasası geçerlidir. Teknoloji sınırsız büyüyebil-
                                                           
135 Paul M. Romer, “Crazy Explanations for the Productivity Slowdown”, NBER Macroecono-
mics Annual 1987, edi: S. Fischer, Cambridge MA, USA, s. 56-57; Paul M. Romer, “Endoge-
nous Technological Change”, Journal of Political Economy, Vol: 98, No: 5, Part: 2, s. 71-102, 
October 1990; Gene Grossman ve Elhanan Helpman, “Trade, Knowledge, Spillovers and 
Growth”, NBER Working Paper Series, No: 3485, Cambridge MA, s. 1-12, October 1990; Ge-
ne Grossman ve Elhanan Helpman, “Innovation and Growth in the Global Economy”, Camb-
ridge, MA: MIT Press, s. 43, USA 1991. 
136 Hakan Sarıbaş-Fuat Sekmen, a.g.e., s. 71. 
137 Metin Berber, a.g.e., s. 176. 
138 Hasan Gürak, a.g.e., s. 130. 
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mektedir. Yeni teknolojilerin patenti, ara-malları sektöründe sadece bir 
tekel firmaya, “sermaye malları” üretimi için satılır. Tüketim malları sek-
töründe tam rekabet koşulları vardır. Firmaların kârı sıfırdır. Mal varlık-
ları yoktur. Sektörde sabit verimler yasası geçerlidir.139 Sanayileşmiş ül-
kelerde sürekli büyümeyi ölçmek için birçok teori ortaya atılmıştır, ilk ve 
en basit olanı AK diye bilinen modeldir.140 

İçsel Büyümenin Neo-Klasik Büyümeden Farklılıkları: 
1. İçsel büyüme teorileri, ekonomik büyümenin iktisat içi faktörlerden 

kaynaklandığını öne sürmektedir. 
2. Teknolojik gelişme içsel büyüme teorilerinde içsel bir değişken ola-

rak ele alınmaktadır. 
3. İçsel büyüme teorisi, artan verimleri dikkate almaktadır. Romer’e 

göre, üretim ve yatırım sürecinde bir yan ürün olarak çıkan bilgi, sadece 
o şirket için değil ekonominin genelinde de verimlilik artışı sağlar. 

4. İçsel büyüme teorisi tam yakınsamayı reddetmektedir. 
5. Uzun dönem ekonomik büyüme üzerinde, Neo-klasik modelde ih-

mal edilen eğitim düzeyi, kamu politikaları, dış ticaret, vergi, gelir dağılı-
mı, bölgesel faktörler, kültürel yapı, dinsel faktörler, doğurganlık oranla-
rı, yönetim şekli, sağlık, enflasyon ve yatırım oranları gibi birçok ekono-
mik ve sosyo-kültürel faktörler etkilidir. 

6. İçsel büyüme teorilerinde optimal büyüme oranının yakalanmasın-
da devlet müdahalesine ihtiyaç duyulmaktadır.141 

11.1. Paul Romer’in İktisadî Büyüme Modeli 

P. M. Romer’e göre ise iktisadî büyümenin kaynağı “bilgi”dir. Bilginin 
üretime katkısı yeni tasarım ve yeni teknolojiler üreten ARGE faaliyetleri 
olmaktadır.142 

Teknolojik ilerleme de iki temel durum göze çarpmaktadır; birincisi, 
günümüzde ekonomik performansı etkileyen önemli bir faktör olarak or-
taya çıkmakta, bu özelliği ile de verimlilik artışları ya da iktisadi büyü-
menin en önemli dinamiklerinden sayılmaktadır, ikincisi de, teknolojik 
ilerleme devletin ya da üretim biriminin ekonomik karar verici mekaniz-
maları yoluyla sağlanmaktadır.143 
                                                           
139 Hasan Gürak, a.g.e., s. 132-133. 
140 Metin Berber, a.g.e., s. 183; Muhteşem Kaynak, a.g.e., s. 122-125. AK modeli, 

 LAKY  şeklindeki Cobb - Douglas üretim fonksiyonun genişletilmiş halidir. 1   (ölçeğe 
göre getirilenin sabit olması) sonucunda, 1  olması, denklemi şöyle yazabiliriz; Y=A.K olur. Bu 
durumda, sermayenin ortalama ve marjinal verimliliği sabit teknoloji (A) düzeyine eşittir. Burada 
K, fiziki ve beşeri sermayenin toplamından ibarettir. AK modeli, sermaye stoku artarken, serma-
yenin azalmayacağı varsayımı üzerine kurulmuştur (Berber, 2006:183; Ünsal, 2007:239-241). 
141 Metin Berber, a.g.e., s. 173-174. 
142 P. M. Romer, “Endogenous Technological Change”, Journal of Political Economy, Vol: 98, 
No: 5, Part: 2, s. 79, October 1990, s. 79. 
143 P. M. Romer, “a.g.m.”, s. 72-73. 
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Romer’in modelinde “uzun dönem büyümenin motoru teknolojik yeni-
likler içselleştirilmiştir. Bu yeniliklerin kaynağı bilgi, bilginin kaynağını da 
beşeri sermaye olduğu”144 temeline dayandırılmıştır. 

P. M. Romer’e göre, teknolojik değişme, ekonomik büyümenin temeli-
ni oluşturmaktadır. Teknolojik değişme, sermaye birikimini özendirici bir 
rol oynamakta ve bu iki unsurun etkisiyle işgücü başına üretken çıktı-
nın artmasına imkân sağlamaktadır. Devletin sağlayacağı piyasa teşvik-
leri ile firmaların piyasada rekabet şartlarına bağlı olarak yeni teknolojik 
ürünleri ve teknolojik değişimleri temel alan bir politika kendiliğinden 
oluşacağından daha kaliteli ürün piyasaya çıkacak ve talebi bir şekilde 
canlandıracak, pazar ve büyüme artış trendine girecektir.145 

P. M. Romer, büyüme kaynağının temelini ve büyüme modelini 4 te-
mel unsura dayandırmıştır: 

1. Büyümenin motoru yeni geliştirilen teknolojik altyapılar ve geliş-
melerdir. 

2. Bu teknolojiler ekonominin kendi içsel bir yapısı sonucunda oluşur. 
3. Yeni tasarım ve ürünler kolay ulaşılabilen ya da kısmen ulaşılabi-

len mallardır. 
4. Beşeri sermaye dışsal kaynaklı bir faktördür.146 
Beşeri sermaye dışsal bir faktördür. Paylaşım ve kullanım engeli (ri-

valrous good) olan bir maldır.147 Romer’in büyüme modelini kısaca şöyle 
bir yorum yapmak yanlış olmaz. “Nitelikli emeğin (H), bilginin (B) ve tek-
nolojik yeniliklerin (A) uzun dönem büyüme ile ilişkilerini gösterme çabala-
rı açısından önemli bir katkı sağlamıştır. Sanal ilişkiler üzerine kurulu ol-
ması gerçekçi ekonomik ilişkileri anlamakta ve yorumlamakta yetersiz 
kalmıştır. Nitelikli emek, büyümeyle ilgili değer yaratan unsur olarak kar-
şımıza çıkmakta ve verimliliğin kaynağı olarak görülmektedir.”148 

11.2. R. Lucas’ın İktisadî Büyüme Modeli 

R. Lucas ise büyümeyi içsel bir etken olarak beşeri sermayeye dayan-
dırmıştır.149 Büyüme üzerinde diğer etkenler olarak, fiziksel sermaye bi-
rikimi ve teknolojik değişiklikleri belirtmiştir.150 Lucas eğitim ve dolayı-
sıyla beşeri sermaye, teknoloji üretme ve üretilmiş teknolojiyi daha kolay 
benimsemesi ve kullanabilmesi sayesinde ekonomik büyümenin temelini 
oluşturacağı görüşünü baz almıştır. Lucas, tek sektörlü bir ekonomide 
fiziksel sermaye ile birikim ilişkileri üzerinde yoğunlaşmıştır. Nüfus di-
                                                           
144 Hasan Gürak, a.g.e., s. 135. 
145 P. M. Romer, “a.g.m.”, s. 71-102. 
146 P. M. Romer, “a.g.m.”, s. 78-88. 
147 P. M. Romer, “a.g.m.”, s. 74-75. 
148 Hasan Gürak, a.g.e., s. 135. 
149 Yalçın Acar, a.g.e., s. 128. 
150 Hasan Gürak, a.g.e., s. 111. 
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namiği dışsal olarak alınmakta, ayrıca paraya dayalı değişim olgusu ve 
mali piyasa dinamiğinin etkisi de dışlanmaktadır.151 

Robert Lucas’da Solow’un düşüncesinden etkilenerek geliştirdiği ikti-
sadi büyüme konusunda beşeri sermayenin önemini vurgulayan mode-
linde, beşeri sermaye birikimi (sabit bir oranda yatırım sabit bir getiriyi 
sağlar düşüncesi) fiziksel sermayeden daha önemli olduğu tezini öne 
sürmüştür.152 Ona göre insanı eğitmek için yapılan yatırımlar, pozitif 
dışsallıklar yaratarak, ölçeğe göre artan getirinin oluşmasını sağlar. Eko-
nomi durağan durum dengesinde ise, kişi başına büyüme oranı, kişi ba-
şına beşeri sermaye büyüme oranına eşitlenecektir.153 Lucas’ın birtakım 
varsayımları şöyledir: 

1. Ekonomi kapalıdır ve tam rekabet piyasası ile çalışmaktadır. 
2. Ekonomik karar birimleri gelecekteki fiyatlar konusunda rasyonel 

bekleyişlere sahiptir. 
3. Ekonominin teknolojisi, ölçeğe göre sabit getirilidir. 
4. t anında üretime ayrılan işgücü (ya da eşdeğer olarak çalışma saa-

ti) sayısı N(t)’dir. N(t)’nin büyüme oranı dışsaldır: λ 
5. Kişi başına reel tüketim, akım değişkendir ve tek sektörlü olan bu 

modelde ilgili mal cinsinden tanımlanmaktadır. 
6. Fiziksel sermaye birikimi Solow modelinde olduğu gibi kişilerin tü-

ketimi yerine tasarruf etmeleri suretiyle olmaktadır. 
7. Modelde, beşeri sermaye birikimi, kişilerin çalışma yerine eğitimi - 

okulu tercih etmeleri sonucu gerçekleşmektedir. 
8. İşçi başına üretim fonksiyonunun büyüme üzerinde yarattığı so-

nuçlar açısından incelendiğinde, beşeri sermaye birikimine ayrılan za-
man (1-u) ile beşeri sermaye düzeyindeki değişme ( h ) arasındaki ilişki-
nin niteliğine bağlıdır. Bu ilişki doğrusaldır. 

9. Modelde, beşeri sermayeden kaynaklanan verimlilik artışı sınırsız 
olduğundan artan verimler yasasına tabidir.154 Her iki sektördeki beşeri 
sermaye birikimi sanayi sektöründeki ileri teknoloji ürünü olması müna-
sebetiyle, ortalama bir beceri düzeyine bağlıdır. 

)1(/ ughh h  155 

Lucas’ın modelindeki beşeri sermaye büyüme hızının (1-u) olması, 
Solow’un ekonomik düşüncesinden etkilenmesi nedeniyle, teknolojik 
ilerleme hızının   olmasına benzeyen bir durumdur. Dolayısıyla her iki 
modelde benzeşen argümanlar bulunmaktadır. Örneğin Solow modelin-
                                                           
151 Robert Lucas, “On the Mechanics of Economic Development”, Journal of Monetary Eco-
nomics, Vol: 22, No: 1, North - Holland, s. 3-6, Februrary 1988. 
152 Robert Lucas, “a.g.m.”, s. 17-18. 
153 Erdal M. Ünsal, a.g.e., s. 220-221. 
154 Hasan Gürak, a.g.e., s. 115. 
155 Hasan Gürak, a.g.e., s. 111-118; Muhteşem Kaynak, a.g.e., s. 130-132. 
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deki teknolojik ilerlemenin )( dt beşeri sermaye (h) ile teknolojik gelişme 
hızının (g) ise beşeri sermaye büyüme hızı )( hg ile aynı özelliklere göre ni-

telendirildiği bir modeldir.156 
Lucas’ın modelinin, Solow’un modelinden etkilendiği ve enstrümanla-

rı değiştirdiği açıktır. Lucas, gerçekte bireyin beşeri sermayesindeki artı-
şın kendi verimliliğini arttırmasının dışında bütün üretim faktörlerinin 
üretkenliğine katkıda bulunduğunu da belirtmiş, hükümetlerin eğitime 
ve teknolojik altyapının geliştirilmesine yapacakları her türlü yatırımın 
beşeri sermaye birikimi üzerinde olumlu etkiler oluşturup büyümeyi fizi-
ki sermayeye yapılan yatırımların etkisinden daha fazla etkileyeceğini 
vurgulamıştır.157 Uzun dönem büyümenin kaynağı beşeri sermayedir. 
Bununla birlikte, teknolojik yenilikler ve sermaye mallarının da büyüme-
nin üzerinde doğrudan ve organik bir etkisi vardır.158 Beşeri sermaye bi-
rikimi sabit bir oranda sabit bir getiri ile artmaktadır. Beşeri sermayenin 
dışsal etkisi nedeniyle, fiziksel sermayenin negatif getirisini telafi ederek, 
fiziksel sermaye birikimini arttırmaktadır. Böylece iktisadi büyüme süre-
ci devam etmiş olmaktadır.159 

11.3. R. J. Barro’nun İktisadî Büyüme Modeli 

Barro, “İktisadi Büyümenin Belirleyicileri: Ülkeler Arasında Bir Ampirik 
Çalışma (Determinants of Economic Growth: A Cross-Country Empirical 
Study)” adlı çalışmasında iktisadî büyümenin temel faktörlerini şu şekil-
de belirlemiştir:160 

1. Beşeri sermaye seviyesinin yüksekliği, 
2. GSMH’nın seviyesi, 
3. Verimlilik oranı, 
4. Hükümet harcamaları 
5. Hukuksal düzen, 
6. Avantajlı dış ticaret hadleri, 
7. Yatırım Oranları, 
8. Bölgesel Değişkenlikler. 

Barro’nun genişletilmiş neo-klasik büyüme modeline göre ekonomik 
büyümeyi şöyle formüle etmek mümkündür:161 
                                                           
156 Hasan Gürak, a.g.e., s. 111-118; Erdal M. Ünsal, a.g.e., s. 220-221; Mustafa Bulut, 
a.g.e., s. 32. 
157 Muhsin Kar - Hüseyin Ağır, “Türkiye’de Beşeri Sermaye ve İktisadi Büyüme: Nedensellik 
Testi”, II. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi Bildiriler Kitabı, s. 181-190, Kocaeli – 
Derbent 2003. (http://www.bilgiyönetimi.org /cm/ pages/mkl-gos.php?nt=234). 
158 Hasan Gürak, a.g.e., s. 118. 
159 Muhteşem Kaynak, a.g.e., s. 136. 
160 Robert. J. Barro, “Determinants of Economıc Growth: A Cross-Country Empırıcal Stu-
dy”, NBER Working Paper Series, No: 5698, Cambridge, MA, s. 14-23, August 1996. 
161 Robert. J. Barro, a.g.e., s. 11. 
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DY = f (Y, Y*)     (1.15) 
DY = Kişi başına çıktının büyüme hızını, 
Y = Şimdiki kişi başına çıktı düzeyinin durumu, 
Y* = Uzun dönem durağan - dengedeki kişi başına çıktı düzeyini belirtir. 

Barro, özel sektörün kaynakları kullanmadaki yetersizliği ve üretken-
sizliği ile kamu mallarını üretmede yetersiz kalması sonucunda, devletle-
rin özel harcanabilir geliri vergilendirerek, iktisadî büyümeyi etkileyen 
kamu kaynakları ve yatırımlarının girdilerini sağlarken, özel sektör üre-
tim girdileriyle aynı oranda artışını sağlayabilmesi, fert başına gelir ve 
tüketim artışına katkı sağlar, böylece devlet üretimde bizzat bulunarak, 
refah dağılımını ve kamu hizmetlerini herkesi kucaklayacak şekilde ulaş-
tırmayı amaçlamaktadır.162  

Barro’ya göre, iyi bir hukuk düzeni, daha az yolsuzluklar, düşük enf-
lasyona dayalı hükümet politikaları, ortalama insan ömrünün uzaması, 
düşük doğurganlık oranları, ilk ve orta öğretimin artması, dış ticaret 
dengesinin iyileşmesi kişi başına reel GSYİH artışına katkı sağlar. Büyü-
meye olumlu katkı sağlar.163 

Barro’ya yapılan eleştiriler ise, Keynes’in kamu harcamaları kavra-
mından etkilenmekle birlikte işlevine değinmiş olması, siyasi kararın ik-
tisat politikalarındaki önemini vurgulamış olması olumlu olmakla birlik-
te, kamu harcamalarını yapan devletin akılcı yatırım politikalarını oluş-
turamaması iktisadî büyümenin önündeki en büyük engeldir. 

11.4. Philippe Aghion ve Peter Howitt’in İktisadî Büyüme Modeli 

Philippe Aghion ve Peter Howitt’e göre, büyümenin kaynağı olarak, 
ARGE sektöründe gerçekleşen “dikey teknolojik yenilikler”dir.164 Eski 
ürünler yok olurken yerine yenisi olan ürünler sürülür. Böylece “yaratıcı 
tahrip” süreci işlemektedir.165 Aghion-Howitt tarafından geliştirilen eksik 
rekabet niteliği taşıyan ürün niteliği modeli içsel büyüme modellerinde 
önemli yer tutmaktadır.166 

Aghion ve Howitt’in modeli üç temel özellik taşımaktadır. Birincisi, 
aksak rekabet sürecinde büyümedir. Rekabetçi piyasaya dayalı büyüme 
modellerinde teknolojik süreç yayılma etkisiyle gerçekleşirken, aksak re-
kabet piyasası altında tekelci kârların cazibesine kapılan firmaların AR-
GE sektörü yatırımları yoluyla oluşmaktadır. ARGE sektörü olarak ica-
dın ara malının niteliğini arttırma düzeyi ne kadar yüksek olursa büyü-
                                                           
162 Robert. J. Barro, “Government Spending in a Simple Model of Endogenous Growth”, 
NBER Working Paper Series, No: 2588, Cambridge, MA, s. 7-11, May 1988. 
163 Hasan Gürak, a.g.e., s. 124. 
164 P. Aghıon - P. Howıtt, “A Model of Growth Through Creative Destruction” Econometrica, 
Vol: 60, No: 2, s. 323-351, March 1992. 
165 Hasan Gürak, a.g.e., s. 139. 
166 Erdal M. Ünsal, a.g.e., s. 263. 
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mede o derecede hızlı olmaktadır. Bu varsayım altında, tekel gücüne sa-
hip icat eden kişi bir yıllık süre zarfına (patent süresi sona erene) kadar 
monopolcü güç olarak piyasada söz sahibi olur.167 İkincisi, yaratıcı yıkım 
kavramıdır. Buna bağlı olarak teknolojik yeniliklerin yıkıcı yapısı nede-
niyle, ürünlerin bir yaşam devresi vardır ve bu devreyi tamamlayan 
ürünler ortadan kalkar, yerini yenileri alır. Üreticinin tekelci konumu, 
yüksek kâr oranı sağlamaktadır. Bu durum büyüme üzerinde temel et-
kendir. Üçüncüsü ise süreksizliktir. Teknolojik yapı süreksiz bir özellik 
gösterir. Özel nitelikli emek, teknolojik yenilikleri ve büyümeyi tetikle-
mektedir.168 

Araştırmacılara göre, iktisadî büyüme modelinin unsurlarını ve eleşti-
rilerini özetle belirtmek mümkündür: 

 Teknolojik yenilikler hem içseldir, hem de büyümenin kaynağıdır. Yeni 
teknolojileri özel emek üretmektedir (Ancak bu özel emek nasıl oluşmakta-
dır ve ne şekilde gelişmektedir model bu konuda bir bilgi vermemektedir). 

 Büyüme oranı; 
i) yeniliklerin miktarı,  
ii) nitelikli işgücünün miktarı,  
iii) ARGE verimliliği ile ilişkilidir. Dolayısıyla, ülkeler arasındaki bü-

yüme farklılıklarını yeterince açıklayamamaktadır. 
 Teknolojik yeniliklerin nedeni, rekabetçi firmaların “ARGE”ye ver-

dikleri önem sonucunda ortaya çıkmaktadır. 
 GSMH’nın büyüme oranı rastgeledir. 
 Modelde 3 sektör bulunmaktadır; 
a) Araştırma sektörü,  
b) Aramalı-İcatçı Sektörü (Bilimsel yeni buluş ve teknolojik yenilik 

burada ortaya çıkar), 
c) Tüketim malı sektörüdür (Mesela modelde hizmetler sektörü saf dı-

şı bırakılmıştır). Dolayısıyla, maliyetleri düşürücü yenilikleri göz ardı 
edildiğinden ve hizmetler sektörü büyümenin en önemli motoru duru-
mundayken saf dışı bırakılması, bu büyüme modelini “kısmi büyüme mo-
deli”ne dönüştürmüştür. 

 Önemli bir durumda tüketimin marjinal faydası sabit tutulmuştur. 
(Hiçbir malın belli noktadan sonra sabit kalması mümkün değildir). 
Tüm toplumun tercihleri aynıdır (Burada biraz klasikçilerin etkisi faz-
ladır).169 

11.5. Grossman - Helpman’nın İktisadî Büyüme Modeli 

Grossman ve Helpman’nın iktisadî büyüme modelinde, bilgi sermaye-
si birikimi teknolojik gelişmenin önemli bir unsuru olarak belirlemiştir: 
                                                           
167 Erdal M. Ünsal, a.g.e., s. 264. 
168 Hasan Gürak, a.g.e., s. 142-143. 
169 Hasan Gürak, a.g.e., s. 140,144. 
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Buna göre, teknoloji, “bir bilgi sermayesi aracıdır”,170 teknolojiyi bir mal 
olarak düşünen yazarlar, iki tip mal örneği geliştirmişlerdir; 

1. Teknolojiyi paylaşım engeli olmayan bir mal olarak görmüşler, 
2. Teknoloji kısmen engellenebilen (Patent, telif hakkı vb. yoluyla ko-

layca el değiştirilmesine engel olunan) bir maldır.171 
Modelde birtakım varsayımlar yapılmıştır; Tasarruflar, ARGE için 

harcanır. ARGE’nin iki temel amacı vardır: 
i) Üretim maliyetini düşürmek,  
ii) Yeni ürün üretmek. ARGE sonucu bulunan teknolojik yenilik saye-

sinde tekel kârı (aşırı kâr) elde edilir.172  
Dolayısıyla piyasada bir tekel yapısı vardır. Küresel rekabet arttığında 

bu tekel kârlarının düşeceğini, teknolojik yeniliklerin azalacağını belirt-
mekle birlikte (rekabet şartları, firmaları yeni buluşlar yapmaya zorlar) 
bu yeniliğe adapte olamayan firmaların piyasadan çekilmesi tekrar kâr-
ları eski seviyesine getirir. Burada kâr beklentileri ve oranı, piyasaya gi-
recek firma sayısını belirlemektedir. Piyasadaki ürünler birbirlerini tam 
ikame edemezler. Piyasaya giriş koşulları ücret miktarlarını belirlemek-
tedir. Ürünlerin fiyatları, ücret oranının bir fonksiyonu şeklinde ortaya 
çıkmaktadır.173 

Küçük bir ülkede teknolojik yenilikler ve dış ticaret sayesinde çok hız-
lı büyüyebilmektedir. Büyük ülkeler ARGE’ye daha çok kaynak ayırırlar. 
Hem teknolojik yenilikler, hem de büyüme daha hızlı olacaktır. Dolayı-
sıyla daha çok nitelikli emeğe sahip olan ülkelerde daha hızlı büyüme 
görülmektedir. 

ARGE çabaları ve teknolojik gelişmişlik farklılıklarına göre oluşan kı-
yaslamalı üstünlük sonucu dış ticaret yapısı şekillenir. Bu analize göre, 
ülkeler ticaret yapmaz, firmalar dış ticaret yapar.174 Modele üç önemli 
eleştiri getirmek mümkündür; birincisi, küresel rekabet kalkınca tekel 
kârlarının azalacağından, teknolojik yeniliklerin de azalacağından bah-
sederler, oysa küresel çapta meydana gelen rekabet oranı arttıkça, tek-
nolojik yeniliklerinde sayısı artmaktadır. İkincisi, ülkeler arasında karşı-
laştırmalı üstünlük teorisi yaklaşımını benimsemişler, ancak günümüz-
de ticareti devletler değil, şirketler yapmaktadır. Üçüncüsü de, ürün, 
faktör ve sermaye piyasalarında fiyatların eş zamanlı olarak belirlendiği 
yaklaşımı da geçersizdir.175 
                                                           
170 Gene Grossman - Elhanan Helpman, “Trade, Knowledge, Spillovers, and Growth”, NBER 
Working Paper Series, No: 3485, Cambridge MA, s. 4, October 1990. 
171 Hasan Gürak, a.g.e., s. 144. 
172 Hasan Gürak, a.g.e., s. 145. 
173 Gene Grossman - Elhanan Helpman, “Innovation and Growth in the Global Economy”, 
Cambridge, MIT Press., s. 517-526, USA 1991. 
174 Hasan Gürak, a.g.e., s. 143-150. 
175 Hasan Gürak, a.g.e., s. 150. 
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12. G. Becattini’nin İktisadî Büyüme Modeli  
      (Sanayi Bölgeleri Modeli) 

Giacomo Becattini’nin iktisadî büyüme modelinde Marshall endojen 
kalkınma anlayışına göre bölgesel aktörler (devlet, firma, müşteri, fi-
nansman kurumları ve pazar yapısı), kaynaklar ve resmî ve özel kurum-
lar birbiriyle etkileşim halinde olan bölgesel alt sistemleri oluşturmak 
için farklı düzeylerde birbirleriyle ilişki sistemi kurarak üretim sürecini 
oluşturur.176 Söz konusu üretim sistemleri dört başlıkta ele alınmıştır. 
Bunları piyasa üretim sistemleri, yerel üretim sistemleri, şehir sistemleri 
ve yenilikçi çevre olarak ele almak mümkündür.177 Çoğu İtalyan ekono-
mist gibi Becattini de, ilk olarak, sanayi geliştirme, yüksek oranda işbölü-
mü ve özel sektöre dayalı sanayi bölgesi oluşturma düşüncesi ile sistemin 
verimliliğini ve üretkenliğini ele almış, Marshallian klasik ekonomik özel-
liklerine dayalı olarak sanayi bölgesi çalışmalarının, iktisat ile diğer disip-
linler arasında işbirliğini bir bütün oluşturacak şekilde sağlayıp, bir bölge-
nin ve sanayinin iktisadî büyümesi üzerindeki önemini vurgulamıştır.178 

13. D. Meadows’un İktisadî Büyüme Modeli 

      (Roma Kulübü Modelleri - 1972) 

Roma kulübü üyelerince ortaya konan ciddi bir tespit de, ülkelerin ik-
tisadî büyümeyi gerçekleştirme adına çevresel tahribata sebebiyet ver-
meleri üzerine; bilinçsizce kaynak tüketimleri sonucunda hava kirliliği 
artmakta olması, enerji kaynaklarının hızla azalmakta olması, doğa tah-
ribatının artması, ekolojik dengenin bozulması ve hızlı nüfus artışı gibi 
nedenler179 büyümeyi tehdit ederken, sürdürülebilir kalkınmanın önün-
de ciddi engeller yaratmasıdır. Roma kulübü çevre ve hava kirliliğinin ik-
tisadi büyümeyle ilişkisini ortaya koymuşlar, bu değişkenlerin arasında 
olumlu bir ilişkinin olduğunu tespit etmiştir.180 İşte bu nedenlerle, 
1972’de Roma Kulübü tarafından yayınlanan “Büyümenin Sınırları” baş-
lıklı rapor yayınlanmıştır.181 Meadows model çalışmasında, ülkelerin te-
                                                           
176 Murat Çetin, “Endojen Bölgesel Kalkınmaya Farklı Bir Bakış”, Erciyes Üniversitesi, İ.İ.B. 
Fakültesi Dergisi, Sayı: 24, s. 4-7, Ocak-Haziran 2005. 
177 Murat Çetin, “a.g.m.”, s. 4. 
178 Giacomo Becattını, The Marshalian Industrial District as a Socio-Economic Notion, s. 8-9, 
Geneva 1990. 
179 Yalçın Acar, a.g.e., s. 115-116; Cafer Unay, Genel İktisat, Ekin Kitabevi, 2. Basım, s. 230-
232, Bursa 2000. 
180 Catia Cıalanı, “Economic Growth and Environmental Analysis”, Journal of Economic Stu-
dies, Vol: 18, No: 5, Emerald Group Publ., s. 568-577, 2007. 
181 Levent Aksu, a.g.e., s. 236; Ömer Faruk Çolak - İbrahim Tokatlioğlu (editör) ve diğ., İkti-
sada Giriş, Gazi Kitabevi, s. 695, Ankara 2007. Donella ve Denis Meadows ekolojik projeler 
hazırlamak için “büyümenin sınırları” modeli hazırlanmıştır. Bu çalışmaların hedefini, de-
mografik yapılar, iktisadi üretim kapasitesi, besin maddelerinin üretimi, doğal kaynak ve 
hammaddelerin kullanımı ve çevre kirliliği gibi değişkenlerin iktisadi büyüme süreçleri üze-
rindeki etkilerinin ölçülmesi oluşturmaktadır. Bu modelde, uluslararası ticari ilişkiler ve ti-
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mel politikaları iktisadî büyümeyi amaçlamasından dolayı dünyadaki do-
ğal kaynakların sınırlı ve (bazılarının) yenilenemez olduğundan, bu bü-
yüme sürecinin bu sabit kaynaklarla karşılanmasının mümkün olma-
ması nedeniyle büyümenin yavaşlatılması gerektiği görüşünü ortaya at-
mıştır.182 Bu konuda sıfır büyüme yaklaşımı ortaya konmuş, çok fazla 
çevre kirlenmesi, aşırı nüfus artışı ve kanserleşen kentleşme yapıları, ya-
şam kalitesinin düşmesi, sosyo-psikolojik yapıda bozulmalar vb. durum-
ların önüne geçmenin GSMH’da sıfır büyüme ile sağlanabileceğini öne 
sürmüşlerdir.183 

Daha sonraki çalışmalarda büyümenin sınırları konusunda, dünyada-
ki nüfus artışı sorunu ve çevresel yaşam (ekolojik) dengesinin bozulması 
konusu, karamsar ve tedirgin edici düşünce doğrultusunda neo - Malt-
hus’cu bir nitelik kazanmıştır.184 Bu bağlamda geliştirilen çalışmalarda, 
iktisadî büyüme yalnızca uzun dönemde değil, yakın bir gelecekte sınırla-
ra ulaşılacağından “kıyamet senaryoları” üretilmektedir.185 Bu bağlamıyla 
değerlendirildiğinde, iktisadî büyüme sorunu sadece iktisadî yapı sorunu 
değil, siyasal, sosyal, hukukî ve çevresel yaşam yönü ağır basan uluslara-
rası çapta ciddi bir sorun niteliği kazanmaktadır. Burada iktisadî büyü-
menin sosyal ve ekonomik maliyetleri ortaya çıkmaktadır.186 

Sonuç 

İktisadî büyüme olgusu ve alanı, geçmişte ve gelecekte olması muhte-
mel makro iktisadî yapının konularını yöntem ve metotlarıyla ele alıp in-
celemektir. Bu dinamik incelemede ilk olarak büyümeye etki eden fak-
törler objektif olarak ele alınır, sonra ekonomiye yapılacak müdahaleleri 
ortaya koyarak, büyüme sorunlarının çözümüne imkân sağlayan politi-
kalar oluşturulur. Burada sorulacak önemli birkaç soru bulunmaktadır. 
Türkiye’nin yukarıda belirttiğimiz üzere, geçmişte hangi iktisadî ekolün 
büyüme modelini tercih etmiştir ve gelecekte nasıl bir iktisadî büyüme 
modelini benimsemesi gerekmektedir? Bunun yanında ciddi bir soru da-
ha karşımıza çıkıyor; ekonomik yapıda milli iktisadi büyüme modeli mi 
benimsenmeli, yoksa küresel zihniyete dayalı ve tamamen dışa açık ka-
pitalist bir büyüme modelini mi tercih etmemiz gerekir? 
                                                                                                                                        
carette liberalizasyon politikaları, nüfus hareketlerinin biçimleri, iklimsel özellikler, politik 
süreç ve kurumlaşma ve düşünme mekanizmaları ayrıca dikkate alınmamaktadır. Verilerin 
özel anlamlarından hareketle nüfus büyümesinin çok tehlikeli boyutlara vardığı sonucuna 
ulaşılmakta ve büyümeyi “süper tehlike” olarak adlandırmaktadır. (Kartal, 2007:115-124). 
182 Ersan Bocutoğlu - Metin Berber - Kenan Çelik, Makro İktisada Giriş, Derya Kitabevi, 5. Ba-
sım, s. 242-243, Trabzon 2006. 
183 David Begg - Stanley Fıscher - Rudiger Dornbusch, İktisat, Türkiye İş Bankası Kültür 
Yayınları, 8. Baskı, s. 533, İstanbul 2010. 
184 Levent Aksu, a.g.e., s. 236. 
185 Ömer Faruk Çolak - İbrahim Tokatlioğlu (editör) ve diğ., a.g.e., s. 695. 
186 Robert Engelman - Christopher Flavın, “Kusursuz Fırtına”, Dünyanın Durumu 2009, The 
Worldwatch Institute, Çeviren: Ayşe Başçı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, s. 12-17, 2009. 
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Bu sorular çok daha uzar gider, yukarıda değişik iktisat ekollerinin 
iktisadî büyüme konusundaki görüşlerini, önerilerini ve eksik yanlarını 
analiz ederek ortaya koymaya çalıştık. Sonuç kısmında bu sorduğumuz 
sorulara cevap aramak ve yukarıda belirtilen iktisadi ekollerin görüşleri 
doğrultusunda, Türkiye ekonomisinde geçmişten günümüze kadar ki 
uygulanagelme durumları, bu makaleyi yazma amacımızı ve iktisadi bü-
yüme adına önerilerimizi ortaya koymaya çalışacağız. 

Yukarıda belirtilen bu iktisadi ekollerin görüşleri doğrultusunda gele-
cekte Türkiye’nin millî bir iktisadi büyüme modelini oluşturarak, büyü-
me konusunda uygulanması gereken politikaların belirlenmesi konusun-
da analiz ve öneri yaparak, kalıcı stratejik politikalarla bu dengesiz ve 
dalgalı büyüyen yapıya çözüm önerileri bulmak gerekmektedir. Bu konu-
da bize referans olacak, yakın tarihimizde iktisadî hayatımızda kullandı-
ğımız M. Kemal Atatürk’ün benimsediği “millî iktisat modeli” rehber oluş-
turacaktır.187 Dünyada pek çok ülke millî iktisat modelini ekonomik ya-
pısında kullanmaktadır. Bunların başında Çin geliyor, Rusya, Hindistan 
vs. bu ülkeleri çoğaltmak mümkündür. 

İktisadi büyüme teorileri, birbirlerinden ayrıldıkları bazı noktalar bu-
lunmasına karşın, birbirlerinin zıttı olmaktan çok, tamamlayıcısı olarak 
karşımıza çıkmaktadırlar. Örneğin taleple ilgili hususları hesaba katan 
ve dengeli büyümenin şartlarını ortaya koyan Harrod-Domar modelinde, 
arz yönlü teorilerle bir zıtlık ya da çekişme saptamak mümkün değildir. 
Benzer şekilde, Türkiye’deki büyüme -yukarıdaki açıklamalardan da an-
laşılacağı gibi- içsel büyüme teorilerinden çok, “dışsal” denilen modeller-
le daha uyumlu gibi görünmektedir. Ama bundan hiçbir zaman içsel bü-
yüme modellerinin teorik planda çürütüldüğü sonucu çıkartılamaz. Tür-
kiye sermaye/emek oranının düşük olduğu, gelişmekte olan bir ülke ol-
duğundan, bilgi ve verimlilik artışına gerek olmaksızın, sırf eksik olan 
sermaye stokunun tamamlanmaya çalışılması (yatırım yoluyla), iktisadi 
büyümede başlı başına sıçrama yaratabilir. Bilgi ve verimlilik faktörleri-
nin iktisadi büyümedeki önemi, herhalde ancak optimal sermaye/emek 
oranına ulaşıldıktan sonra daha iyi anlaşılabilir. Bu husus ile Solow’un 
neo-klasik dışsal modelinde “durağan durum” diye adlandırdığı durum 
arasında benzerlik bulunmaktadır. Bu da, içsel ve dışsal büyüme arasın-
da kanımızca bir uzlaşmayı temsil etmektedir. Büyüme oranlarının geliş-
mekte olan ülkelerde gelişmiş ülkelere nazaran genellikle daha yüksek 
oluşu da belirtilen bu hususlarla uyum halindedir. Gelişmiş ülkelerin 
büyümesinde eskiden belki hem sermaye (dışsal) hem de bilgi (içsel) fak-
törleri aynı derecede önemliydi. Fakat gelişme tamamlandıkça optimal 
sermaye/emek oranlarına ulaştıklarından, artık büyümede sermaye fak-
                                                           
187 Levent Aksu, “Mustafa Kemal Atatürk'ün Devletçilik İlkesi ve İktisadi Devletçilik Politikası”, 
Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı:158, s. 61-94, İstanbul, Eylül-Ekim 2005. 
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törünün etkisi azalabilir. Bu da doğal olarak, onların büyüme oranının 
yüksek olmaması sonucunu doğurabilir. Ancak bu noktada, ilginç bir 
şekilde, teorik iktisadın değeri ve iktisadın sayısal yaklaşımdan ibaret ol-
maması gerektiği herhalde daha iyi anlaşılmaktadır. 

Günümüzün küreselleşmiş dünyasında bazı toplumların neden zen-
ginleştiği, bazı toplumların da neden fakirleştiğinin anlaşılması bağla-
mında, iktisadi büyüme kaynakları incelenirse, bir dünya ekonomik so-
runu olan gelir ve refah artışı dağılımındaki eşitsizliğine de çözüm getire-
cektir. Türkiye ekonomisinde büyüme koşulları, gerek ülke ekonomisi-
nin yapısından kaynaklanan, gerekse uygulanan makro ekonomik ka-
rarlardan ve de dünyanın küresel ekonomik yapısında meydana gelen 
konjonktür değişimleri sonucunda büyüme oranları tam bir istikrara ve 
dengeye kavuşamamış olmasından kaynaklanır. Türkiye ekonomisi 
trend yapısı incelendiğinde dünya konjonktüründen kaynaklanan kriz ve 
sıkıntılardan ciddi olarak etkilendiğini görmekteyiz. İktisadi büyüme açı-
sından önemli olan, büyüme hızlarında görülen istikrardır. Büyümenin 
istikrarlı olması, yatırım kararlarının etkin bir şekilde yapılmasını sağla-
yarak, kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlamaya yöneliktir. Bu 
bağlamda Türkiye ekonomisi ölçeğinde istikrarlı ve sürdürülebilir bir bü-
yüme sürecinin içine girememesinde pek çok faktörün etkisi bulunmakla 
birlikte, yurt içi tasarruf ve yatırımların yeterince oluşturulamamasıdır. 
Bunun için makro iktisat politikası yapıcıları içerideki ve dışarıdaki etki-
leri en aza indirecek maliye ve para politikalarını uygulamaya koyarak, 
uzun soluklu stratejik bir devlet politikasını gündeme getirmelidir. Tür-
kiye’de 1923-2013 dönemini kapsayan 90 yıllık dönemde iktisadi büyü-
me hızlarında görülen istikrarsızlık durumu son derece ciddi bir görüntü 
arz etmiştir. Türkiye’deki büyüme sürecinin planlanmasında ilk Beş Yıl-
lık Kalkınma Planı, Harrod-Domar-Singer Modeli baz alınarak hazırlan-
mıştır.188 Türkiye’nin büyümesinde arz yönlü sebeplerden çok talep yön-
lü sebepler daha baskın görünmektedir. Talep unsurunun büyümedeki 
                                                           
188 E. Tokgöz, “Türkiye'de İktisadi Gelişme Tarihinin Ana Çizgileri”, Türkiye Ekonomisi Sektörel 
Analiz, Ed: Ahmet Şahinöz, İmaj Yayınevi, s. 3-50, Ankara 2001. Harrod - Domar tarzı büyüme 
modelleri kapalı bir ekonomi için analiz edilerek tanımlanmıştır. Bu modelde, sermaye/hasıla 
oranı sabit varsayılmaktadır. Marjinal sermaye hasıla oranı büyümenin belirlenmesindeki en 
önemli unsurdur. Harrod - Domar Modeli’nde her an bozulabilecek bir dengeden bahsedilir. 
Buna “Bıçak Sırtı Denge” adı verilmiştir. Dengenin her an bozulabilecek şekilde olmasının ne-
deni ise ekonomik birikimlerin her an değişecek şekilde olması ve buna bağlı olarak hızlandı-
ran mekanizmasının çakışmasıdır. Harrod büyüme modeli dengeli ve aynı karar bir büyüme-
den bahseder. Dengeli ve aynı karar bir büyümenin olabilmesi için girişimcilerin üretimle ilgili 
aldığı kararlara bakarak büyüme oranını belirlemeye çalışır (Alkin, 1987:172-187; Kaynak, 
2009:66-88). Standart bir Harrod - Domar büyüme modelinde büyüme tanımsal olarak aşağı-
daki gibi belirlenmektedir; 

nsg  


)(
 Denklem’de g büyüme oranını; s tasarruf oranını; θ 

marjinal sermaye/hasıla oranını; δ amortisman oranını ve n nüfus artış hızını göstermektedir. 
Diğer değişkenlerin veri olduğu bir ortamda büyümeyi artırmanın tek yolu tasarrufları artır-
mak olarak görülmektedir. F. Yağcı, “Turkish Planning Experience and Methodology Since 
1963 and Construction of A Five - Sector Plan for 1963 - 1977”, DPT, Ankara 1979. 
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önemi aynı zamanda Harrod-Domar büyüme modelinin öngördüğü bir 
şeydir ve bu sonuç onunla uyum halindedir. Daha sonra keynesyen ikti-
sat politikalarına devam edilmiştir. 

1980 sonrası dışa açık bir iktisadi büyüme modeli benimsenmiştir. 
Planlı dönemlerin başladığı 1960’lar ile 1970’lerin ilk yarılarında iktisadi 
büyüme hızının istikrarlı ve yüksek bir artış seviyesinde olduğu süreçler 
olarak dikkat çekmektedir. 1970’lerin sonundan, 1980’lerin ortalarına 
kadar büyümedeki istikrarsızlık önem arz eder hale gelmiştir. Bu istik-
rarsız yapı yüksek büyüme hızlarına imkan vermezken, iktisadi daral-
malar çokça görülmeye başlanmıştır. 1970’li yıllarda yaşanan küresel 
boyutta görülen ekonomik krizler kapitalizmin bir özelliği olarak ortaya 
çıkmıştır. Kapitalizmin 350 yıllık süreci incelendiğinde kriz, krizden çıkış 
ve büyüme, tekrar kriz şeklinde bir fasit daire özelliği göstermiştir.189 

1979’da A. Lewis ve T. W. Schultz’a Nobel ekonomi ödülü getiren ça-
lışması190 incelendiğinde, küresel ekonomi gelişmekte olan ülkelerde ya-
rattığı olumsuz etkileri bertaraf edecek “planlı kalkınma stratejilerinin” 
ayakları yere basacak şekilde ideolojik olmaktan öte milli değerler doğ-
rultusunda hazırlamayı gerekli kılmaktadır. Son elli-altmış yıldır iktisadi 
büyüme ve kalkınma kavramı temelinde, devletler refah ve yaşam stan-
dardının yükseltilmesi konusu üzerinde önemle durmaya başladıkları; 
bir plan doğrultusunda hedef, vizyon ve politikaların belirlendiği süreç 
olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Küresel iktisat politikaları bizim gibi gelişmekte olan ülkelerin “kal-
kınma politikalarının” ortadan kaldırılmasına ve bununla birlikte, “milli 
iktisat stratejisinin” oluşturulmasına asla imkân sağlamamıştır. Türkiye 
gibi gelişmekte olan ülkeler önemli bir dönemeç aşamasında olup, dün-
yada dolaşan “sıcak para emisyonunun” ülkeleri sanki kalkınmış gibi, re-
fah seviyesi getirmiş gibi “kandırıcı geçici refah artışı” yarattıyorsa da, as-
lında bu bir küresel ekonominin oyunudur. Bir ülkenin kalkınması ve 
büyümesi “reel sektör üretim” yapılanmasıyla sürdürülebilir, verimli ve 
etkin şekilde bir üretim zincirinin oluşturulmasına bağlı olarak, toplu-
mun tüm katmanlarına sağlayacak adil gelir dağılımı uçurumunun dü-
zeltilmesiyle oluşur. Bu bağlamda, ülkenin ekonomisinde “istikrar, büyü-
me ve kalkınma” çok önem arz eden konulardır. Bütün makro iktisat po-
litikalarının temel amacı, toplumsal refahı geliştirmek ve iktisadi kalkın-
mayı sağlamaktır. Birbirini tetikleyen bu üç önemli konunun sağlıklı bir 
şekilde işlevsellik kazanmasıyla, o ülkenin diğer ülkeler nazarında ileri 
çıkmasına imkân sağlamaktadır. Ancak gözlerden kaçan bir nokta da şu-
dur; iktisadi büyümedeki artış adil gelir dağılımını düzeltemez ve refah ar-
tışını sağlatamaz. Bunun için hukuki, sosyal, siyasi ve iktisadi politikala-
                                                           
189 Metin Külünk, Küreselleşen Dünya’da Türkiye, Kum Saati Yayınları, s. 17, İstanbul 2006. 
190 1979 Nobel ekonomi ödülü alan çalışma; “Dünya’da Yoksulluk ve Gelişmekte Olan Ülke-
lerde Kalkınma Sorunu.” 
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rın işlevsel şekilde bir bütünlük içerisinde “kalkınma plan ve politikalarıy-
la” uygulanırsa adil gelir dağılımı ve refahın yaygınlaşması sorununa bir 
çare olabilecektir. Milli ekonomi modeli bu soruna çare olabilecektir. 

Türk ekonomisinde iktisadi büyüme koşulları, gerek ülke ekonomisi-
nin yapısından kaynaklanan, gerekse iktisat politikası yöneticilerinin uy-
guladığı yanlış ekonomik kararlardan ve de dünyanın küresel ekonomik 
yapısında meydana gelen konjonktür (ve trend) değişimleri sonucunda 
büyüme oranları tam bir istikrara ve dengeye kavuşamamıştır. Türkiye, 
“büyüme sorununu” çözemeden, “kalkınma sorununa” çare üretemez. 
Önce üreteceksin sonra tüketeceksin... “büyümenin sırrı” burada yat-
maktadır. Kaynaklarınızı üretmek için akılcı ve optimal iktisat politikala-
rı oluşturup, daha sonra bunları reel sektöre aktaracaksınız. Tüm iktisat 
teorilerinin temelinde reel üretim esastır. Bu büyümenin ve iktisadın te-
mel prensibidir. 
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Öz 

İnsanlık tarihi, savaş ve barış arasında denge kurmaya çalışmakla 

geçmiştir. Savaş ve barış, birinin yokluğunda diğerinin oluştuğu iki önem-

li kavramdır. Immanuel Kant, “Ebedi Barış Üzerine Felsefi Denemeler” 

adlı eserinde savaşın yok edilerek kalıcı bir barışın tesis edilebileceğine 

inanmıştır. Onun görüşleri modern uluslararası ilişkiler kuramlarının ge-

lişmesine katkıda bulunmuştur. Topyekûn savaşların yol açtığı felaketler, 

Kant’ın görüşlerinin daha da kıymetlenmesine yol açmıştır. Bir uluslar-

arası ilişkiler teorisi olan idealizm akımında onun düşüncelerini görmek 

mümkündür. Milletler Cemiyeti ve Birleşmiş Milletler gibi örgütlerin oluşu-

munda ve uluslararası hukukun gelişmesinde Kant’ın etkisi büyüktür. 

Anahtar kelimeler: Immanuel Kant, Ebedi Barış, Savaş, Cumhuriyet. 

Abstract 
The Discourse Analysis Of Immanuel Kant’s Essay 

“Perpetual Peace: A Philosophical Sketch”  
In Terms Of International Relations 

The history of humanity, passed through trying to balance between 

war and peace. War and peace are such an important notions that when 

one of them is vanished, the other one is occurring. In his essay “Perpe-

tual Peace: A Philosophical Sketch” Immanuel Kant, believed that a per-

petual peace can be consisted with destroying the war. His views contri-

buted on the development of modern international relations theories. The 
                                                           
* Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü İşletme Fakültesi Strateji Bilimi Bölümü. 
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disasters that total wars were caused made Kant’s essay more valuable. 

We can see his thoughts in international relations theory idealism. Kant’s 

essay has a major influence in evaluating organizations like League of 

Nations and United Nations and developing the international law. 

Key words: Immanuel Kant, Perpetual Peace, War, Republic. 

Giriş 

“Tarih, barış için yapılan savaşların bilimi olarak değerlendirilirse, 

bu eşsiz bilimin en eski görsel tanımlamaları Yunan mitolojisinde gö-

rülebilmektedir. Barış; güzel Eirene tarafından simgelenmektedir. Gu-

rur ve huzur dolu çehresiyle Eirene, kucağında zenginliği ve bereketi 

simgeleyen Ploutus’u tutmaktadır. Savaş Tanrısı Ares ise çevresine 

korku ve ölüm saçan bir görünüştedir. Savaşla barışın en eski görsel 

tanımlamaları Eirene ve Ares göstermektedir ki hem savaşın hem de 

barışın altında aslında biraz da insanın kendisiyle olan savaşı ve 

barışı yer almaktadır.”1 

Immanuel Kant (1724-1804) dünya tarihinin dönüm noktalarından 
birinde yaşamıştır; mutlakıyetçi devlet anlayışı büyük bir krize girmiş, 
Amerika Birleşik Devletleri’nin bağımsızlığını ilan etmesiyle (1776) kuv-
vetler ayrılığı ilkesine dayalı, meşruiyetini yurttaşlarının oyundan alan 
bir sistemin ilk adımları atılmış, Büyük Fransız Devrimi’yle (1789) mut-
lakıyetçi eski rejimin (ancien regime) yerine liberal cumhuriyet olarak 
özetlenebilecek bir devlet anlayışına geçilmeye başlanmıştır. Bu dönem-
de sanayi ve ulaşım devrimi olmuş, emeğin ve makinenin verimi ve top-
rağın ürünü alanında tarihte görülmemiş ölçüde değişim yaşanmıştır. 
Bu hal büyük sosyal sıkıntılara neden olduğu gibi yerküre Avrupa dev-
letlerinin erişimine ve sömürülmesine açılmıştır.2 

Bu siyasal, toplumsal ve ekonomik arka plan karşısında Kant, 1795’te 
“Ebedi Barış Üzerine Felsefi Deneme” isimli eserini kaleme almıştır. Kant’ın 
bu eseri yazmasını etkileyen siyasal olaylardan birisi de 1795 yılında Fran-
sa ile Prusya arasında teati edilen Basel Antlaşması’dır. 1794’te Fransa, 
müttefik restorasyon güçlerine (koalisyon ordusuna) karşı büyük bir başarı 
kazanmıştı. Bu sayede Toskana ve İspanya, Koalisyon Ordusu’ndan ayrıl-
maya zorlanmış, Koalisyon Ordusu Hollanda’yı terk etmek zorunda kalmış-
tı. Aynı yıl Fransızlar Ren Bölgesi’nde de ilerlemekteydi. Ocak 1795’te Dani-
marka’nın deniz filosu alınmıştı. Bu tehdit karşısında Prusya, barış yap-
mak üzere Fransız devrim hükümetine başvurdu. Fransa ile Prusya ara-
sında iki parçadan meydana gelen Basel Antlaşması imzalandı.3 
                                                           
1 Sıtkı M. Erinç, “Benlikte Savaş ve Barış”, Cogito, s. 66, 1995. 
2 Kaan Harun Ökten, “Kant’ta Barışın Yazgısallığı”, Cogito, Kant Özel Sayısı, Sayı: 41-42, 
s. 419, 2005. 
3 Kaan Harun Ökten, “a.g.m.”, s. 420. 
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Basel Antlaşması’nın birinci kısmı, gizli olmayan ve kamuoyuna açık-
lanan bölümüdür. Bu bölümde Prusya’ya İmparatorluk topraklarını sa-
vunma hakkı tanınmıştır. Antlaşmanın ikinci parçası ise ayrı ve gizli 
maddelerden oluşmaktadır. Bu bölüm kamuoyuna açıklanmamıştır. Bu-
rada, gizli olmayan bölümdeki kaydın tam tersi bir hüküm yer almıştır; 
antlaşmanın ikinci ve üçüncü maddesi Ren nehrinin sol yakasının tama-
mıyla Fransa’ya devrini öngörmüş ve Prusya’nın buraları savunma hak-
kının olmadığı, ama buna karşılık olarak bazı toprakların Prusya’ya veri-
lebileceği kayıt altına alınmıştır. Bu barış antlaşması aslında Kant’ın ta-
savvur ettiği anlamda bir barış antlaşması değildir. Zira antlaşmanın bir 
kısmında savaşa neden olabilecek barış hükümleri yer almıştır. Üstelik 
Kant’a göre Prusya’nın Fransa ile ayrı bir barış yaparak Koalisyona iha-
neti bile söz konusudur. Kant için bu asıl anlamda bir barış değil, bir 
mütarekedir.4 

Aydınlanma döneminin önemli isimlerinden olan Kant, idealizmin kö-
kenlerinin dayandığı fikirleri de yaratmıştır. Kant, aydınlanmayı “insanın 
kendi suçu ile içine düştüğü bir ergin olmayış durumundan kurtulması ve 
aklının her yanını her yerde açıkça kullanma özgürlüğü” olarak tanımla-
mıştır. Ebedi Barış isimli eserinde liberal demokrat teorisyenlere temel 
oluşturan görüşler beyan eden Kant, uluslararası sistemin karşılıklı et-
kileşime dayandığını ve devletlerin sistematik ilişkilerinin diğerlerinden 
ayrılarak analiz edilemeyeceğini göstermiştir.5 

Aynı zamanda eleştirel düşüncenin modern çağdaki en büyük temsil-
cisi olan Kant, bu düşüncenin içerimlerinin de bütünüyle farkındadır. 
Konu ile ilgili olarak Kant şöyle demektedir;6 “Quaestio facti, olgu sorusu, 
insanın bir kavramı ilk kez nasıl edindiğine yönelik sorudur; quaestio ju-
ris, yargı sorusu ise bu kavramı edinme ve kullanma hakkına sahip olup 
olmadığı sorusudur.” Bu noktadan hareketle Kant, Ebedi Barış Üzerine 
Felsefi Deneme isimli eserinde eleştirel bakış açısını öne alarak uluslara-
rası ilişkiler arenasında mevcut olan yapıyı anlamamıza yarayan kav-
ramları da eleştirmiştir. 

1. Alçakça Savaş ve Alçakça Barışa Karşı Kant’ın Ebedi Barış Tanımı 

İlk defa Abbe St. Pierre tarafından ortaya atılan bir görüş olan ebedi 
barış, Kant için kozmopolit düzen fikrine sezgisel manada güç katan bir 
idealdir. Kant bu düşüncesiyle öne sürdüğü hukuk öğretisine üçüncü 
bir boyut katmaktadır; dünya yurttaşlarının haklarına dayalı bir kozmo-
polit hukuk idesi. Kant, tüm uluslararasında bir hukuk düzeni oluştu-
                                                           
4 Kaan Harun Ökten, “a.g.m.”, s. 420-421. 
5 Deniz Ülke Arıboğan, Kabileden Küreselleşmeye Uluslararası İlişkiler Düşüncesi, Mavi Ada 
Yayıncılık, s. 105, İstanbul 1998. 
6 Hannah Arendt, “Kant’ın Siyaset Felsefesi Üzerine Notlar”, Cogito, Kant Özel Sayısı, Sayı: 41-
42, s. 341, 2005. 
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rulmasını negatif yani savaşın ortadan kaldırılması olarak tanımlamak-
tadır. Kant’a göre savaşın getirdiği yıkımlar artık sona ermelidir. Kant 
böylesi bir barışın, o dönemde Avrupa prenslerinin paralı askerlerle sür-
dürdükleri savaşların neden olduğu kötülükler nedeniyle istenebilir ol-
duğunu düşünmüştür. Kant’a göre böyle bir savaşın kötülükleri; savaşın 
dehşeti, yıkımı, savaşan bir ülkenin savaştan kaynaklanacak borcunun 
ağır yükü ya da yabancı bir ulusun boyunduruğu altına girerek özgürlü-
ğünü ve egemenliğini yitirmesi, yoksullaşması ve yağmalanmasıdır.7 

Bunların yanında savaş, halk arasında ahlaki çöküntüye de neden ol-
maktadır. Yurttaşlar casusluk yapmak, asılsız bilgi yaymak gibi suçlara 
yönlendirilmekte ve hatta keskin nişancılar ve suikastçılar kötülüklerin 
yaşanmasına yol açmaktadır. Kant’ın düşüncesinde savaş, Westphalia 
Barış Antlaşması’ndan sonra çatışmaları uluslararası hukukla çözmenin 
meşru bir yolu olarak güçler dengesi sisteminde kurumsallaşan sınırlı 
savaş anlayışıdır. Dolayısıyla bu tür bir savaşın son bulması, barış ko-
şullarını da beraberinde getirmektedir. Bu noktada Kant’a göre bir barış 
antlaşması nasıl uluslararasında belirli bir savaşa son verebiliyorsa, tüm 
halklar arasında akdedilecek olan bir barış sözleşmesi de savaşa son ve-
recek ve savaşın kötülüklerini ortadan kaldıracaktır. Böylelikle ebedi bir 
barış sağlanacaktır. Oysa Habermas’ın anlayışına göre Kant’ın bu tasav-
vuru, dayandığı savaş modeli kadar sınırlı bir barıştır.8 

Habermas’a göre Kant, savaştan bahsederken dünya savaşlarını de-
ğil, tek tek uluslar ya da ittifaklar arasında belirli ve sınırlı bir mekânda 
yapılan savaşları kast etmektedir. Burada bahis konusu olan savaşlar, iç 
savaşlar değil, devletler ve yöneticiler arasında çıkan anlaşmazlıklardan 
kaynaklanan savaşlardır. Yani savaşan birlikler ile sivil halk arasında 
bir farklılık olan, teknik manada sınırlandırılmış savaşlar söz konusu-
dur. Burada gerilla mücadeleleri, terör eylemleri, toplu yıkım ya da sür-
günlere neden olan ideolojik amaçlı savaşlar ele alınmamaktadır.9 

Kant bu noktada barışı kelimenin en doğru anlamıyla çatışmazlık du-
rumu ve sosyal bağlamda da huzur anlamında kullanmaktadır. Kant, bir 
düşünür olarak savaşın ardındaki çıkar çatışmasını ve insanlığın çıkar-
ları arasında gerçekten çatışmaya yol açacak kadar büyük farkların olup 
olmadığını sorgulamamakta, sosyal eşitliğe ve eşit özgürlüğe değinmeden 
hak ve ödevler eşitliği bağlamında bir ulus içi ve uluslararası biçim eşit-
liğine yönelmekte, bu biçim eşitliği olsun ya da olmasın devrimci tepkiyi 
haksızlıkları düzelttiği için övmemekte ama yalnızca huzuru bozduğu 
için yermektedir. Ayrıca Kant’a göre hem barış, hem de savaş öç alıcı bir 
algı düzeyi ile ele alınmamalıdır. Onarıcı adalet, barışların savaşın yerini 
                                                           
7 Jürgen Habermas, “İki Yüzyıl Sonrasından Geriye Bakışın Kazanımlarıyla Kant’ın Ebedi 
Barış İdesi”, Cogito, Sayı: 41-42, s. 381-382, 2005. 
8 Jürgen Habermas, “a.g.m.”, s. 382-383. 
9 Jürgen Habermas, “a.g.m.”, s. 383. 
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almasını sağlarken savaşların barışın yerini almasına engel olur. İnsan-
lar öç almaktan ne kadar uzaklaşırsa savaş o kadar kısalır ve barış o ka-
dar uzar.10 

2. Ebedi Barışın Sağlanmasının Ön Koşulları ve İçerik Analizleri 

Kant’a göre ebedi barışın sağlanmasının bazı ön koşulları bulunmak-
tadır. Bu koşulların hükmü ve söylem analizleri kısaca şu şekildedir; 

1) “İçinde gizlenmiş yeni bir harp vesilesi bulunan hiçbir antlaşma bir 
barış antlaşması sayılamaz.”11 Kant devletlerarasında Ebedi Barış’ın sağ-
lanabilmesi için sıraladığı altı ön maddenin ilkinde barış antlaşmasının 
ne olduğunu ve içeriğini tarif etmektedir. Kant’a göre barış, tüm düş-
manlıkların sona ermesidir. Düşmanlıklar kelimesi geniş anlamda ve 
muğlâk bir ifade ile kullanılmaktadır. Her nevi türden agresyon fiili ve 
hatta buna yönelik fikirler de bu başlıkta yer almaktadır. Kant’a göre ba-
rış yalnızca agresyonun ortadan kalkması değil düşünce ve yaklaşım 
olarak da barışçıl olmak demektir.12 

2) “İster küçük ister büyük olsun, hiçbir bağımsız devlet diğer herhangi 
bir devletin hâkimiyeti altına tevarüs, mübadele, alım-satım veya hibe yola-
rıyla asla geçmemelidir.”13 Kant bu maddede aslında devletin ne olduğunu 
tartışmaktadır. O’na göre devlet bir meta değildir. Devletin üzerinde kuru-
lu olduğu toprak kamusal ya da özel mülk olabileceği halde devletin biza-
tihi kendisi bir mülk değildir.14 Devlet bir insan topluluğudur. Ayrıca dev-
let, ortak olmayan bir düşmana karşı kullanılmak üzere askerlerini başka 
bir devletin emrine de vermemelidir. Çünkü bu halkına eşya muamelesi 
yapmak olacaktır.15 Aristokratik bağlamda ülkeler hükümdarın ve hü-
kümdar ailesinin malı olduğundan, savaşlar da bir malın korunması ya 
da saldırganı açısından yeni mallara sahip olma anlamına geliyordu. Dar 
anlamda devrinin siyasal paradigmasının savaşı, mal edinimi açısından 
rasyonelleştirdiği, bunun da savaştan kaçınmayı, barış yapmayı ve yapıl-
mış barışları sürdürmeyi zorlaştırdığını söyleyebilmekteyiz.16 

3) “Daimi ordular zamanla ortadan tamamıyla kalkmalıdır.”17 Ön şart-
lar içerisinde belki de içerdiği argüman zinciri ve güç analizi açısından 
                                                           
10 Armağan Öztürk, “Kant, Adalet, Özgürlük”, Cogito, Fanatizm Özel Sayısı, Sayı: 53, s. 174-
176, Kış 2007. 
11 Immanuel Kant, Ebedi Barış Üzerine Felsefi Bir Deneme, Çev: Yavuz Abadan - Seha Me-
ray, Ankara, A.Ü.S.B.F. Yayınları, s. 9, 1960. 
12 Kaan Harun Ökten, Immanuel Kant’ın “Ebedi Barış Üzerine Felsefi Deneme” Adlı Eseriyle 
Ortaya Koyduğu Ebedi Barış Fikri ve Bu Fikrin Uluslararası İlişkiler Düşüncesinde Yarattığı 
Etki, Yayınlanmamış Doktora Tezi, s. 99, İstanbul 2001. 
13 Immanuel Kant, a.g.e., s. 9. 
14 Kaan Harun Ökten, a.g.e., s. 106. 
15 Immanuel Kant, a.g.e., s. 10. 
16 Armağan Öztürk, “a.g.m.”, s. 176. 
17 Immanuel Kant, a.g.e., s. 10. 
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en çarpıcı olan madde bu maddedir. Daimi ordular günümüzde özel bir 
kanunla düzenlenmiştir ve ya tüm erkek ya da kadın vatandaşlar için 
zorunlu kılınmış ya da paralı bir meslek olarak icra edilen silahlı kuvvet-
ler anlamına gelmektedir.18 Kant, daimi orduların neden kaldırılması ge-
rektiğini açıklarken ölmek ve öldürmek için insanlara bir de maaş veril-
mesinin aslında devletin halkına makine muamelesi yapmak anlamına 
geleceğinden ve bu durumun insan hakları ile bağdaşmamasından söz 
etmiştir. Ayrıca Kant, daimi orduların diğer devletlerin gözünü korkuttu-
ğundan ülkeleri sürekli silahlanma ve asker sayısını arttırmaya sevk 
edeceğinden bahseder ve bu dehşet dengesi noktasının müthiş külfetli 
olduğundan yakınır. Aynı zamanda Kant’a göre hazineyi çok güçlendir-
menin de diğer devletler tarafından harp tehdidi olarak algılanması ola-
sılığı vardır.19 Kant, yurttaşlardan oluşan milis orduların kurulması çağ-
rısında bulunmuştur. Habermas’a göre Kant’ın bu çağrısı yani askerlik 
yapmaya zorlanan genç adamların seferberliği, ulusal tutkuları harekete 
geçirmiştir ve ideolojik anlamda sınırsız bir özgürlük savaşları çağının 
doğmasına sebep olmuştur. Kant, milis orduların kurulması fikrini savu-
nurken bu durumu öngörememiştir.20 Kant’ın bu görüşleri, bugün de ol-
dukça popüler olan savaş karşıtlığı ile orduların varlığı arasındaki bağ-
lantıya benzemektedir. Bu bağlantı problemli bir mantıki kabule temas 
etmektedir. Mantık şu şekildedir; orduların olmadığı bir ortamda savaş 
olmazdı çünkü daimi orduların varlığı insanlara savaşı anımsatmakta-
dır. Bu düşünce şekli mantıklı görünse de aslında insanlar orduları ol-
madan da savaşabilir. Ancak nedeni olmadan savaşmaz. Soğuk Savaş 
tecrübesi göstermiştir ki, daha öldürücü kapasiteye sahip ordular aslın-
da savaş riskini azaltmaktadır. Savaşın riski bir anlamda savaşın mali-
yetinin artmasıdır. Savaşın maliyetinin artması da savaşın rasyonelliği-
nin azalması demektir. Bu rasyonellik ne kadar azalırsa insanlar o ölçü-
de savaşı terk edecekler ve şiddet dışındaki iletişim araçlarını devreye 
sokmak konusunda istekli olacaklardır.21 Kant’ın bu madde de yer alan 
ifadelerinin bir diğer önemli yanı da, silahsızlanma olgusunun temelinin 
aslında Kant’ın görüşlerine dayandığını göstermesindedir.22 

4) “Devlet, dış menfaatlerini desteklemek için borçlanmalara girişme-
melidir.”23 Kant güç fenomeninin mali (parasal) güç ayağını bu maddede 
ele almaktadır. Kant’a göre borç verme tehlikeli bir para kuvveti olarak 
kendisini gösterir. Bu o kadar tehlikelidir ki, diğer etmenlerden daha 
                                                           
18 Kaan Harun Ökten, a.g.e., s. 117. 
19 Immanuel Kant, a.g.e., s. 10-11. 
20 Jürgen Habermas, “a.g.m.”, s. 386-387. 
21 Armağan Öztürk, “a.g.m.”, s. 180-181. 
22 A. C. Armstrong; “Kant’s Philosophy of Peace and War”, The Journal of Philosophy, Vol: 28, 
No: 8, Apr. 9, s. 201, 1931. 
23 Immanuel Kant, a.g.e., s. 11. 
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sinsicedir. Keza borçları durmaksızın arttırmak mümkündür.24 Günü-
müzde bugün borç alan yarın emir alır ifadesi uluslararası ilişkilerin 
adeta düsturu haline gelmiştir. 

5) “Hiçbir devlet, diğer bir devletin esas teşkilatına veya hükümetine 
zor kullanarak karışmamalıdır.”25 Bu ön maddede ifade edilen esas teşki-
lat kavramı günümüzde anayasal düzen şeklinde ifadelendirilmektedir. 
Kant, burada aslında iç işlerine karışmama prensibini ele almaktadır. 

6) “Hiçbir devlet, harpte, ileride barış akdedileceği zaman, devletlerin 

birbirlerine karşılıklı güven duymalarını imkansız kılacak yollara baş-

vurmamalıdır; bu yollardan örnekler şunlardır: düşman ülkesinde ka-

tiller, zehirleyiciler kullanmak, kapitülasyonlara aykırı hareket etmek, 

düşman tebaasını kendi devletine karşı ihanete kışkırtmak vs..”26 

Kant’a göre savaşın da bir ahlakı vardır. Savaşta karşı tarafın düşün-
ce tarzı hakkında biraz güvenin kalması gerekir. Aksi takdirde taraflar 
arasında bir barış antlaşmasının teati edilmesi imkânsızlaşacaktır.27 Ta-
rihsel geçmişe bakıldığında II. Dünya Savaşı esnasında soykırım uygula-
ması veya nükleer silahların kullanılması Kant’ın bu görüşünde ne ka-
dar haklı olduğunu göstermektedir.28 

Kant bu ön maddelerin aslında hepsinin yasak edici kanunlar oldu-
ğundan söz eder. Ancak O’na göre yine de birinci, beşinci ve altıncı mad-
deler derhal uygulanması gereken bükülmez kanunlardır. İkinci, üçüncü 
ve dördüncü ön maddeler ise hukuk kaidesine istisna teşkil etmemekle 
beraber duruma ve şartlara göre sübjektif takdire elverişli daha geniş 
kanunlardır. Yani bunların uygulanması şarta bağlıdır, yürürlüğe kon-
maları da bir süre için geri bırakılabilir.29 

3. Kant’ın “Uluslar Federasyonu” Tanımı 

Literatüre bakıldığında görülmektedir ki, “Dünya Devleti” fikri aslında 
teolojik bir motivasyona sahiptir. Örneğin Hıristiyanlığın kabulünden iti-
baren Roma ve Bizans İmparatorları kendilerine “Ökümenik İmparator” 
adını vermişlerdir ve onların tüm dünyanın hükümdarı oldukları kabul 
edile gelmiştir.30 Daha sonra Kutsal Roma Germen İmparatoru da aynı 
zihniyet içinde hareket etmiş, Papa’nın dünyevi otorite talepleriyle karşı-
                                                           
24 Kaan Harun Ökten, a.g.e., s. 127. 
25 Immanuel Kant, a.g.e., s. 12. 
26 Immanuel Kant, a.g.e., s. 13. 
27 Immanuel Kant, a.g.e., s. 13. 
28 Wolfgang Schwarz, “Kant’s Philosophy of Law and International Peace”, Philosophy and 
Phenomenological Research, Vol: 23, No:1, s. 75, Sep., 1962. 
29 Immanuel Kant, a.g.e., s. 14. 
30 Georg Ostrogorsky, Bizans Devlet Tarihi, Çev: Fikret Işıltan, Türk Tarih Kurumu Basıme-
vi, 3. Basım, s. 24-30, Ankara 1991. 
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laşmış, nihayet mutlak monarşilerle birlikte tek hakimiyet düşüncesi 
global değil, kendi devletiyle sınırlanmaya başlamıştır. Aydınlanma Çağı 
ile birlikte bir dominium mundi (dünya krallığı) fikrinden giderek uzakla-
şılmaya başlanmıştır. Keza William Penn, David Hume, Jean Jacques 
Rousseau31 gibi düşünürler böyle bir dünya krallığı düşüncesinin tama-
men karşısında olmuşlardır. Kant’ın görüşlerine bakıldığında O da dün-
ya krallığı fikrine karşıdır çünkü ona göre mutlak hükümdarın tek ama-
cı diğer hükümdarları alt etmek ve tek hâkim olmaktır. Bu ise barışa ay-
kırı bir haldir.32 

Kant, Ebedi Barış isimli eserinden iki yıl önce yayımlanan Kuram ve 
Pratik isimli makalesinde “tüm devletlerin kendi özgür iradeleriyle boyun-
duruğu altına girecekleri tüm halklardan oluşan evrensel bir devlet” oluş-
turulmasından bahsetmiştir. Savaş nedeniyle insanlığın refahının kay-
bolup, özgürlüğünün yitirildiğinden söz etmiş ve bunu önleyebilmek için 
Kant, halkların ortak hukukunu, her bir devletin boyun eğmek zorunda 
olduğu uygulanabilir genel yasaları temel alan bir devletin kurulmasını 
önermiştir. Ona göre evrensel barışın Avrupa güç dengesi sistemiyle ku-
rulması mümkün değildir. Oysa Ebedi Barış isimli eserinde Kant, “bir 
uluslar federasyonu” ile “tüm halklardan oluşan bir devlet” arasında ay-
rım yapmıştır.33 

Genel bir tarih felsefesinden yola çıkan Kant’a göre bütün insanlık ve 
dünya bir birimdir. Devletler ve öteki birimler kendileri için değil, temel-
de insan için vardırlar. İnsan, herhangi bir şey değildir, başkası için araç 
olarak kullanılamaz. Zira insanın kendisi bir amaçtır. Kant’a göre insan 
akıl sahibi ve doğuştan hür olan bir varlıktır. Akıl ve özgürlük doğanın 
insana verdiği en önemli değerlerdir. Özgürlük, insanın doğuştan gelen 
başkasının hakkını mahrum etmeyen şeyi yapma hakkıdır. İnsan, temel 
birim ve amaç olduğuna göre devlet ve diğer ikincil birimler insan için-
dir. Kant’a göre insanların bütün haklarını kullanabilmeleri için evrensel 
barışı getirecek olan evrensel bir toplum gerekmektedir. Ancak Kant; in-
sanlığın devletlere bölünmüşlüğünün, uluslararası ortamda savaş hali-
nin bulunduğunun ve devletin belli bir kimlik ve otonomiye sahip oldu-
ğunun farkındadır. Bu nedenle evrensel barış için fiilen tek bir devlete 
yani bir dünya cumhuriyetine ihtiyaç bulunduğunun fakat bunun pra-
tikte mümkün olmadığını belirtir. Kant’a göre devletler bunu istemezler 
çünkü teoride doğru olanı pratikte reddederek sahip oldukları otonomi-
den vazgeçmek istemezler. Üstelik Kant bir dünya cumhuriyetinin des-
potikleşip, insan hürriyetini ve haklarını yok etmesi endişesini de taşı-
maktadır. Dolayısıyla da Kant’ın evrensel barış için önerisi barışçı bir 
                                                           
31 Rousseau’nun “Avrupa Devletler Topluluğu” görüşü için bkz: İbrahim Canbolat, Küresel-
leşen Dünya ve Türkiye, Vipaş Yayınları, s. 3-6, İstanbul 2002. 
32 Kaan Harun Ökten, a.g.e., s. 170-171. 
33 Jürgen Habermas, “a.g.m.”, s. 384. 
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birliğin kurulmasıdır. Bu birlik nihai bir dünya anayasasının da temelini 
oluşturacaktır.34 

Yaşadığı çağda tartışılan dünya devleti ve güçler dengesi gibi barış 
sağlayıcı düzenlemeleri reddeden Kant, tek çıkar yolun emretme yetkisi-
ne ve ast-üst ilişkisine sahip olmayan, örgütsel yapısı ve iktisadi işleyişi 
üzerinde hiçbir ayrıntıya özellikle yer verilmeyen (çünkü bir bağlılık iliş-
kisi söz konusu değildir) bir dünya cumhuriyetini kurmak ve yavaş ya-
vaş tüm devletlerin bu cumhuriyete mensup olmaları için zor kullanma-
dan çaba göstermek olduğu görüşündedir.35 

Kant, “Ebedi Barış”ta yurttaşların aksine devletlerin üstün güçlerin 
zorlayıcı yasalarına tabi olmamasını, kendi varlıklarını korumaları gerek-
tiğini tartışır. Diğer ülkelerle olan dış ilişkilerinde savaşmaktan vazgeçen 
bağımsız devletler bir federasyon oluşturursa her üyenin egemenliği do-
kunulmaz olacaktır. Böylelikle devletler egemenlik güçlerini ve yargı yet-
kilerini muhafaza edecektir. Kant, “pozitif bir dünya devleti” görüşünün 
yerine savaşı önlemeyi hedefleyen ve genişleyen bir federasyon oluşturul-
ması şeklinde bir düşünce geliştirmiştir. Ancak Kant, burada hukuksal 
bir yükümlülükten bahsetmemiştir. Çünkü Kant’ın tasavvur ettiği ulus-
lar federasyonu, zorlayıcı bir otoriteye sahip olabilen ortak bir hüküme-
tin organları etrafında düzenlenmemiştir. Kant, her hükümetin bu ulus-
lar federasyonu birliğine ahlaki olarak bağlandığı fikrini benimsemiştir.36 

Kant’a göre devletler hukuku hür devletlerden kurulu bir federasyona 
dayanmalı ve liberal cumhuriyetler kendi aralarında anlaşmalar ya da 
birlikler (foedus pacificum) kurmak yoluyla barışı sağlamadırlar. Bu uz-
laştırıcı birlik her devletin haklarını koruyarak barışı kurmalıdır. Birlik 
ne yalnızca bir savaşı sona erdiren bir barış antlaşması, ne bir dünya 
devleti ne de bir uluslar devleti olmalıdır. Kant’ın önerdiği yapı Milletler 
Cemiyeti ya da Birleşmiş Milletler tipi kolektif güvenlik antlaşmasıdır.37 

Bu noktada yanıtlanması gereken bir soru bulunmaktadır; egemen-
liklerini sürdüren devletler kendilerini böyle bir birliğe kalıcı bir şekilde 
nasıl bağlayacaktır? Kant, kurulacak olan ulusal birliğe katılımı ahlaki 
bağlanış olarak açıklamış, hukuksal bir anayasal örgütlenme biçiminden 
pek söz etmemiştir. Habermas’a göre Kant’ın bu şekilde düşünmesi ta-
rihsel açıdan oldukça gerçekçidir. Zira Amerikan ve Fransız ihtilallerin-
den sonra ortaya çıkan demokratik anayasal devlet anlayışı çok istisnai 
bir durumdu. Mevcut olan güç dengesi sistemi yalnızca egemen devletle-
rin, uluslar hukukunun özneleri olabileceği varsayımına dayanmaktaydı. 
Dolayısıyla da dış egemenlik, her biri bağımsız olan devletlerin, gerekti-
                                                           
34 A. Nuri Yurdusev, “Uluslararası İlişkiler Öncesi”, Derleyen: Atilla Eralp, Devlet, Sistem ve 
Kimlik, İletişim Yayınları, s. 52-53, İstanbul 2004. 
35 Kaan Harun Ökten, a.g.e., s. 171. 
36 Jürgen Habermas, “a.g.m.”, s. 385-386. 
37 Deniz Ülke Arıboğan, a.g.e., s. 108. 
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ğinde askeri yollarla sınırlarının bütünlüğünü koruyabilmeleri kapasite-
lerini göstermekteydi. İç egemenlik ise, şiddet araçları üzerindeki hâki-
miyeti doğrultusunda yürütme gücü ve hukuk aracılığıyla barış ve düze-
ni sürdürme kapasitesini dışa vurmasıdır. Ulus devletlerin bu klasik 
dünyasında devletlerin egemenliğini gözetmeyen kozmopolit bir anayasa 
girişimi doğal olarak mümkün olamamaktadır. Bu durum Kant’ın güçlü 
bir devletin egemenliği altında yer alan bir uluslar birliğinin oluşturul-
ması fikrini neden hiç düşünmediğini açıklamaktadır.38 

Devletler neden uluslar federasyonuna katılımı kendi çıkarları yararına 
görsünler sorusunun yanıtı olarak Kant üç eğilimden söz etmektedir. Kant, 
ilk argümanında cumhuriyetçi hükümetler çoğaldıkça uluslararası ilişki-
lerde savaşın azalacağını ileri sürmektedir. Kant’a göre demokratik anaya-
sal devletlerin halkları kendi çıkarlarına dayanarak hükümetlerinin barışçıl 
bir politika izlemesini isterler. “Eğer bu tür bir anayasada şart koşulduğu 
üzere, savaşa girilip girilmemesine karar vermek için yurttaşların rızasına 
başvurulursa, onların böylesine tehlikeli ve pahalı bir oyuna girişme konu-
sunda tereddüt etmeleri son derece doğaldır.”39 Kant’a göre, cumhuriyetçi 
bir anayasada “Harb ilan edilmeli mi, edilmemeli mi?” sorusu ancak vatan-
daşların oyları ile cevaplandırılır.40 O’na göre inşanoğlu rasyonel karakteri 
gereği hiçbir zaman savaş istemeyeceğinden yöneticiler, halkın sesine ku-
lak verecek olurlarsa barışçıl bir davranış sergileyeceklerdir. Dolayısıyla da 
liberal demokrasiler barışın doğal kuvvetleri haline gelecektir.41 

Bir devletin anayasasının cumhuriyetçi olması, toplum üyelerinin in-
san olmaları bakımından özgürlük; tebaa olmaları bakımından tek bir 
kanun koyucuya bağlılık ve tebaanın devletin üyeleri olma statüsünü 
paylaşmaları açısından eşitlik prensibine dayanan tek düzendir. Ancak 
Kant’a göre özgürlük “başkasına zarar vermeden istediğini yapmak yetki-
si” değildir. Bu ahlaka dair olmayan bir tanımdır çünkü bu tanıma göre 
“hürriyet, haksızlık teşkil etmeyen fiillerde bulunma imkânıdır; buna göre 
kimseye haksızlık yapılmadığı takdirde, istenen şey yapılsa bile, kimseye 
haksızlık edilmemiş olur.”42 Oysaki hem “yetki”, hem de “haksızlık” ahlak 
üzerine kuruludur. Kant’ın özgürlük tanımı incelendiğinde “kimseye 
haksızlık yapılmadığı takdirde… kimseye haksızlık edilmemiş olur” gibi 
bir sonuç çıkmaktadır. Aslında Kant’a göre özgürlük; bir kabul etmeme, 
reddetme imkânı ya da yetkisidir.43 

Kant’ın tasavvurunda bireyler iki ayrı dünyada yaşamaktadır. İnsanlar 
bir yandan hayvanmışçasına yaşarken diğer yandan da aklın hükmettiği 
                                                           
38 Jürgen Habermas, “a.g.m.”, s. 386-387. 
39 Jürgen Habermas, “a.g.m.”, s. 387. 
40 Immanuel Kant, a.g.e., s. 19. 
41 Deniz Ülke Arıboğan, a.g.e., s. 105-106. 
42 Immanuel Kant, a.g.e., s. 18. 
43 Kaan Harun Ökten, a.g.e., s. 154. 
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bir dünyada yaşamaya eğilimlidirler. Bu iki husus birbiriyle çatışma ha-
lindedir. Hatta iyimser bir bakış açısıyla insanlar yaşadıkları acılar ve kor-
kular nedeniyle birbirleriyle barış içinde yaşamaya ikna olurken devletle-
rarasındaki ilişkileri düzenlemeyi öncülük edebilmektedirler.44 Oysa Ha-
bermas’a göre Kant’ın bu iyimser varsayımı 1795’te milliyetçilik akımının 
harekete geçmesi ile çürütülmüştür. Milliyetçilik, devletin boyunduruğu 
altındaki uyrukların, devletleriyle özdeşleşen aktif yurttaşlara dönüşmesi-
nin aracı olmuştur. Aynı zamanda milliyetçilik ulus devlet öncesindeki 
mutlakıyetçi hanedanlık döneminden daha barışçı kılmamaktadır. Milli-
yetçi hareketlerde, egemen devletlerin bekası iddiası özgürlük ve ulusal 
bağımsızlık gibi yan anlamlar kazanmaktadır. Bu sebeple yurttaşların 
cumhuriyetçi ülküleri, kendi ulusları için savaşma ve ölme isteği yarat-
maktadır.45 

Kant için vatandaş, yurttaş topluluğu olan devletin yasama erkini 
temsil eden ve tasarımsal anlamda tayin hakkını bünyesinde taşıyan bir 
bireydir. Bu nedenle vatandaşın hukuksal özgürlüğü ve hukuk önünde 
eşitliği teminat altındadır ve zaten tanımı gereği var olması gereken bir 
haldir. Dolayısıyla cumhuriyetçi esas teşkilat hukuk gereği teminat altı-
na alınmış bir özgürlük ve eşitliğe dayanmaktadır. Böyle bir esas teşkila-
ta sahip devletin başı da o devletin sahibi değil, bir vatandaştır.46 Bu 
noktada idealistlerin kolaylıkla kullandığı “dünya vatandaşlığı” ifadesi-
nin gerçekten bir anlamı var mıdır? Vatandaş olmak, başka birçok şeyin 
yanında sorumluluklara, yükümlülüklere ve haklara da sahip olmaktır. 
Bunların hepsi sınırlı bir bölgede geçerli olmaları durumunda anlam ka-
zanır. Kant’ın dünya vatandaşı aslında Weltbetrachter yani dünya izleyi-
cisidir. Zira Kant bir dünya devletinin hayal edilebilecek en kötü tiranlık 
olacağını çok iyi bilmekteydi.47 

Öte yandan Kant’ın savunduğu demokratik devletin iç ilişkilerinde dı-
şarıya karşı barışçı tutumu özendirdiği görüşü de oldukça önemlidir. Ta-
rihsel araştırmalar demokratik anayasaya sahip devletlerin, otoriter re-
jimlerden daha az savaşmadığını, sadece birbirleriyle ilişkilerinde daha 
az savaş yanlısı bir tutum sergileme eğiliminde olduklarını göstermekte-
dir. Habermas’a göre devletlerin dış politikası vatandaşlarının motivas-
yonlarına göre değişmektedir.48 

Kant, ikinci argümanında dünya ticaretinin ortaklık bağları yaratma-
daki gücünden söz etmiştir. Kant; bilgi, insan ve mal alışverişi ve ticare-
tin genişlemesi ile toplumlar arasında karşılıklı bağımlılığın artacağını, 
bunun da barışçıl bir uluslar birliği fikrine yararlı olacağını belirtmiştir. 
                                                           
44 Deniz Ülke Arıboğan, a.g.e., s. 106, 108. 
45 Jürgen Habermas, “a.g.m.”, s. 386-387. 
46 Kaan Harun Ökten, a.g.e., s. 158. 
47 Hannah Arendt, “a.g.m.”, s. 344. 
48 Jürgen Habermas, “a.g.m.”, s. 388. 
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Modern çağın ilk dönemlerinde genişleyen ticari ilişkiler, dünya piyasası 
görünümünde sıkı bir ağ yaratmıştır. Kant’a göre bu durum karşılıklı 
kazanca dayanan barışçıl ilişkilerin güvenceye alınması için bir çıkar te-
meli sağlamaktadır. Kant’ın ifade ettiği şekliyle “ticaret ruhu savaşla bir-
likte var olamaz.” Habermas’a göre Kant bu düşüncesiyle, kapitalist ge-
lişmenin sınıflar arasında çatışmaya yol açabileceğinin ve böylelikle libe-
ral toplumların barış içinde yaşayacakları varsayımının tehlike altında 
olabileceğinin farkında olmamıştır. Aynı zamanda Kant, kapitalist sana-
yileşme sürecini hız kazanmasıyla artan sosyal gerilimlerin hem iç sava-
şa neden olabildiğini hem de dış politikada emperyalist savaşlara yol 
açabileceğini öngörememiştir. Oysa on dokuzuncu yüzyıl boyunca ve yir-
minci yüzyılın başında Avrupa hükümetleri, toplumsal çatışmaları engel-
lemek ve iç çatışmaları etkisiz hale getirmek için milliyetçiliği kullanmış-
lardır.49 

4. Kant’ın Cumhuriyetçi Anayasaların Barış Getirici Olduğu Teoremi 

Kant, Ebedi Barış’da cumhuriyetçi bir anayasanın diğer esas teşkilat-
lara göre barış sağlayıcı ya da barış getirici olduğu teoremini öne sür-
mektedir. Kant bu husustaki fikirlerini iki düzlem üzerinden yürütmek-
tedir; hukuki düzlem ve pragmatik düzlem. Kant’a göre cumhuriyetçilik 
fikri hukuk temeli üzerine oturmakta ve bu kaynaktan beslenmektedir.50 
Ona göre hukuku istemeyen barışı da istemiyordur. Cumhuriyetçilik hu-
kuk fikrinden beslendiğine göre de cumhuriyetçiliği istememek aslında 
barışı istememek anlamına gelmektedir. Hukuka dayalı yaşam dünyası 
hem bireysel, hem de toplumsal ve devletlerarası ilişkilerde bir kaide 
oluşturacağından bireyler için insan hakları, devletler için ise uluslara-
rası hukuk söz konusu olmaktadır.51 Dünyanın sınırlı bir topraksal ala-
na sahip olduğu göz önünde bulundurulursa tüm uluslararası nitelikli 
ilişkiler, böylelikle hukukun kontrolü altına girmektedir.52 Hukuk ilkesi-
ne dayanan bir cumhuriyetçi anayasa devletlerarası alanı da içine alır ve 
bu sayede hak ve hukuka saygılı olur. Bu nedenle Kant; “Cumhuriyetin 
dışında… selamet değil devamlı savaş vardır” demektedir.53 

Kant savaşların önlenmesi ile politik düzenler arasında bağlantılar 
kurmaktadır. Bu bağlantı belli siyasetlerin savaşı kolaylaştırdığı, diğer 
bazı siyasetlerin ise tersine barışa yardımcı olduğu kanısını anlatmakta-
dır. Kanı hemen her açıdan maddeci olmayan ve hatta politik ahlaka ya-
                                                           
49 Jürgen Habermas, “a.g.m.”, s. 389. 
50 Immanuel Kant, a.g.e., s. 19. 
51 Uluslararası hukuk hakkında Lyotard ile Kant arasındaki tartışma için bkz: Necati Polat; 
Ahlak, Siyaset, Şiddet-Bir Kuram Olarak Uluslararası Hukuk, Kızılelma Yayıncılık, s. 174, İs-
tanbul 1999. 
52 William Sacksteder, “Kant’s Analysis of International Relations”, The Journal of Philosop-
hy, Vol: 51, No: 25, s. 851, Dec. 9, 1954. 
53 Kaan Harun Ökten, a.g.e., s. 164. 
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pılan yoğun vurgu nedeniyle son derece idealist bir bağlamı vurgulamak-
tadır. Cumhuriyeti, eşitlik ve özgürlük, yurttaş erdemi ve yasal meşruluk 
ile birlikte idealleştirilen bir kimyadır. Kant’a göre devlet gücünü elinde 
tutanların yani yönetenlerin sayısı ne kadar az, temsil ettikleri kimsele-
rin sayısı da ne kadar büyük olursa anayasa cumhuriyetçiliğe o denli 
çok yaklaşır. Onun cumhuriyetten anladığı, Roma modeli bağlamında, 
krallık ile demokrasinin bir temsil oyununun gerisinde kesiştiği siyasal 
bağlamdır. Kant, bu biçimde tanımladığı cumhuriyetin savaşa karşı bir 
siyasal blok oluşturabileceği kanısındadır. Varsayımının dayanağı ise 
keyfi yönetimi engelleme potansiyeli yüksek denge fren sisteminin cum-
huriyetçi anayasaya sunduğu karşılaştırmalı üstünlüktür.54 

Cumhuriyet ile yönetilen bir sistemde anayasal ilkeler, politikaların halk 
tarafından ölçülmesini sağlayan ölçütler haline gelmektedir. Habermas’a gö-
re bu tür hükümetler politikalarını kamuya açık bir şekilde birtakım aldat-
macalarla haklı çıkarmaya çalışmamaktadır. Kant, kamu önünde fikirlerini 
beyan edebilen entelektüeller ya da felsefecilerin, savaş ilanının ve barış olu-
şumunun ilkeleri üzerine özgürce konuşmalarına fırsat tanındığından ve 
tüm yurttaşların bu temel ilkelerin geçerliliğine ikna edilmelerine izin veril-
diği ölçüde toplumsal eleştirinin bir işlevi olacağından söz etmektedir.55 

Kant’a göre cumhuriyetçi bir anayasada yasama ve yürütme birbirin-
den ayrılmış olmalıdır. O’na göre “Cumhuriyetçilik, icra kuvvetinin (hükü-
metin) teşri kuvvetinden ayrı olmasını kabul eden devlet prensibidir.”56 
Buna göre cumhuriyetçi bir esas teşkilat ya da anayasa, kuvvetler ayrılı-
ğı ilkesini gözetleyen bir örgütlenmedir. Kant, yazınsal araçlar temelinde 
oluşan ve üyeleri eğitimli yurttaşların oluşturduğu küçük bir sınıftan çı-
kan, şeffaf bir kamusal alan öngörmüştür. Lakin Habermas’a göre Kant 
doğal olarak burjuva kamuoyunun gelecekteki yapısal dönüşümünü ön-
görememişti. Günümüzde kamusal alan kitle iletişim araçlarının ege-
menliği altına girmiştir. Tüm bunlara rağmen Kant, “küresel kamu alanı” 
düşüncesi ile çok önemli bir öngörüde bulunmuştur.57 

Kant, kamusallığa ve kamuoyuna önemli bir rol biçmiştir. Ona göre ile-
tişim özgürlüğünün kamusal kullanımı, politik sosyalleşme içindeki halkın 
tutumunu ve düşünme tarzını etkileyerek aydınlanma süreçlerine dönüşe-
cektir. Kant; her aydınlanmış kişinin, iyi bir şeye karşı, onu bütünüyle an-
lamaya başladığında kaçınılmaz olarak duyacağı içten sempatiden söz et-
mektedir. Oysa Habermas’a göre bu tür ifadelerin sistematik manada öne-
mi bulunmamaktadır. Kant, liberal politik bir kültürde kişisel çıkarların 
gözetilmesi ile ahlaki öngörü ve alışkanlıkların sağduyulu bir şekilde izlen-
                                                           
54 Armağan Öztürk, “a.g.m.”, s. 178. 
55 Jürgen Habermas, “a.g.m.”, s. 390-391. 
56 Immanuel Kant, a.g.e., s. 20. 
57 Jürgen Habermas, “a.g.m.”, s. 391. 
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mesi arasındaki ilişkiyi tanımamaktadır. Dolayısıyla da Habermas’a göre 
Kant’ın kozmopolit düzen idesinin, her anlamda değişmiş bulunan dünya 
ile ilişkisini yitirmemesi için yeniden formüle edilmesi gerekmektedir.58 

5. Barış Antlaşmalarının Ebedi Barışı Sağlamadaki Rolü 

Devletlerarasındaki ilişkide “Ebedi Barış”ı sağlayacak bir birlikteliğe doğ-
ru giden yolda Kant’a göre barış antlaşmalarının ne anlama geldiğini bilmek 
çok önemlidir. Barış antlaşması genel anlamda savaşı değil özel olarak mev-
cut savaşı sona erdiren bir devletlerarası sözleşme olduğuna göre yeni bir 
savaşın başlamasına engel değildir. Bir barış antlaşması, herhangi bir yasa-
ya bağımlı olmayan devletlerarası ortamda akdedildiği için aslında kendi 
içinde bir tezat oluşturmaktadır. Keza antlaşmalara uyulmalıdır anlamına 
gelen pactae sund servandae-ahde vefa ilkesi devletlerarası hukukun teme-
lini oluşturma iddiasında olsa da, söz konusu ortam hukuk sahasının dı-
şında olduğundan doğal hukuk içindeki zorlayıcı hükümler de var olma-
maktadır. Aslında burada bir hukuk çatışmasının bulunduğunu iddia et-
mek de mümkündür. Çünkü devletler kendi esas teşkilatlarına sahip ol-
duklarına göre doğal hukuk anlayışı içinde mutlak anlamda egemen birim-
lerdir. O halde devletlerin kendi aralarındaki ilişkilerde herhangi bir hukuki 
kısıtlamaya gidilmesi onların mutlak egemenliklerine halel getireceği için 
böyle bir girişim aslında imkânsız olmaktadır.59 Devletlerin dış bağıtlanma-
lara karşı bağışık olduğunu söyleyen Kant konu hakkındaki görüşlerini şu 
şekilde beyan etmektedir; “… devletlerin daha önceden hukuki bir esas teşki-
latları olduğu için bunlar kendi aralarında daha şümullü bir düzen kurabile-
cek olan herhangi bir dış baskıya karşı da mahzundurlar.”60 

Kant bu ikilemden kurtulabilmek için aklın yoluna başvurmaktadır. 
Akla mutlak bir yer ve önem veren Kant, tek çıkar yolun akıl çerçevesin-
de olacağını iddia eder. Aklın himayesindeki bir devletlerarası düzende 
devletler, sivil bir esas teşkilat kuramadıklarını ya da kuramayacaklarını 
fark ettiklerinde bir ara çözüm olarak feodus pacificum yani bir barış itti-
fakı oluştururlar. Aslında feodus pacificum bir devletlerarası barış ant-
laşması değildir. Çünkü barış antlaşmaları, belirli bir savaşı sona erdir-
mektedir. Oysa feodus pacificum tüm savaşları ortadan kaldırarak savaş 
haline son verip, Ebedi Barış’ı sağlamaya gayret eden bir ittifaktır.61 

Kant, Ebedi Barış’a yavaş yavaş vardıracak bir yol olan bu feodus pa-
cificum’un farazi olmadığını, ispat edilebilir bir gerçeklik durumu oluş-
turduğunu düşünmektedir. Bunun için Kant üç varsayımdan hareket et-
mektedir. Öncelikle Cumhuriyet “mahiyeti icabı ebedi barışa eğilimli” bir 
hükümet şeklidir. Barışı isteyenler güçlü olduğu kadar “aydın bir mil-
                                                           
58 Jürgen Habermas, “a.g.m.”, s. 392-393. 
59 Kaan Harun Ökten, a.g.e., s. 173. 
60 Immanuel Kant, a.g.e., s. 24. 
61 Immanuel Kant, a.g.e., s. 24. 
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let”tir. Federatif barış ittifakının merkezini cumhuriyet ve güçlü aydın 
millet oluşturur. Federasyon diğer devletlerin katılımına açık olup, bu 
devletler “kendi hürriyetlerini teminat altına almak üzere” zaten söz konu-
su feodus pacificum’a katılma gayreti içinde olacaklardır.62 

6. Ebedi Barış’ın Çağdaş Uluslararası İlişkiler Düşüncesine Etkisi 

Kant’ın Ebedi Barış isimli eseri çağdaş uluslararası ilişkiler düşüncesi 
içerisinde idealizm yaklaşımı içinde ele alınmaktadır. İdealizm, barışa 
yönelik bir toplumsal ve toplumlararası düzenin teorize edilmesi çabaları 
çerçevesinde değerlendirilmektedir. Kant’ın eseri de idealizm düşüncesi-
nin ana metinlerinden biri sayılmaktadır. Uluslararası ilişkiler düşünce-
si açısından Kant’ın eserinin önem taşıyan unsurlarını şu şekilde özetle-
mek mümkündür; Kant iç politika ile dış ilişkilerin doğrudan bağlantısı-
na dikkat çekmektedir; esas teşkilatı cumhuriyet olan devletler, diğer yö-
netim biçimlerine göre daha barışçıl olmaktadır. Kant, hukukun üstün-
lüğü (evrensel hukuk) ve barış düşüncesinin doğal bir zorunluluk güzer-
gâhını izlediği görüşünü savunmaktadır. Ona göre Machiavelli’nin sandı-
ğı gibi siyaset moraliteden ayrılamaz, siyaset ahlakın önünde diz çökme-
lidir. Kant, barışın ancak bir uluslarüstü örgütlenmeyle (gerektiğinde si-
lah zoruyla) teminat altına alınabileceği düşüncesini vurgulamaktadır.63 

Birinci Dünya Savaşı’nın sonuna yaklaşıldığı dönemde ABD Başkanı 
Woodrow T. Wilson 8 Ocak 1918’de Amerikan Parlamentosu’nda tarihe 
“Wilson İlkeleri” olarak geçen bir konuşma yapmıştır ve Avrupa Kıta-
sı’ndaki hâkim görüşün aksine savaş sonrasında savaşan taraflar ara-
sında adil bir ulusal ve ekonomik dengenin oluşturulması ve uluslarara-
sı barışın güvenceye alınabilmesi için bir Milletler Cemiyeti’nin kurulma-
sını talep etmiştir.64 Kant’ın barış projesinden etkilenen Wilson ilkeleri, 
devletlerarasında savaş yerine diplomasinin ön plana çıkartılması, gizli 
anlaşmaların engellenmesi, ekonomide serbestliğin önündeki her türlü 
engelin kaldırılması, ulusların kendi kaderlerini tayin hakkı çerçevesinde 
azınlık haklarının gündeme getirilmesi ve dünyanın en büyük imparator-
luklarından ikisinin Osmanlı ve Avusturya-Macaristan İmparatorlukları-
nın parçalanması ve dünya barışının korunabilmesi için uluslararası dü-
zeyde bir kurumsallaşmaya gidilmesine neden olmuştur.65 

Kant’ın cumhuriyetçi esas teşkilatların daha barışçıl olacağı teoremi de 
uluslararası ilişkiler teoremini çok açık bir biçimde etkilemiştir. Kant’ın ya-
nı sıra Adam Smith, Jeremy Bentham, Herbert Spencer ve John Stuart Mill 
gibi klasik düşünürler de kapitalist-liberal devletlerin daha barış yanlısı 
                                                           
62 Immanuel Kant. a.g.e., s. 25. 
63 Deniz Ülke Arıboğan; “İdealizmin Uluslararası İlişkiler Disiplinindeki Yeri”, İktisat Dergisi, 
Sayı: 372, s. 5, 8, 9, Ekim 1997; Yurdusev, “a.g.m.”, s. 52. 
64 Rifat Uçarol, Siyasi Tarih (1789-1994), Filiz Kitabevi, 4. Basım, s. 509, İstanbul 1995. 
65 Deniz Ülke Arıboğan, “a.g.m.”, s. 10. 
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olacağı görüşünü benimsemişlerdir.66 Liberal cumhuriyetlerde yurttaşlar 
kadar yöneticiler de barışın savaştan daha karlı olduğunun idrakinde ola-
caklar ve serbest ticaretin barışçıl bir dünyanın kuruluşunda temel araç 
teşkil edeceğini kabul edeceklerdir. Modern uluslararası ilişkiler teorisinde 
bu durum daha farklı formüle edilmektedir. Buna göre demokratik ülkele-
rin kendi aralarında ya da bir başka deyişle birbirlerine karşı savaşa girme 
sıklığı diğer yönetim biçimlerine sahip devletlerle savaşma sıklıklarından 
daha düşüktür.67 Kant’ın Ebedi Barış tasarımı üçayak üzerine oturmakta-
dır; cumhuriyetçi esas teşkilat, ticaret ruhu ve dünya yurttaşlığı anlayışı, 
hukukun akli temellendirilişi ve uluslararası hukukun üstünlüğü. Bu üça-
yak günümüz uluslararası ilişkilerinde şu uygulamaların ortaya çıkmasına 
neden olmuştur;68 kolektif güvenlik, uluslararası örgütler kapsamında ba-
rışın uygulanması (peace implementation), barışın korunması (peace kee-
ping), barışın zor kullanılarak sağlanması (peace enforcement). 

Kant’ın görüşlerini destekler mahiyette denilebilir ki; benzer bir esas 
teşkilata sahip, ilişkileri uluslararası hukuk kurallarına göre süre giden ve 
ticari ilişkileri gelişmiş devletlerarasında silahlı bir çatışmaya gitme oranı 
nispeten daha düşüktür. Ayrıca hükümetler düzeyinde uluslararası örgüt-
lere üye olma da silahlı çatışma riskini azaltmaktadır. Bu noktada gözden 
kaçırılmaması gereken bir husus Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra kuru-
lan Milletler Cemiyeti’nin başarısızlığının tasarımın yanlış varsayımlar 
üzerine kurulu olmasından değil, üye devletlerarasında iktisadi, anayasal 
ve hukuksal uyumsuzlukların bulunmasından ileri geldiğidir. Uluslararası 
örgütlerin barışa katkısı çeşitli düzeylerde ortaya çıkmaktadır. Bu örgütler 
diğer örgüt ve kurumlarla işbölümüne gitmektedir. Bu işbölümü sonu-
cunda uluslarüstü bir nüfuz doğabildiği gibi (barış uygulama) muhtemel 
çatışmaların müzakere yoluyla halline de imkân tanımaktadır.69 

Birinci Dünya Savaşı sonrası dünya düzenini tarif eden ABD Başkanı 
Wilson’un kolektif güvenlik anlayışı kuvvetler dengesi üzerine değil, kuvvet 
paylaşımı yaklaşımına dayalıydı. Uluslararası hukukun yeniden gözden 
geçirilmesi ve yeni ve bağlayıcı normların geliştirilmesi demek olan bu ko-
lektif güvenlik modeli üç şeye ihtiyaç duymaktaydı;70 üye devletlerin şid-
detten vazgeçmeleri, ayrı ittifaklaşmaların olmaması, kolektif cebir kullan-
ma halinde nasıl bir prosedürün işleyeceğinin açıklığa kavuşturulması. 

Kant’ın barış tasarımıyla, Wilson’un kolektif güvenlik modelinin bazı 
ortak noktaları bulunmaktadır; barışçıl uluslararası ilişkiler kurmaya 
                                                           
66 John Stuart Mill’in liberal temsili demokrasi kuramı için bkz: Manfred G. Schmidt, De-
mokrasi Kuramlarına Giriş, Çev: Emin Köktaş, Vadi Yayınları, s. 91-103, Ankara, 2001. 
67 Kaan Harun Ökten, a.g.e., s. 223. 
68 Kaan Harun Ökten a.g.e., s. 226-227. 
69 Faruk Sönmezoğlu, Uluslararası Politika ve Dış Politika Analizi, Filiz Kitabevi, 2. Baskı, 
s. 545-548, İstanbul 1995. 
70 Kaan Harun Ökten, a.g.e., s. 228. 
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adanmış olma, iç hukuku da bağlayıcı bir niteliğe sahip bir uluslararası 
hukukun geliştirilmesi, cumhuriyetçi esas teşkilatlara sahip devletlerin 
daha barışçıl olacağına dair varsayım. Ancak Wilson’un Kant’tan ayrıldığı 
en önemli husus cebri güce sahip olmayan bir kolektif güvenlik sisteminin 
barış getiremeyeceğine inancıdır. Kant’ta uluslararası bir barış gücü yak-
laşımı yokken, Wilson Milletler Cemiyeti’nin böyle bir uluslararası orduya 
sahip olması gerektiğini düşünmüş ama bu konuda başarılı olamamış-
tır.71 Kolektif güvenlik anlayışının ikinci modeli; II. Dünya Savaşı’nın baş-
lamasıyla fiilen başarısızlığı ilan edilmiş olan Milletler Cemiyeti’nin yerine 
savaşın son günlerinde kurulan Birleşmiş Milletler Teşkilatı’dır.72 

Sonuç 

Kant’ın “Ebedi Barış Üzerine Felsefi Deneme” isimli eseri onun olgun-
luk dönemine aittir. Bir giriş kısmı, altı ön madde ve bir eki, giriş kısmıy-
la birlikte üç nihai madde, iki ek ve bir sonek bölümlerinden meydana 
gelen bu eser, bölümlerin düzenlenmesinden anlaşıldığı üzere bir ulusla-
rarası antlaşma şeklinde kaleme alınmıştır. Uluslararası ilişkiler düşün-
cesi içinde idealizm başlığı altında incelenebilecek bu eserde Kant, iç po-
litika ile dış ilişkiler arasındaki doğrudan bağıntıya dikkat çekmektedir. 
Savaş tarihin ebesidir, savaşların sonu yoktur ve tarih yeni çocuklar do-
ğuracağına göre bu, savaş vaat etmektedir diyen Hegel’in aksine Kant, 
bu durumun durdurulabileceğine inanmaktadır. 

Ebedi Barış düşüncesi Kant’tan önce de öne atılmıştır. Patristik dönemin 
ana temsilcisi Augustinus’ta kavram, yeryüzündeki dini selametin tesis edil-
mesi anlamında kullanılmıştır. Daha sonraki evrelerde hümanist görüş hâ-
kim olmuş ve ebedi barış kavramı sekülarize olarak insan-insan, insan-do-
ğa ve insan-benlik ilişkilerinin temellendirilmesinde asıl öneme sahip unsur 
olarak görülmeye başlanmıştır. Abbe de Saint-Pierre ve Jean Jacques Rous-
seau’nun çalışmaları Kant’a giden yolda önemli birer mihenk taşı olmuştur. 
Ortaçağ’ın barış projelerinde yer alan cennet fikri, Kant’ta yer almamış, o 
hukuki önermeler öne sürmüştür. Kant’ın ortaya koyduğu dünyada olma 
ontolojisinin günümüz uluslararası ilişkiler düşüncesine etkisi; idealizm, 
demokrasi-barış ilişkisi, kolektif güvenlik, uluslararası örgütler ve barış gü-
cü ve küresel adalet kavramı kapsamında ele alınabilmektedir.73 

Kant, Hobbes gibi kötümser değildir ve Grotius’dan da daha fazla iyim-
serdir. Modern devrin radikal uluslararası ilişkiler anlayışı, modern dönem-
deki uluslararası ilişkilerin inkârı üzerine inşa edilmiştir.74 Kant’ın politik 
görüşlerinin teorik ifadesi Rousseau’da, somut pratik etkileri ise Fransız 
                                                           
71 Gabriel L. Negretto, “Kant and the Illusion of Collective Security”, Journal of International 
Affairs, Vol: 46, No: 2, s. 501-524, Winter 1993. 
72 Carl J. Friedrich, “The Ideology of the United Nations Charter and the Philosophy of Pea-
ce of Immanuel Kant 1795-1945”, The Journal of Politics, Vol: 9, No: 1, s. 15, Feb. 1947. 
73 Kaan Harun Ökten, a.g.e., s. 234-235. 
74 Sıtkı M. Erinç, “a.g.m.”, s. 54. 
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Devrimi’nde görülmüştür.75 MC, BM, kısmen Avrupa Birliği ve uluslararası 
mahkemelerin tesisinde Kant’ın temellendirdiği görüşlerin etkisi büyüktür. 
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Öz 

Küreselleşmenin giderek daha da yoğun yaşandığı dünyada bilginin 

önemi ve değeri giderek artmakta, yenilikçilik ve farklılık yaratmak gibi 

kavramlar rekabetçi ekonomik yapının en önemli unsurlarından biri hali-

ne gelmektedir. Bu bağlamda, işletmelerin değer zincirinde daha da üst 

seviyelere yükselmesinde ve dolayısıyla yerel, ulusal ve uluslararası pi-

yasalarda diğer işletmelerden ayrışmasında, küresel rekabetin belirleyici 

unsurlarından olan ARGE, yeni ürünler ve yeni süreçlerin geliştirilmesinin 

kritik önemde olduğu bilinmektedir. Çalışmamızda ticari fuarlara katılı-

mın yenilikçi değer zinciri, yenilik yönelimli yönetsel ve finansal uygula-

malar üzerindeki etkisi araştırılmaktadır. Bu amaç doğrultusunda Türki-

ye’nin farklı illerinde faaliyet göstermekte olan firmalardan anket formu 

aracılığıyla veriler toplanarak analize tabi tutulmuştur. 

Çalışmamız, Prof. Dr. Turan Yazgan Hocamızın, 1980 yılında kurmuş 

olduğu Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı’nın kuruluş amacı olan; Türk 

Dünyası kültür ve sanatının tanıtılmasına ilişkin olarak, ülke ekonomisi-

nin en küçük yapı taşları işletmelerin, fuarlara katılımına vurgu yapmak-

tadır. Kasım 2012 yılında aramızdan ayrılan hocamız; Türk Dünyası mü-

ziği, tiyatrosu ve resminin tanıtılması, Türk Dünyası liderlerinin ve gençle-

rinin Türkiye ile kucaklaşması, Türk Dünyası çocuklarının şölenlerde bu-

luşması, Türkçe öğretiminin yaygınlaştırılması, Türk kültürünün dünyaya 

tanıtılması için önemli projeler yürütmüştür. Biz de yapmış olduğumuz ça-

lışma ile hocamızın izinden gitmeye çalışmaktayız. 
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Anahtar kelimeler: Yenilik, Yenilikçi Değer Zinciri, Ticari Fuarlar, 

Yönetsel Uygulamalar, Finansal Uygulamalar. 

Abstract 
Impact Of Participation In Trade Fairs On Innovative Value 

Chain And Administrative And Financial Innovation - Oriented 
Applications 

Our world of globalization, more and more intense, increasing the im-

portance and value of knowledge, innovation, and make a difference in 

concepts such as competitive, becoming one of the most important aspects 

of the economic structure. In this regard, enterprises, and hence the rise 

in the value chain, the higher levels of local, national and international 

markets decomposition of other businesses, R - D and innovation in the 

global competition of the determinants of the development is known to be 

of critical importance.  In our study, participation in trade fairs and inno-

vative value chain, innovation - oriented to have an impact on the admi-

nistrative and financial applications. The purpose companies operating in 

different provinces of Turkey were subjected to analysis of collected data 

through a questionnaire. 

The study, Professor. Turan Yazgan, the Turkish World Research Fo-

undation was established in 1980 with the aim of the Turkish community 

in relation to the promotion of art and culture, the smallest building blocks 

of the country’s economy enterprises emphasis on participation in trade 

fairs. Professor. Turan Yazgan who passed away in November 2012, the 

Turkish world music, theater and painting, introducing the Turkish world 

leaders and youth embrace with Turkey, the Turkish world meet their 

children’s feasts, education, dissemination of the Turkish language, Tur-

kish culture has carried out important projects for the introduction of the 

world. We are also working with our teacher to follow the work that we 

have done. 

Key words: Innovation, Value Chain, Trade Fairs, Administrative App-

lications, Financial Applications. 

1. Giriş 

Ailenin en küçük yapı taşları olan bireyler, yakın ve uzak çevrelere yap-
mış oldukları ziyaretler sonrasında öncelikle bireysel anlamda bilgi ve kül-
tür alışverişi yaparlar. Ziyaret yerlerinde öğrenilen bilgiler ise, sosyal haya-
tın çeşitli safhalarında başkalarıyla paylaşılarak kültürel mirasın sürecine 
ve yaygın eğitime katkı yapar.1 Aynı şekilde ülke ekonomisinin en küçük 
yapı taşları olan bireyler de ulusal ve uluslararası çevrelerinde gerçekleşen 
                                                           
1 Mustafa Aksoy, “Türk Kültüründe Ziyaret Yerlerinin Yaygın Eğitim Bağlamında Sosyolojik 
Analizi”, XVI. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi, Kongre Kitabı, s. 197, 01-04, Safranbolu-Ka-
rabük, Temmuz 2009. 
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etkinliklere katılarak hem kendi gelişimlerine, dolayısıyla da ülkenin geli-
şimine katkı sağlarlar. Çalışmamızda, firmaların ulusal-uluslararası fuar-
lara, gözlemci ya da katılımcı firma olarak ziyaretlerinin finansal ve yönet-
sel uygulamalara etkisi ve yenilikçi değer zincirinde yer alan; ARGE faali-
yetleri, yeni ürünler geliştirme ve yeni süreçler geliştirme unsurlarının fu-
arlara katılım sonrası durumu dikkate alınmaktadır. 

Araştırmanın amacı doğrultusunda, öncelikli olarak ilgili literatür ta-
raması yapılarak, yenilikçi değer kavramı, bileşenleri ve ticari fuar kav-
ramları üzerinde durulmuştur. İlgili literatürden hareketle bu çalışma-
nın temel sorunsalı olan ticari fuarların yenilikçi değer zinciri üzerinde 
ve yenilik yönelimli yönetsel ve finansal uygulamalar üzerindeki etkisi 
araştırılmıştır. Ticari fuarlar esnasında geliştirilen ilişkiler, kurulan yeni 
bağlantılar, yapılan gözlemler, kültürel etkileşim ve edinilen yeni bilgiler 
şüphesiz fuar katılımı sonrasında, firmaların kendi gelişimlerinde hem 
finansal etkilere hem de yönetsel etkilere dönüşecektir. Dolayısıyla ulu-
sal fuarlar ile uluslararası fuarlara katılımcı firma olarak katılım göster-
menin finansal ve yönetsel uygulamalar üzerindeki etkisi, ulusal fuarla-
ra ve uluslararası fuarlara gözlemci olarak katılım göstermenin, finansal 
ve yönetsel uygulamalar üzerindeki etkisi, son olarak da araştırma kap-
samındaki firmaların fuarlara katılımının; yenilikçi değer zincirinde yer 
alan unsurlar olan firmaların ARGE faaliyetlerine verdikleri önem, yeni 
ürünler geliştirme ve yeni süreçler geliştirmeye etkisi araştırılmıştır. Or-
taya konan hipotezler neticesinde de, fark ve ilişki testleri yapılmıştır. 
Çıkan veriler sonuç ve değerlendirme bölümünde ele alınmıştır. 

2. Değer Kavramı, Değer Zinciri ve Yenilikçilik 

Değer, tüketicilerin işletmenin kendilerine sunduğu faydaya karşılık 
olarak ödemeye razı oldukları bedel olarak ifade edilmektedir.2 Bu ba-
kımdan değer, müşteri tatmini yaratacak ve müşterilerle kurulacak 
uzun süreli ilişkiler yoluyla rekabet avantajını getirecek özellikte ürünün 
sunulması ile elde edilmektedir.3 Değer toplam gelir seklinde ifade edildi-
ğinde, bir işletmenin kârlı olabilmesi için işletmenin ortaya koyduğu de-
ğerin, ürünün üretilmesi ile ilgili maliyetlerden fazla olması gerekir.4 Di-
ğer bir deyişle, işletmenin ortaya koyduğu değer, işletmenin stratejik ola-
rak önemli ve birbiriyle bağlantılı faaliyetler sonucu elde ettiği kârdan 
oluşmaktadır. “Toplam Değer” değeri yaratan faaliyetlerin maliyeti ve kâr 
marjından oluşur. Değer yaratıcı faaliyetler, tasarım, üretim, pazarlama, 
dağıtım gibi faaliyetleri kapsamaktadır. 
                                                           
2 M. E Porter, Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance, The 
Free Press, s. 38, New York, 1985. 
3 D Walters - P. Jones, “Value and Value Chains in Healthcare: A Quality Management 
Perspective”, The TQM Magazine, 13(5), s. 319, 2001. 
4 M. E. Porter, a.g.e., s. 38, 1985. 
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Değer zinciri (value chain), bir hizmet veya ürünün, kavramsal gelişim 
noktasından başlayarak birçok üretim sürecinden geçerek (fiziksel değişim 
ve birçok değişik üretici hizmetlerinin katkısını da içermek üzere) nihai tü-
keticiye erişimine ve kullanım sonrasına dek bir parçası olduğu tüm operas-
yonları açıklayan, aynı zamanda bir işletmede katma değerin nasıl ortaya 
çıkarıldığına yönelik bir modeldir.5 Değer zinciri analizi, isletmenin rekabetçi 
avantaj elde edebilmek için, her bir değer faaliyetini ve bu faaliyetler arasın-
daki ilişkileri açıklayarak daha düşük maliyetlere ulaşmasını ve farklılık ya-
ratmasını sağlayan stratejik bir araçtır.6 Aynı zamanda bu analiz, işletme-
nin tedarikçileri, müşterileri ve endüstrideki diğer işletmelerle olan ilişkileri-
ni açıklayarak rekabetçi durumunu görmesini sağlamaktadır.7 Kısaca değer 
zinciri analizi, işletmenin faaliyetlerinin ve iş süreçlerinin analiz edilerek 
bunlar arasındaki uyumluluğun ve sinerjinin ortaya konulmasıdır.8 

Yenilik, bilginin veya fikrin pazara sunularak veya satışları artırma ve 
maliyetleri azaltma yoluyla kârı arttırarak ticarileştirilmesini, uygulan-
masını, ürün, hizmet ve sürece dönüştürülmesini veya var olan ürün, 
sistem ve kaynakların değiştirilmesini ortaya koyar.9 Bu nedenle bir ör-
güt, kendisi için yeni olan bir mal veya hizmet üretir veya yeni bir prose-
dür ve sistem kullanırsa yenilik yapar. 

Yenilik, hem bir süreç hem de bir sonuçtur. Süreç olarak yenilik, ör-
gütsel değişimin özel bir durumunu ve yeni bir ürün üretmek için yapı-
lan faaliyetleri içerir. Yeniliğin sonuç anlamı ise, yenilik faaliyetleri sonu-
cunda elde edilen yeni veya iyileşmiş mal ve hizmetleri ifade eder.10 Ör-
gütlerin yeni ürün ve hizmet yaratabilme veya süreçleri iyileştirme kabi-
liyetinin yanı sıra pazar ihtiyacına veya müşteri tercihlerindeki değişime 
bağlı olarak mevcut ürünlerinde bir takım değişiklikler yapması da yeni-
lik çalışmaları içerisinde düşünülebilir.11 Yenilik süreci ile fikirden fırsat 
yaratılmaya çalışılır.12 Çünkü yenilik; yeni kaynaklar, yeni müşteriler, 
                                                           
5 R. Kaplınsky - M. Morrıs, “Spreading the Gains from Globalization: what can be Learned from 
Value Chain Analysis”, http://ideas.repec.org/a/mes/prectr/v47y2004i2p74-115.html, s. 4, 2000. 
6 M. E Porter, a.g.e., s. 33, 1985; H. Ülgen - K. Mirze, İsletmelerde Stratejik Yönetim, Litera-
tür Yayınları, s. 23, İstanbul 2006. 
7 M. E Porter, a.g.e., s. 36, 1985. 
8 M. Şahin, Yönetim Bilgi Sistemi, A.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, s. 191, Eskisehir 2007. 
9 J. R. Schermerhon, Exploring Management in Modules, s. 332, John Wiley, USA 2007; K. 
Galanakis, “Innovation Process. Make Sense Using Systems Thinking”, Technovation, s. 26, 
2006; S. Popadiuk, and C. W. Choo, “Innovation and Knowledge Creation: How are These 
Concepts Related?”, International Journal of Information Management, 26, s. 303, 2006; A. 
Afuay, Innovation Management, Oxford University Pres, s. 4-5, USA 2003; B. J. Bird, Entrep-
reneurial Behavior, Foresman and Company, s. 89, Illinois Bird, 1989. 
10 J. R. Schermerhon, a.g.e., s .333, 2007; V. K. Narayanan, Managing Technology and In-
novation for Competitive Advantage, Prentice Hall Inc., s. 68, New Jersey 2001. 
11 J. Heinonen - K. Korvela, “How About Measuring Intrapreneurship”, http://www.tukkk. 
fi/pki/, s. 4, 12.01.2006. 
12 J. L. Thompson, Strategic Management, Fourth Edition, Thompson Learning, s. 468, Lon-
don, Thompson 2001. 
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yeni pazarlar bulmak veya var olan kaynak, müşteri ve pazarlarının yeni 
bileşimini oluşturmaktır.13 Ayrıca fırsat, pazardaki boşluğu dolduran ye-
nilik yoluyla açıklandığı takdirde gerçek bir değer yaratılır.14 Değer ya-
ratmak, üretilen mal veya hizmette yapılan düzenlemeler aracılığı ile mal 
veya hizmetin alıcısının, algıladığı kalite düzeyinin ve mal veya hizmete 
verdiği özel önem derecesinin artırılmasıdır.15 Bu nedenle örgütler açı-
sından yenilik hem yeni ve farklı değer ortaya çıkaran, ürün, hizmet, sü-
reç ve pazarlama anlayışına sahip olarak fırsat yaratmak hem de daha 
iyi ve farklı ürünler üreterek fırsatları açıklamak anlamına gelir. 

Yenilikçilik “yeni veya daha gelişkin bir ürün veya süreç veya ekipman 
geliştirip pazarlamak üzere yapılan teknik tasarım, imalat, yönetim ve ti-
cari faaliyetleri kapsayan süreç”tir.16 Yenilikçilik kavram olarak, hem bir 
süreci hem de bir sonucu anlatır. AB ve OECD literatürüne göre yenilik-
çilik, süreç olarak, “bir fikri pazarlanabilir bir ürün ya da hizmete, yeni ya 
da geliştirilmiş bir imalat ya da dağıtım yöntemine, ya da yeni bir toplum-
sal hizmet yöntemine dönüştürmeyi” ifade eder. Aynı sözcük, bu dönüş-
türme süreci sonunda ortaya konan “pazarlanabilir, yeni ya da geliştiril-
miş ürün, yöntem ya da hizmeti” de anlatır.17 

Yenilik yapmanın örgütsel başarı üzerine olan olumlu etkileri araştır-
macıları, yenilik faaliyetlerini teşvik eden veya engelleyen örgütsel faktör-
leri incelemeye yöneltmiştir. Yenilikçi olmayan örgütlerde, yeniliği engel-
leyen örgütsel unsurlar varken, yenilikçi örgütlerde, yeniliği destekleyen 
örgütsel unsurlar vardır. Bir örgütte yenilik faaliyetlerini engelleyen un-
surlar; üst yönetimin riskten korkması, homojenlik yaratma ve statüko-
yu sorgulamaktan rahatsız olma, bütünden çok parçalara odaklanma, 
kısa zaman bakış açısı, aşırı rasyonel düşünerek yaratıcılığı sistematik 
bir süreç yapmanın önünde durma, uygun olmayan motivasyon faktörle-
ri ve aşırı bürokrasi olarak sayılabilir. Buna karşın yeniliği destekleyen 
örgütlerde yenilik bir yaşam yolu olarak kurumsallaştırılır, yaratıcı ve iş-
birlikçi bir örgüt çevresi oluşturulur, yaratıcılık ve yenilik ödüllendirilir, 
sürekli olarak yenilikçi hedef ve sonuçlara odaklanılır.18 Örgüte; doğru-
dan iletişim, çalışanlara saygı, bürokratik olmayan yapı ve esneklik hâ-
                                                           
13 M. A. Hitt, vd., Strategic Entrepreneurship, Creating a New Mindset, Blackwell Pub., s. 6, 
U.K. 2002. 
14 M. Dutz, vd., “Entrepreneurship Access Policy and Economic Development”, European 
Economic Review, 44, s. 740-742, 2000; P. A. Wickham, Strategic Entrepreneurship, Prentice 
Hall Inc., s. 11-14, 2001. 
15 R. B. Woodruff, “Customer Value, The Next Source of Competitive Advantage”, Journal of 
Academy of Marketing Science, Vol. 25, No: 2, s. 139, 1997. 
16 C. Freeman, The Economics of Industrial Innovation, Penguin Modern Economic Texts, 
London 1974. 
17 European Commission, Green Paper on Innovation, December 1995. 
18 J. B. Barney, Gaining and Sustaining Competitive Advantage, Pearson Education, s. 294-
296, New Jersey 2002; J. R. Schermerhon, a.g.e., s. 440-441, 1996. 
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kimdir.19 Oluşturulan örgütsel mimari ile çalışanlar arasında öğrenme 
yönelimi olma ve yenilik için destek sistemi yaratılmaya çalışılır.20 

3. Yenilikçi Değer Zinciri 

Yenilikçi değer zinciri görüşü, birbirini takip eden fikir üretme, fikir 
geliştirme ve geliştirilen konseptin yayılmasını kapsayan üç aşamalı sü-
reç olarak yeniliği sunar. Süreçlerin tamamında yöneticiler altı adet kri-
tik sorumluluğu yerine getirmelidirler: içsel kaynaklar, çapraz birimler 
arası kaynaklar, dışsal kaynaklar, seçme, geliştirme ve şirketin tama-
mında yenilikçi fikrin yayılması. Bunların her biri zincirdeki bir bağı 
oluşturur. Yenilikçi değer zinciri boyunca firmanın güçlü bağlarında bir 
veya daha fazla aktiviteyle şirket üstünlük sağlamalıdır. Diğer yandan 
firmanın zayıf bağlarında bir veya daha çok aktiviteyle firma mücadele 
etmelidir.21 

Bu bakış açısı yöneticilerin yenilikçi eylemlerle ilgili çabaları baştan 
sona göstermelerini ister. Bu bakış açısı yöneticilerin yenilikçi değer zin-
cirin bir parçası olan yenilikçi uygulamaları refleks şeklinde ithal ederek 
almasını istemez ancak bu uygulamaların firmanın en çok geliştirme ih-
tiyacı duyduklarından biri olması da gerekmez. Dikkatini en zayıf halka 
üzerinde toplar ve yöneticilerin kendi gelişmiş inovasyon performansı 
arayışları için hangi uygulamaların kullanılacağı hakkında daha seçici 
olmalarını ister. Tablo 1: hem en güçlü hem de en zayıf bağlantılardan 
birini görmeyi sağlayan parçalardan biri üzerinde odaklanmak yerine 
baştan sona tüm yenilikçi süreçlerin görünüşünü sunmaktadır. 

Tablo 1: Yenilikçi Değer Zinciri: Bütünleşik Akış 

 
Kaynak: M. T. Hansen, - J. Birkinshaw, “The Innovation Value Chain”, Harvard 

Business Review, June 2007; HBR Spotlight, s. 4, www.hbrreprints.org. 
                                                           
19 R. Dobbins - B. O. Pettman “Implement a Winning a Business Strategy”, The Journal of 
Management Development, Vol. 16, No: 8, s. 582-583, 1997. 
20 M. L. Tushman - P. C. Anderson, Managing Strategic Innovation and Change: A Collection 
of Reading, Oxford University Press., s. 13, New York 1997. 
21 M. T. Hansen - J. Birkinshaw, “The Innovation Value Chain”, Harvard Business Review, 
s. 3; HBR Spotlight, www.hbrreprints.org., s. 3, June 2007. 
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Yenilikçiliği geliştirmek için yöneticilerin Michael Porter’ın hammad-
deleri bitmiş mallara dönüştürmede katkı sağlayan değerler için kullan-
dığı değer zinciri yerine fikirleri ticari ürünlere dönüştürme süreçlerinin 
bütünleşik bir akışa (yenilikçi değer zinciri) ihtiyaçları vardır. Üç safhalı 
zincirin ilki fikirlerin üretilmesidir, fikir üretme birim içinde, birimler 
arasında veya firma dışında olabilir. İkinci safhada fikirlerin dönüştürül-
mesi vardır veya daha spesifik olarak finanse edilecek fikirlerin seçilmesi 
ve bunların ürünler ya da uygulamalar şeklinde geliştirilmesi vardır. 
Üçüncü safha ise bu ürün ve uygulamaların yaygınlaştırılmasıdır.22 

Bu konuda bir başka bakış açısı da Roper, Du ve Love23 tarafından “Ye-
nilikçi Değer Zinciri Modeli” olarak geliştirilmiştir. Yenilikçi değer zincirinde 
firmaların bilgi kaynağı aktivitelerini takip eden sonraki bağlantı bilginin fi-
ziki yenilikçiliğe dönüşmesidir. Bu, modelde bilgi girdilerinin yenilik çıktıla-
rıyla (yeni ürünler veya yeni süreçler gibi) ilişkili olan yenilik üretme fonksi-
yonu yaklaşımı olarak kullanılır. Bilgiyi ürün ve süreç yenilikçiliğine dö-
nüştürmede firmanın etkinliği kuruluşun karakteristiğiyle ve öncelikli bil-
gisi ve yönetsel kaynaklarıyla bağlantılıdır. Örneğin Michie and Sheehan24 
yenilik için insan kaynakları yönetimi prosedürlerinin önemli olduğunu sa-
vunurken, Love vd.25 yenilik için çapraz fonksiyonel takımlar gibi örgütsel 
faktörlerin yararlı etkilerini dikkate almıştır. Yenilikçi değer zinciri modeli-
nin ikinci bağlantısı bilgi transformasyonu sürecidir, bu süreçte kuruluş 
tarafından edinilen bilgiler yenilikçi çıktılara dönüşür. Yenilikçi çıktılar te-
rimlerini Pittaway vd.26 ürün ve süreç yeniliklerinin her ikisini vurgulaya-
rak kullanır. Örneğin Joshi ve Sharma27 firmaların yenilikçi başarılarını şe-
killendirmede müşteri tercihleri bilgisinin önemi üzerinde dururken, Roper 
vd.28 süreç değişimi için geriye doğru ve yatay bilgi bağlantılarının daha de-
ğerli olduğunu vurgular. Yenilikçi değer zinciri modelinin son bağlantısı bil-
ginin işletilmesi yani kullanılmasıdır, yani kuruluş performansının yenilik 
tarafından etkilenmesi sürecidir. Bu noktada firmanın edindiği bilgiler be-
lirli süreç veya ürün yenilikleri içine kodlanmıştır. Yenilikçi çıktılar yeni pa-
zarlar teklifleri sağlar, gelişmiş iş performansının sürücüsü olabilir, firma-
nın bilgi kaynakları ve performansı arasında bağlantı kurar.29 
                                                           
22 M. T. Hansen - J. Birkinshaw, a.g.e., s. 5, 2007. 
23 S. Roper, vd., “Modelling The Innovation Value Chain”, Research Policy, 37, s. 961-977, 2008. 
24 J. Michie - M. Sheehan, “Labour Market Deregulation, ‘Flexibility’ and Innovation”, Camb-
ridge Journal of Economics 27, s. 123-14, 2003. 
25 J. H. Love, vd., Organizing Innovation: Complementarities Between Cross - Functional 
Teams. Aston Business School Research Paper 0602, Birmingham 2006. 
26 L. Pittaway, vd., “Networking and Innovation: ASystematic Reviewof the Evidence”, Inter-
national Journal of Management Reviews, 5/6 (3/4), s. 137-168, 2004. 
27 A. W. Joshi - S. Sharma, Customer Knowledge Development: Antecedents and Impact on 
Newproduct Performance. Journal of Marketing (68), 47-59, 2004. 
28 S. Roper, vd., “Knowledge Sourcing and Innovation”, Aston Business School Research Pa-
per 0605. Birmingham 2006. 
29 S. Roper, vd., “Modelling The Innovation Value Chain”, Research Policy, 37, s. 961-977, 2008. 
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4. Ticari Fuarlar 

Fuarlar, özellikle son yıllarda; ekonomiye yaptıkları katkı, gündeme getir-
dikleri yenilikler ve sağladıkları sosyal gelişim ve değişim açısından; düzen-
lendikleri kent ve/veya ülkelerde ekonominin lokomotif faaliyetleri arasında 
hızla ön sıralara yükselmektedir. Söz konusu yükselme süreci ve internet 
başta olmak üzere bilgi ve iletişim teknolojilerindeki baş döndürücü gelişme-
lerin de etkisi ile fuarcılık faaliyetlerinin ilk adımları olarak nitelendirebilece-
ğimiz evrensel sergi, panayır vb. kavramlar hızla değişmeye başlamış; bu ol-
gular, yerlerini profesyonel fuarcılık faaliyetlerine sahne olan ticaret merkez-
lerine bırakmışlardır.30 Fuarlar; ticarete konu mal ve hizmetler ile tarım ve 
sanayi ürünlerine ilişkin teknolojik gelişmelerin, bilgilerin ve yeniliklerin ta-
nıtım amacıyla sergilendiği, yurtiçi ve uluslararası düzeyde bilgi alışverişi, 
teknik işbirliği, geleceğe yönelik ticari ilişki kurulması ve geliştirilmesi ola-
naklarının sağlandığı ve asgari altyapı özelliklerini taşıyan fuar alanlarında 
düzenlenen, tarih ve süreleri önceden belirlenen organizasyonlardır.31 

Fuar kelimesi dilimize Fransızcadan geçmiştir ve mal ya da hizmetle-
rin ticari amaçlarla sergilendiği, karşılıklı iş olanaklarını ve alışverişi ge-
liştirmek için satıcı ile alıcıların bir araya gelmesini sağlayan ve belirli 
dönemlerde aynı yerde tekrarlanan tanıtım ortamlarıdır.32 Fuarların olu-
şabilmesi için katılımcı, ziyaretçi ve alan unsurlarının bir arada sağlan-
ması ve tüm bu bileşenleri koordine eden ve fuarın organizasyonunu 
gerçekleştiren bir organizatörün bulunması gerekmektedir. 

Katılımcı: Katılımcı, fuarlara iştirak ederek, ürün ya da hizmetlerini 
tanıtma amacı ile sergileyen gerçek ya da tüzel kişidir. Kısaca fuarın 
müşterisidir. “Katılımcı” kavramı; “ziyaretçi” kavramı ile birlikte bir fuarı 
oluşturan en önemli iki unsurdur. Katılımcıların büyük bir kısmını işlet-
me niteliğindeki firmalar oluşturmaktadır. Katılımcılar genellikle şu şe-
kilde sınıflandırılır: Firmalar; ilgili sektörde faaliyet gösteren firmalardır. 
Dernekler; ilgili sektörde faaliyet gösteren ve sektörel hizmet veren resmî 
nitelikli yapıda kurulmuş veya gönüllü kişilerin bir araya gelmesi ile 
oluşturulmuş sivil toplum kuruluşlarıdır. Sektörel Yayınlar; sektörel ya-
yınlar da fuarcılık sektörü açısından derneklerin gördüğü fonksiyonu gö-
rür. İlgili sektörde yayınlanan gazete, dergi gibi periyodik yayınlar, sek-
tördeki firmalar tarafından titizlikle takip edilmesinden dolayı, söz konu-
su firmalar üzerinde bu tip yayınların önemli bir etkisi vardır.33 
                                                           
30 Ş. Sarıçay, “Küçük ve Orta Boy İşletmelere (KOBİ) Yönelik Fuar Teşvikleri ve Fuarların 
Türkiye Ekonomisine Katkısı”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversite-
si, Sosyal Bilimler Enstitüsü, s. 4, İzmir 2010. 
31 Resmi Gazete, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan Yurtiçinde Fuar Düzenlenmesine Dair 
Yönetmelik, Madde 5, Sayı: 24092, s. 16, 27.06.2000. 
32 C. Yazar, “Türkiye’de İhracatın Promosyonu ve Fuarlara Katılım”, Yayınlanmamış Yüksek 
Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, s. 82, İzmir 1999. 
33 E. Koyuncu, “Pazarlama Açısından Fuarcılık Sektörü ve Fuar Organizasyonu Konusunda 
Bir Uygulama”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilim-
ler Enstitüsü, s. 5, İzmir 2001. 
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Ziyaretçi: Fuarcılık sektöründe, katılımcıdan sonra en önemli ikinci 
kavram “ziyaretçi”dir. Ziyaretçi, en basit tanımla, bir fuarı ziyaret eden 
kişi demektir. Bir fuara katılan kuruluşlar (katılımcılar) kadar o fuarı zi-
yaret eden kişilerin (ziyaretçiler) de kompozisyonu oldukça önemlidir. 
Profesyonel ziyaretçilerin bir ihtisas fuarını ziyaret etmekteki amaçları 
ise katılımcı firmalarla görüşerek ticari bağlantılar kurmak (yeni firmalar 
ya da hâlihazırda iş ilişkisi içinde bulunulan firmalar), sektörel gelişme-
leri takip etmek, bir sonraki fuar organizasyonuna katılımcı olarak işti-
rak etme şartlarını incelemek, girilmesi planlanan sektör ile ilgili ön 
araştırma yapmak şeklinde ifade edilebilir.34 

Fuar Organizatörü: Fuar organizatörü, ana faaliyet konusu fuar orga-
nizasyonu olan işletmedir ve bir fuarın hazırlık aşamasından bitişine ka-
dar geçen tüm aşamaları yerine getirir. Fuarın tanıtımı, fuarın teknik ve 
altyapı hazırlık çalışmaları, fuarın organizasyonu ve fuar sonrasında ge-
rekli çalışmaların yürütülmesi, fuar organizatörünün temel faaliyetlerini 
oluşturur.35 

Ticari fuarlara katılım firmaların bilgi edinme ve geleceğe hazırlıkla-
rında bir araç olarak görülmektedir. Fuarlara katılımın en önemli sebebi 
belirli ürünleri ve belirli şirketleri görme isteğidir. Aynı zamanda ürün 
bilgisi, teknik bilgi ve endüstri bilgilerini toplama da katılım için önemli 
bir teşvik edici durumu oluşturur. Katılımın diğer sebepleri arasında 
özel tanışmalar, toplantılar, seminerlere katılmak, yeni bağlantılar kur-
mak, belirli satın almaları gerçekleştirmek yer almaktadır.36 Firmaların 
ticari fuarlara ziyaretçi olarak katılma sebepleri arasında ise zaman ve 
maliyet baskısı ya da fuarların mekân olarak oldukça uzaklarda gerçek-
leşmesi ilk sıralarda yer almaktadır. Diğer sebepler arasında geçmişte 
yaşanan olumsuz deneyimler ve fuarda açılacak standlarda çalışacak 
bilgili ve yetişmiş personelin olmaması önemli faktörlerdendir. Özetle ti-
cari fuarlara katılımında ana sebepler ürünleri görmek, satıcılarla kişisel 
etkileşim kurmak ve örgütsel “öğrenme” temeldir. Fuar organizatörlerin-
den ve diğer fuar katılımcılarından kaynaklanan bazı bilgi kaynaklarının 
çeşitliliği ticari fuarlarda bilgi sağlamada önemli rol oynar. Fuarlara ka-
tılmama sebepleri olarak ise zaman, maliyet ve uzaklık gibi sebepler yer 
almaktadır.37 

Fuar türleri, dünyadaki ve ülkelerdeki iç ve dış ekonomik ilişkilerdeki 
gelişmelere uygun olarak şekillenmekte ve ortaya çıkmaktadır. Önceleri 
fuarlar “ulusal” ve “uluslararası” olarak ikiye ayrılmaktaydı. Ancak gü-
                                                           
34 E. Koyuncu, a.g.e., s. 7, 2001. 
35 B. Toker, “İzmir İlinin İhtisas Fuarları Bakımından Arz Potansiyeli ve Mevcut Durumun 
Değerlendirilmesi”, Ege Akademik Bakış, 7 (2), s. 423-424, 2007. 
36 P. J. Rosson - F. H. R. Seringhaus, “Visitor and Exhibitor Interaction at Industrial Trade 
Fairs”, Journal of Business Research, Vol. 32, No: 1, s. 83, 1995. 
37 P. J. Rosson - F. H. R. Seringhaus, a.g.e., s. 83, 1995. 
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nümüzde fuarlar oldukça çeşitlenmiştir. Fuarlar dünyadaki ekonomik ve 
sosyal gelişmeler süreci doğrultusunda daha farklı niteliklerdeki ürün ve 
hizmet grupların tanıtımı ve pazarlanmasını gerçekleştirmek amacıyla 
farklı gruplara ayrılmıştır. Bu çalışmada ulusal ve uluslararası fuarlar 
ele alınmakla birlikte fuar türleri kısaca ele alınacaktır. 

Genel Ticaret Fuarları: Tarım, endüstri, her türlü tüketim malları ve 
hizmetlerinin birlikte ve çeşitleriyle sergilendiği fuarlardır. Genellikle 
ürün ve hizmetin tanıtılması ve satışı esasına göre düzenlenmektedir. 
Günümüzde daha çok panayır ve şenlik havasında organize edilen ve 
önemini giderek yitiren, katılımcı ve ziyaretçilerin tercih etmedikleri fuar-
lardır. 

İhtisas Fuarları (Sektörel Fuarlar): Belli bir ürün veya ürün grubu ya 
da sektörle doğrudan ilgili ve sektöre yönelik mal ve hizmet üreten katı-
lımcılar bazında teknolojik ve uygulamalı bilgi alış verişinin arttırılması 
ve ticari işbirliğine yönelik bilgi değişimi ortamının yaratılması ile ihtiyaç 
duyulan ürün siparişlerinin verilmesi amacıyla yapılan ve ziyaretçilerini 
genel olarak fuarın konusu ile ilgili hedef kitlenin oluşturduğu ve süresi 
yedi günü geçmeyen organizasyondur.38 

Tek Ülke Fuarları (Solo Fuarlar): Tek başına yabancı bir ülkenin üreti-
mini veya bir ana tema seçerek o alanda faaliyet gösteren firmaları ile 
konunun ilgililerini bir araya getiren ve süresi yedi günü geçmeyen fuar-
lardır. 

Uluslararası Fuarlar: Birçok ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen ve fu-
ara katılan firmaların kendi ülkelerinin ekonomik, teknolojik, kültürel-
sosyal düzeylerini ve imkânlarını ortaya koyarak uluslararası bir tanıtma 
stratejisi izlediği fuarlardır. Önceleri tarım, endüstri, her türlü tüketim 
malları ve hizmetlerinin birlikte ve çeşitleriyle sergilendiği geleneksel fu-
arlar uluslararası nitelik taşırken günümüzde daha çok sektörel fuarlar 
uluslararası nitelik taşımakta olup ülkemizde düzenlenen çok sayıda 
ulusal fuarın uluslararası olmak yönünde yoğun bir çaba içerisinde ol-
dukları gözlenmektedir. 

Dünya Fuarı (EXPO): Expo Fuarları, ülkeleri uzmanlaşmış oldukları 
konulardaki bilgi birikimlerini daha yaşanır bir dünya için paylaşmak 
üzere bir araya toplayan ve ürünlerden çok fikirler, kültürler ve dünya-
nın geleceği için projeler sergilenen organizasyonlardır. Expo’lar ticari 
boyutunun yanında eğitsel amaçlı birer tema ve kültür etkinliği olarak 
da ön plana çıkmaktadır. Expo’lar “Dünya Sergisi” ya da “Dünya Fuarı” 
olarak da adlandırılmaktadır.39 

Ticari fuarlar endüstriyel ürünlerin tanıtım stratejisinin önemli bir 
öğesidir. Aynı zamanda bu etkinliklere katılan firmaların yöneticileri için 
                                                           
38 Resmi Gazete, s. 16, 2000. 
39 Ş. Sarıçay, a.g.e., s. 9-14, 2010. 
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pazar trendleri hakkında bir bilgi kaynağıdır. Ticari fuarların verimliliği 
genellikle bir şirketin başarısıyla bağlantılıdır. Daha önce yapılmış bilim-
sel araştırmalarda şirket başarısını fuar esnasındaki performans üzerine 
dayandıran araştırmalar olduğu kadar,40 fuar sonrasında gerçekleşecek 
aktiviteler üzerine dayandıran araştırmalar41 da bulunmaktadır.42 

Geçici toplanma yerleri olarak uluslararası fuarlar, interaktif öğrenme 
ve bilgi yaratmanın ekonomik süreçlerini destekleyen önemli yerlerdir. 
Böyle ortamlarda coğrafi yakınlaşma ve yüz yüze temas, farklı ülkeler-
den gelen aktörlere pazarlar, ürünler ve yenilikler hakkında bilgi alışveri-
şi yapılmasını sağlar. Planlı ve plansız toplantıların çeşitliliği, bilgi akışı-
nın zengin ekolojisi ve etkileşimin farklı şekilleri küresel bir ağ oluştu-
rur. Firmalar dünya çapındaki yeni iş ortaklarıyla bilinçli olarak iletişim 
hattı kurma olaylarından faydalanırlar.43 Uluslararası ticari fuarlar dün-
yanın her yerinden temsilcilerin bir araya gelmesine, etkileşim ve tanıtı-
mın geçici alanlarının oluşturulmasına yol açar. Bu olaylar firma temsil-
cileri, bilim adamları, medya uzmanları ve diğer katılımcılar gibi kaynak-
ların her bir çeşidinden farklı bilgi havuzlarının ortaya çıkmasını sağlar 
ve bir endüstri için geçici bir evren oluşturur.44 Sınırlı bir zaman süreci 
için profesyonel etkileşimde coğrafi yakınlaşmayı ve yüz yüze teması 
mümkün kılar. Uluslararası fuarlar ile ilgili son çalışmalar bu olayların 
firmaların kendi müşterilerine ürünlerini tanıtmak ve satmak için sade-
ce pazarlama aracı olarak hizmet etmediklerini göstermektedir. Aynı za-
manda küresel değer zincirlerinin trendleri ve yapıları hakkındaki bilgi-
nin üretilmesinde ve yayılmasında da çok önemlidir.45 

İlgili literatürden hareketle bu çalışmanın temel sorunsalı ticari fuarla-
ra katılımın yenilikçi değer zinciri üzerinde ve yenilik yönelimli yönetsel ve 
finansal uygulamalar üzerindeki etkisini araştırmak şeklinde ifade edilebi-
lir. Ticari fuarlar esnasında geliştirilen ilişkiler, kurulan yeni bağlantılar ve 
                                                           
40 S. Gopalakrishna - J. D. Williams - J. D., “Planning and Performance Assessment of In-
dustrial Trade Shows: an Exploratory Study”, International Journal of Research in Marketing, 
Vol. 9, No: 3, s. 207-24, 1992; P. J. Rosson - F. H. R. Seringhaus, “Visitor and Exhibitor In-
teraction at Industrial Trade Fairs”, Journal of Business Research, Vol. 32, No: 1, s. 81-90, 
1995; L. Y. Li, “Relationship Learning at Trade Shows: Its Antecedents and Consequences”, 
Industrial Marketing Management, Vol. 35, No: 2, s. 166-77, 2006; I. Reychav, “Knowledge 
Sharing in a Trade Show: A Learning Spiral Model”, Journal of Information and Knowledge 
Management Systems, Vol. 39, No: 2, s. 143-58, 2009. 
41 J. Blythe,“Exhibitor Commitment and the Evaluation of Exhibition Activities”, International 
Journal of Advertising, Vol. 18, No: 1, s. 73-88, 1999; Pitta, vd., “Integrating Exhibit Marketing 
Into Integrated Marketing Communications”, Journal of Consumer Marketing, Vol. 23, No: 3, 
s. 156-166, 2006; Bettis - Outland, vd., “The Return on Trade Show Information (RTSI): Con-
ceptual Analysis”, Journal of Business & Industrial Marketing, Vol. 25, No: 4, s. 268-71, 2010. 
42 Bettis - Outland, vd., “Using Trade Show Information to Enhance Company Success: an 
Empirical İnvestigation”, Journal of Business & Industrial Marketing, 27/5, s. 384, 2012. 
43 H. Bathelt - N. Schuldt, “Between Luminaires and Meat Grinders: International Trade 
Fairs as Temporary Clusters”, Regional Studies, 42:6, s. 854, 2008. 
44 P. J. Rosson - F. H. R. Serınghaus, a.g.e., 1995. 
45 H. Bathelt - N. Schuldt, a.g.e., s. 855, 2008. 
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yapılan gözlemler ve edinilen yeni bilgiler şüphesiz fuar katılımı sonrasın-
da firmaların kendi gelişimlerinde hem finansal etkilere hem de yönetsel 
etkilere dönüşecektir. Bu açıdan ulusal fuarlar ile uluslararası fuarlara 
katılımcı firma olarak katılım göstermenin finansal ve yönetsel uygulama-
lar üzerindeki etkisi, ulusal fuarlara ve uluslararası fuarlara gözlemci ola-
rak katılım göstermenin finansal ve yönetsel uygulamalar üzerindeki etkisi 
incelenmektedir. Son olarak da fuarlara katılımın yenilikçi değer zincirin-
de yer alan yeni ürünlerin geliştirilmesi, yeni süreçlerin geliştirilmesi ve 
ARGE faaliyetleri üzerindeki etkileri çalışmada araştırılan konular arasın-
da yer almaktadır. Buradan hareketle araştırmanın temel sorunsalını ifa-
de eden hipotezler aşağıdaki şekilde geliştirilmiştir. 

Hipotezler: 

H1: Katılımcı firma olarak ulusal fuarlara katılım ile uluslararası fu-
arlara katılımın yönetsel ve finansal etkileri arasında fark vardır. 

H2: Gözlemci firma olarak ulusal fuarlara katılım ile uluslararası fu-
arlara katılımın yönetsel ve finansal etkileri arasında fark vardır. 

H3: Ulusal ve uluslararası fuarlara katılım ile ARGE faaliyetleri ara-
sında ilişki vardır. 

H3a: Katılımcı firma olarak ulusal ve uluslararası fuarlara katılım ile 
ARGE faaliyetleri arasında ilişki vardır. 

H3b: Gözlemci firma olarak ulusal ve uluslararası fuarlara katılım ile 
ARGE faaliyetleri arasında ilişki vardır. 

H4: Fuarlara katılım ile yeni ürün geliştirme arasında ilişki vardır. 
H4a: Katılımcı firma olarak ulusal ve uluslararası fuarlara katılım ile 

yeni ürün geliştirme arasında ilişki vardır. 
H4b: Gözlemci firma olarak ulusal ve uluslararası fuarlara katılım ile 

yeni ürün geliştirme arasında ilişki vardır. 
H5: Fuarlara katılım ile yeni süreç geliştirme arasında ilişki vardır. 
H5a: Katılımcı firma olarak ulusal ve uluslararası fuarlara katılım ile 

yeni süreç geliştirme arasında ilişki vardır. 
H5b: Gözlemci firma olarak ulusal ve uluslararası fuarlara katılım ile 

yeni süreç geliştirme arasında ilişki vardır. 

5. Araştırma Metodolojisi 

5.1. Araştırmanın Kapsamı ve Yöntemi 

Araştırmanın ana kütlesini Türkiye’de faaliyet gösteren büyük ya da 
küçük ölçekli firmalar oluşturmaktadır. Araştırma örneklemini oluştu-
ran firmalar Türkiye’nin çeşitli illerindeki Ticaret ve Sanayi Odalarına 
kayıtlı bulunan firmalar arasından seçilmiştir. Araştırmanın örneklem 
sayısı 800 olarak belirlenmiştir. Ticaret ve Sanayi Odalarına kayıtlı fir-
malar odaları tarafından hem ulusal hem de uluslararası fuarlar konu-
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sunda haberdar edilmektedirler. Farklı coğrafi bölgelerden, sanayi gelişi-
minde diğer illerden daha iyi konumda bulunan illerin, odalarında kayıt-
lı olan firmaların iletişim adreslerine (e-posta) hazırlanan anketler posta-
lanmıştır. Toplam 127 firma anketlere cevap vermiş, gelen cevapların 20 
tanesinde eksikler bulunduğundan analizlere dâhil edilmemiş, 107 fir-
manın cevapları analizlerde kullanılmıştır. Bu kapsamda araştırmanın 
örneklemi 107 firmadan oluşmaktadır. 

Araştırmada veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmıştır. An-
ket formu dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde firma ile ilgili 
bilgilere yer verilmiştir. Firmalardan fuarlara katılımcı ya da gözlemci 
olarak katılımları, ulusal ya da uluslararası fuarlara katılımları, sektörü, 
yaşı, büyüklüğü, sermaye yapısına ilişkin bilgiler istenmiştir. İkinci bö-
lümde fuar katılımı sonrasında değişim yaşadıkları düşünülen finansal 
faaliyetlere ilişkin 19, üçüncü bölümde ise yönetsel faaliyetlere ilişkin 28 
soru yer almaktadır. İkinci ve üçüncü bölümlerde ölçek olarak 1 = arttı, 
2 = değişmedi, 3 = azaldı kullanılmıştır. Dördüncü bölümde ise fuarlara 
katılımın yenilikçi değer zinciri üzerindeki etkilerini araştırmaya yönelik 
3 soru bulunmaktadır. Katılımcılardan, Fuarlara katılımın; ARGE faali-
yetleri, yeni ürün geliştirme ve yeni süreç geliştirme üzerindeki katkıları-
nı cevaplandırmaları istenmiştir. Ölçekte 1 = evet, 2 = hayır göstermekte-
dir. Anket formaları firmaların ticaret ve sanayi odalarında kayıtlı e-pos-
ta adreslerine postalanmıştır. Çalışma bir buçuk ay içerisinde sonuçlan-
mış ve 107 adet anket formu eksiksiz olarak tamamlanmıştır. 

5.2. Araştırma Örnekleminin Özellikleri 

Araştırmada yer alan 107 firmadan % 42,1’i ulusal fuarlara katılımcı 
olarak hiç katılmamış, % 58’i ise bir kez ya da daha fazla katılmıştır. Fir-
maların % 53,3’ü uluslararası fuarlara katılımcı olarak hiç katılmamış, 
% 46,7’si ise bir kez ya da daha fazla katılmıştır. Firmaların % 11,2’si ulu-
sal fuarlara gözlemci olarak hiç katılmamış, % 88,8’i ise bir kez ya da da-
ha fazla katılmıştır. Firmaların % 24,3’ü uluslararası fuarlara gözlemci 
olarak hiç katılmamış, % 75,7’si ise bir kez ya da daha fazla katılmıştır. 

Tablo 2: Firmaların Ulusal ve Uluslararası Fuarlara Katılımcı ya da 
Gözlemci Olarak Ziyaretleri 

Ulusal Fuarlara Katılımcı Ziyaret Sayı Yüzdelik Dağılım 
Hiç katılmadım 45 % 42 
1 kez katıldım 19 % 17,8 
2 kez katıldım 15 % 14 
3 ve daha fazla katıldım 28 % 26,2 
Uluslararası Fuarlara Katılımcı Ziyaret Sayı Yüzdelik Dağılım 
Hiç katılmadım 57 % 53,3 
1 kez katıldım 15 % 14 
2 kez katıldım 14 % 13,1 
3 ve daha fazla katıldım 21 % 19,6 
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Ulusal Fuarlara Gözlemci Ziyaret Sayı Yüzdelik Dağılım 
Hiç Katılmadım 12 % 11,2 
1 Kez Katıldım   3 % 2,8 
3 ve Daha Fazla Katıldım 92 % 86 
Uluslararası Fuarlara Gözlemci Ziyaret Sayı Yüzdelik Dağılım 
Hiç Katılmadım 26 % 24,3 
1 Kez Katıldım 23 % 21,5 
2 Kez Katıldım 10 % 9,3 
3 ve Daha Fazla Katıldım 48 % 44,9 

Çalışmamızda yer alan firmalar eşit yüzdelerde (% 24,3) imalat ve hiz-
met sektörlerinde, firmaların % 51,4’ü de her iki sektörde de faaliyetleri-
ni sürdürmekteler. Firmaların % 22,4’ü endüstriyel tüketicilere, % 37,4’ü 
nihai tüketicilere ve % 40,2’si her iki kesime de hizmet sunmaktalar. Ça-
lışmamızda yer alan firmaların büyük çoğunluğunda % 47,7’sinde çalı-
şan sayısı 1-9 arasında, % 36,4’ünde 10-49 kişi, % 12,1’inde 50-99 kişi 
ve % 3,7’sinde 100-249 kişi arasında çalışanı bulunmaktadır. Yine bu 
firmaların % 30,8’i yeni (1-10 yıl arasında kurulmuş), % 43,9’u genç (11-
20 yıl arasında kurulmuş) ve % 25,2’si de orta vadede (21-75 yıl arasın-
da) kurulan işletmelerden oluşmaktadır. 

Tablo 3: Firmalara İlişkin Özellikler 

Firmanın Faaliyet Alanı Sayı Yüzdelik Dağılım 
İmalat 26 % 24,3 
Hizmet 26 % 24,3 
Her İkisi de 55 % 51,4 
Firmanın Tüketici Kitlesi Sayı Yüzdelik Dağılım 
Endüstriyel Tüketici 24 % 22,4 
Nihai Tüketici 40 % 37,4 
Her İkisi de 43 % 40,2 
Firmanın Çalışan Sayısı Sayı Yüzdelik Dağılım 
1-9 51 % 47,7 
10-49 39 % 36,4 
50-99 13 % 12,1 
100-249   4 % 3,7 
Firmanın Faaliyet Yılı Sayı Yüzdelik Dağılım 
Yeni (1-10 yıl) 33 % 30,8 
Genç (11-20 yıl) 47 % 43,9 
Orta (21-75 yıl) 27 % 25,2 

5.3. Güvenilirlik Çalışması 

Güvenilirlik kavramı yapılan her anket çalışması için gereklidir. Bu 
kavram, bir ankette yer alan soruların birbirleri ile olan tutarlılığını ve kul-
lanılan ölçeğin, ilgilenilen sorunu ne derece yansıttığını ifade eder. Aynı 
zamanda güvenilirlik, elde edilen ölçümler üzerindeki yorumlar ve analiz-
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ler için temel oluşturur.46 Alfa katsayısına ilişkin olarak ölçeğin güvenilirli-
ğini yorumlamada kullanılan ölçütler; 0,01 - 0,40 ise ölçek güvenilir değil-
dir, 0,41 - 0,60 ise ölçeğin güvenilirliği düşüktür, 0,61 - 0,80 ise ölçek ol-
dukça güvenilirdir, 0,81 - 1,00 ise ölçek yüksek derecede güvenilirdir şek-
lindedir.47 Yapılan araştırmada kullanılan anket formunda yer alan ölçek-
lerin anlamlı sonuçlar verebilmesi için, kullanılan ölçeklerin güvenilirlik 
boyutu araştırılmıştır. İlgili ölçeklere Cronbach Alpha testi SPSS Versiyon 
18,0 kullanılarak uygulanmıştır. Ölçeğin toplanabilirlik özelliğinin bozul-
maması için soru ile bütün arasındaki korelasyon katsayılarının negatif 
olmaması ve 0,25 değerinden büyük olması beklenir.48 Buna göre araştır-
mada kullanılan ölçeklere ait değerler aşağıda yer almaktadır. 

Tablo 4: Ölçeklerin Güvenilirlik Bulguları 

Finansal Etki Değişkenleri Ortalama Std. 
Sapma 

Soru Bütün 
Korelasyonları 

Soru Çı-
karılırsa α 

Değeri 
Satış miktarı 1.374 .486 .428 .874 
Toplam istihdam 1.888 .317 .228 .878 
İşgücü verimliliği 1.549 .495 .312 .878 
Urun-hizmet kalitesi 1.280 .451 .563 .870 
Müşteri memnuniyeti 1.336 .474 .610 .868 
Çalışan memnuniyeti 1.719 .451 .281 .879 
Büyüme oranı 1.504 .502 .573 .869 
Müşteri sayısı 1.318 .467 .756 .863 
Üretim miktarı 1.374 .486 .809 .860 
İhracat 1.645 .586 .282 .875 
Urun fiyatı 1.992 .376 .443 .874 
Hammadde stokları 1.813 .458 .255 .873 
Urun stokları 1.701 .460 .473 .873 
Üretim verimliliği 1.514 .502 .542 .870 
Kapasite kullanım oranı 1.551 .499 .563 .869 
Rekabet gücü 1.598 .596 .382 .877 
Karlılık  1.439 .498 .621 .867 
Ödenen vergiler 1.439 .498 .688 .865 
Yeni ürünler (ürün çeşitliliği) 1.383 .488 .798 .861 

Yönetsel Etki Değişkenleri Ortalama Std. 
Sapma 

Soru Bütün 
Korelasyonları 

Soru Çı-
karılırsa α 

Değeri 
Firma yönetiminin çalışanlarla 
doğrudan ve açık iletişim kurması 1.570 .497 .780 .919 

İşletmenin birimleri arasında 
kuvvetli iletişim sağlama 1.570 .497 .622 .921 

İşletme içi birimler arası çapraz 
iletişim bağlantıları oluşturma 1.598 .492 .636 .921 

Firma yönetiminin bürokratik 
olmayan yapıya dönüşümü 1.757 .430 .473 .923 

                                                           
46 Ş. Kalaycı, SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, 5. Baskı, Asil Yayın Dağı-
tım, s. 403, Ankara 2010. 
47 M. Nakip, Pazarlama Araştırmaları Teknikler ve (SPSS Destekli) Uygulamalar, Seçkin Ya-
yıncılık, s. 146, Ankara 2006. 
48 Ş. Kalaycı, a.g.e., s. 412, 2010. 
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Örgüt yapısının esneklik     
(değişimlere uyum sağlama) 
kazanması 

1.579 .495 .275 .926 

Çalışanlara fikir geliştirme 
imkânı verilmesi 1.448 .499 .316 .926 

Takım çalışması uygulamaları 1.336 .474 .484 .923 
Çalışanların risk almalarının 
teşvik edilmesi 1.392 .490 .567 .922 

Yenilikçi düşünce ve faaliyetle-
ri kurumsallaştırma çabaları 1.663 .474 .357 .925 

Çalışanları güçlendirme     
(inisiyatif alma, risk alma) 
faaliyetleri 

1.729 .446 .388 .925 

Daha kuvvetli bir liderlik   
sistemi sağlama ihtiyacı 1.626 .486 .519 .923 

Örgüt kademeleri arasında 
tam ve zamanında bilgi alış 
verişi sağlama 

1.775 ..419 .531 .923 

Bütün çalışanlarda örgüt   
bütünlüğünün ve hedeflerinin 
göz önünde tutulması bilinci 
geliştirme 

1.682 .467 .362 .925 

Çalışanların karar mekaniz-
masına katılımlarını sağlama 1.682 .467 .613 .921 

Örgüt yapısının daha yatay 
(daha az hiyerarşi) olmasını 
sağlama 

1.850 .358 .565 .923 

Örgüt içi çalışanlar arası   
işbirliği yapma çalışmaları 1.607 .490 .332 .926 

Çalışanlara yönelik aktif eğitim 
ve geliştirme faaliyetleri 1.663 .474 .406 .924 

Yenilik girişiminde bulunan 
birey veya takımlara yetki ve 
karar verme gücü sağlama 

1.514 .502 .762 .919 

Çalışanların ödül ve teşvik 
sistemlerini geliştirme 1.719 .510 .441 .924 

Yenilikçi fikirlere sahip      
çalışanlara finansal kaynak 
sağlam 

1.766 .425 .583 .922 

Yenilikçi fikirlere sahip çalı-
şanlara telif hakkı sağlama 1.738 .441 .730 .920 

Uygun riskleri alma kabiliyet 
ve istekliliği sağlama 1.579 .495 .722 .920 

Başarıyı yakalayabilmek için 
başarısızlığı tolere etme 1.616 .488 .640 .921 

Ürün kalitesini arttırma     
çalışmaları 1.411 .494 .474 .923 

Hizmet kalitesini arttırma  
çalışmaları 1.514 .502 .543 .922 

Marka imajı arttırma         
çalışmaları 1.495 .502 .521 .920 

Dağıtım kanallarını genişletme 
çalışmaları 1.579 .595 .636 .921 

Farklı durumlara farklı strate-
jiler geliştirme çalışmaları 1.467 .501 .478 .923 

Anketin genel güvenilirliğine ait alfa katsayısı α = 0,878 olarak bulun-
muştur. Firmaların fuarlara katılımının finansal etkisine ait ölçeğin alfa 
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katsayısı α = 0,825 olarak hesaplanmıştır. Finansal etki ölçeğine ait soru 
- bütün korelasyonları (0,255 - 0,798) arasında değerler almaktadır. Ne-
gatif değer bulunmamakla birlikte değerlerin tamamının 0,25’ten büyük 
olduğu görülmektedir. Firmaların fuarlara katılımının yönetsel etkisine 
ait ölçeğin alfa katsayısı α = 0,925 olarak hesaplanmış ve soru - bütün 
korelasyonların aldığı değer de (0,275 - 0,780) arasında değişmektedir. 
Ölçeklerin toplanma özelliklerini sağladıkları ve ölçekteki maddelerin gü-
venilirliklerinin kabul edilebilir düzeyde oldukları görülmektedir. 

5.4. Analiz ve Bulgular 

Araştırma hipotezlerinin testinde H1 ve H2 hipotezleri için iki yönlü 
manova testi uygulanmıştır. Bu testte birden fazla bağımsız değişkenin 
birden fazla bağımlı değişken üzerindeki etkisi araştırılır.49 Katılımcı ola-
rak ulusal fuarlara katılım ile uluslararası fuarlara katılımın firmaların 
finansal uygulamalara etkisi ile yönetsel uygulamalarına etkisi arasında 
farklılığı araştıran İki Yönlü Manova analizi sonuçları Tablo 5’te yer al-
maktadır. 

Tablo 5: Katılımcı Firma Olarak Ulusal Fuarlara Katılım İle        
Uluslararası Fuarlara Katılımın Finansal ve Yönetsel Uygulamalar 

Üzerindeki Etkisi 

Bağımsız Değişken 
Bağımlı  

Değişken 
F Sig. (p) Etki Değeri 

Ulusal Katılım Finansal Etki 1.434 .238 .044 
Yönetsel Etki   .640 .591 .020 

Uluslar Arası Katılım Finansal Etki 6.150 .001 .164 
Yönetsel Etki 4.314 .007 .121 

Ulusal Katılım*  
Uluslararası Katılım 

Finansal Etki   .465 .833 .029 
Yönetsel Etki   .723 .632 .044 

Not: p<0.05 

Bağımsız değişkenler olan ulusal fuarlara katılım sayısı ile uluslara-
rası fuarlara katılım sayısının, bağımlı değişken olan finansal ve yönetsel 
uygulamalar üzerindeki etkisinde, ulusal fuarlara katılım sayısının ve 
ulusal katılım* uluslararası katılım etkileşiminin hem finansal hem de 
yönetsel uygulamalar üzerinde etkiye sahip olmadığı, uluslararası katılı-
mın ise hem finansal hem de yönetsel uygulamalar üzerinde anlamlı et-
kisinin olduğu görülmektedir. Manova testinde yer alan Multiple Compa-
risons tablolarından edinilen bilgilere göre finansal uygulamalar üzerin-
de uluslararası katılım sayılarından 2 kez katılanların en yüksek etki 
sağladığı, yönetsel uygulamalar üzerindeki etkisinin ise hiç katılmayan-
lar ile 3 kez ve daha fazla katılanların etkisinin 1 ve 2 kez katılanların et-
kisinden daha az olduğu görülmüştür. Yani yönetsel uygulamalar üze-
                                                           
49 Ş. Kalaycı, a.g.e., s. 164, 2006. 
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rinde uluslararası fuarlara 1 ve 2 kez katılım daha fazla etkilidir. Bu so-
nuçlardan hareketle katılımcı firma olarak ulusal fuarlara katılım ile 
uluslararası fuarlara katılımın yönetsel ve finansal uygulamalar üzerin-
deki etkisinde farklılık olduğu ortaya çıkmış ve H1 hipotezi kabul edil-
miştir. 

Firmaların ulusal ya da uluslararası fuarlara gözlemci olarak katılım-
larının firmaların finansal ve yönetsel uygulamalar üzerindeki etkisini 
araştırmak için yine iki yönlü manova testi uygulanmıştır. Manova testi-
ne ilişkin sonuçlar Tablo 6’da yer almaktadır. 

Tablo 6: Gözlemci Firma Olarak Ulusal Fuarlara Katılım İle         
Uluslararası Fuarlara Katılımın Finansal ve Yönetsel  

Uygulamalar Üzerindeki Etkisi 

Bağımsız Değişken 
Bağımlı  

Değişken F Sig. (p) 
Etki  

Değeri 
Ulusal Gözlemci    
Katılım 

Finansal Etki 10.311 .000 .170 
Yönetsel Etki 7.275 .001 .126 

Uluslar Arası       
Gözlemci Katılım 

Finansal Etki 4.363 .006 .115 
Yönetsel Etki .978 .406 .028 

Not: p<0.05 

Tablo 6’da ulusal fuarlara gözlemci olarak katılımın hem finansal 
hem de yönetsel uygulamalar üzerinde anlamlı etkisinin olduğu, ulusla-
rarası fuarlara gözlemci olarak katılımın ise finansal uygulamalarda an-
lamlı etkiye sahip iken yönetsel uygulamalar üzerinde anlamlı etkisinin 
olmadığı görülmektedir. Gözlemci olarak ulusal katılımın finansal uygu-
lamalar üzerindeki etkisi de yönetsel uygulamalar üzerindeki etkisinden 
fazladır. Gözlemci olarak ulusal katılım ile uluslararası katılım arasında 
etkileşim olmadığı ortaya çıkmıştır. Multiple Comparisons tablolarından 
ulaşılan sonuçlara göre ise gözlemci olarak ulusal fuarlara 3 kez ve daha 
fazla katılanların hem finansal hem de yönetsel uygulamalar üzerinde 
daha yüksek etkili olduğu, uluslararası fuarlara gözlemci olarak 3 kez ve 
daha fazla katılımın finansal uygulamalar üzerinde daha yüksek etkiye 
sahip olduğu görülmektedir. Ulaşılan sonuçlardan hareketle gözlemci fir-
ma olarak katılımın finansal ve yönetsel uygulamalar üzerindeki etkile-
rinde farklılık olduğu belirlenmiş ve H2 hipotezi kabul edilmiştir. 

5.5.Fuarlara Katılım ve Yenilikçi Değer Zinciri Arasındaki İlişki 

Araştırma kapsamında firmaların ARGE faaliyetlerine verdikleri önem, 
yeni ürünler geliştirme ve yeni süreçler geliştirme yenilikçi değer zincirin-
de yer alan bağlardandır. Araştırmanın temel sorunsalını da oluşturan 
fuarlara katılım ile bu bağlar arasındaki ilişkiler araştırılacaktır. 

İlk olarak fuarlara katılım ile firmanın ARGE faaliyetleri arasındaki iliş-
kinin tespit edilmesinde çoklu regresyon analizi yapılmıştır. Bir bağımlı 
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değişken ve birden fazla bağımsız değişkenin yer aldığı regresyon modelle-
rine çoklu regresyon analizi denir. Çok değişkenli regresyon analizinde ba-
ğımsız değişkenler eşzamanlı olarak (aynı anda) bağımlı değişkendeki de-
ğişimi açıklamaya çalışır.50 

H3a hipotezimizde bağımlı değişken ARGE faaliyetleri, bağımsız değiş-
kenler olan katılımcı firma olarak ulusal katılım ve uluslararası katılım 
olarak çoklu regresyon analizi uygulanmıştır. Çoklu regresyon analizinin 
sonuçları Tablo 7’de yer almaktadır. 

Tablo 7: Katılımcı Olarak Ulusal ve Uluslararası Fuarlara Katılım İle 
ARGE Faaliyetleri Arasındaki İlişki 

Bağımsız Değişkenler B Beta t Sig. (p) 
Constant 3.356  22.636 .000 
Ulusal Katılım -.048 .086 -. 836 .405 
Uluslararası Katılım .166 .292 2.818 .006 
R2 : .072 
Δ R2 : .054 
F: 4.030 
Sig. .021 (p<0.05) 

Not: Bağımlı Değişken: ARGE Faaliyetleri, p<0.05 

Tablo 7’de görüldüğü gibi model bir bütün olarak (F:4,030, p<0,05) an-
lamlıdır. Bağımsız değişkenlerden uluslararası katılımın modele katkı sağ-
larken ulusal katılım katkı sağlamamaktadır. Bağımsız değişkenler bağım-
lı değişkendeki değişimin % 7,2’sini açıklamaktadır. Uluslararası katılım 
ulusal katılımdan daha önemlidir. Uluslararası katılım ARGE faaliyetlerini 
0,166 birim arttırmaktadır. Yani katılımcı firma olarak uluslararası katılı-
mın ARGE faaliyetleriyle ilişkili olduğu ortaya çıkmış ve H3a hipotezi ka-
bul edilmiştir. H3b hipotezimizde bağımlı değişken ARGE faaliyetleri ile 
bağımsız değişkenler olarak gözlemci firma olarak ulusal katılım ve ulus-
lararası katılım modeli için çoklu regresyon analizi uygulanmıştır. Çoklu 
regresyon analizinin sonuçları Tablo 8’de yer almaktadır. 

Tablo 8: Gözlemci Olarak Ulusal ve Uluslararası Fuarlara Katılım İle 
ARGE Faaliyetleri Arasındaki İlişki 

Bağımsız Değişkenler B Beta t Sig. (p) 
Constant 3.777  14.841 .000 
Ulusal Katılım  -.053 -.076  -. 643 .521 
Uluslararası Katılım  -.003 -.005  -.045 .964 
R2 : ..006 
Δ R2 : -. 013 
F: 0.325 
Sig. .723 (p>0.05) 

Not: Bağımlı Değişken: Yeni Ürün Geliştirme, p<0.05 
                                                           
50 R. Altunışık - R. Coşkun - S. Bayraktaroğlu - E. Yıldırım, “Sosyal Bilimlerde Araştırma 
Yöntemleri”, 6. Baskı, Sakarya Yayıncılık, s. 237, Sakarya 2010. 
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Tablo 8’de yer alan modelin anlamlı bir model olmadığı (F:0,325, 
p>0,05) görülmektedir. Bağımsız değişkenlerin de anlamlı katkılarının 
olmadığı görülmektedir. Bu durumda katılımcı firma olarak hem ulusal 
hem de uluslararası katılımın ARGE faaliyetleriyle ilişkisi yoktur, H3b 
hipotezi reddedilmiştir. Yenilikçi değer zincirinin diğer öğesi yeni ürün 
geliştirmedir. H4 hipotezi fuarlara katılım ile yeni ürün geliştirme arasın-
daki ilişki üzerinde durmaktadır. H4a ve H4b için uygulanan çoklu reg-
resyon analizi sonuçları Tablo 9 ve 10’da yer almaktadır. 

Tablo 9: Katılımcı Olarak Ulusal ve Uluslararası Fuarlara Katılım İle 
Yeni Ürün Geliştirme Arasındaki İlişki 

Bağımsız Değişkenler B Beta t Sig. (p) 
Constant 1.466  15.748 .000 
Ulusal Katılım  -,033 .095  -.918 .361 
Uluslararası Katılım  -.075 .210 .045 .045 
R2 : .070 
Δ R2 : .052 
F: 3.888 
Sig. .024 (p<0.05) 

Not: Bağımlı Değişken: Yeni Ürün Geliştirme, p<0.05 

Tablo 9’da yer alan model anlamlıdır (F:3,888 ve p<0,05), yani katılımcı 
olarak fuarlara katılım ile yeni ürün geliştirme arasında ilişki vardır. An-
cak ulusal katılımın modele katkı sağlamadığı görülmektedir. Uluslararası 
katılım, yeni ürün geliştirmeyi 0,075 birim azaltmaktadır. Katılımcı olarak 
ulusal ve uluslararası fuarlara katılım ile yeni ürün geliştirme arasında 
negatif bir ilişki vardır. H4a hipotezi kabul edilmiştir. 

Tablo10: Gözlemci Olarak Ulusal ve Uluslararası Fuarlara Katılım İle 
Yeni Ürün Geliştirme Arasındaki İlişki 

Bağımsız Değişkenler B Beta t Sig. (p) 
Constant 1.200  7.499 .000 
Ulusal Katılım   .007 .017   .143 .887 
Uluslararası Katılım   .006 .018   .151 .881 
R2 : .001 
Δ R2 : -. 018 
F: 0.048 
Sig. .953 

Not: Bağımlı Değişken: Yeni Ürün Geliştirme, p<0.05 

Tablo 10’da gözlemci firma olarak fuarlara katılım ile yeni ürün geliş-
tirme arasındaki ilişki modelinin de anlamlı bir model olmadığı (F:0,048, 
p>0,05) görülmektedir. Bağımsız değişkenlerin de modele katkılarının ol-
madığı görülmektedir. H4b hipotezi reddedilmiştir. 

H5 hipotezi yenilikçi değer zinciri elemanlarından yeni süreç geliştir-
me ile fuarlara katılım arasındaki ilişkiyi araştırmak için geliştirilmiştir. 
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Katılımcı ve gözlemci firma olarak ulusal ve uluslararası fuarlara katılım 
ile süreç geliştirme arasındaki ilişkileri ifade eden çoklu regresyon anali-
zi sonuçları Tablo 11 ve 12’de yer almaktadır. 

Tablo 11: Katılımcı Olarak Ulusal ve Uluslararası Fuarlara  
Katılım İle Yeni Süreç Geliştirme Arasındaki İlişki 

Bağımsız Değişkenler B Beta t Sig. (p) 
Constant 1.135  13.049 .000 
Ulusal Katılım  -.061 -.189 -1.840 .069 
Uluslararası Katılım   .105  .311  3.033 .003 
R2 : .085 
Δ R2 : .067 
F: 4.818 
Sig. .010 (p<0.05) 

Not: Bağımlı Değişken: Yeni Süreç Geliştirme, p<0.05 

Yeni süreç geliştirme modeli anlamlı (F:4,818, p<0,05) bir modeldir. 
Bağımsız değişkenler bağımlı değişkenin % 8,5’ini açıklamaktadır. Ba-
ğımsız değişkenlerden katılımcı firma olarak ulusal katılım modele katkı 
sağlamamaktadır. Uluslararası katılımda, bir birimlik artış yeni süreç 
geliştirmeyi 0,105 birim arttırmaktadır. H5a hipotezi kabul edilmiştir. 

Tablo 12: Gözlemci Olarak Ulusal ve Uluslararası Fuarlara Katılım 
İle Yeni Süreç Geliştirme Arasındaki İlişki 

Bağımsız Değişkenler B Beta t Sig. (p) 
Constant 1.744  12.406 .000 
Ulusal Katılım  -.139 -.338  -3.075 .003 
Uluslararası Katılım  -.013 -.041  -.377 .707 
R2 : .132 
Δ R2 : .115 
F: 7.886 
Sig. .001 

Not: Bağımlı Değişken: Yeni Süreç Geliştirme, p<0.05 

Tablo 12’de yer alan model anlamlıdır (F:7,886, p<0,05), bağımsız de-
ğişkenlerden ulusal katılımın modele katkısı vardır, uluslararası katılım 
modele katkı sağlamamaktadır. Fuarlara gözlemci olarak katılım ile yeni 
süreç geliştirme arasındaki ilişki modelinde ulusal katılımın uluslararası 
katılımdan daha önemli olduğu görülmektedir. Ulusal fuarlara gözlemci 
olarak katılımdaki bir birimlik artış yeni süreç geliştirmede 0,139 birim-
lik azalışa sebep olmaktadır. Yani negatif ilişki vardır, H5b hipotezi de 
kabul edilmiştir. 

6. Sonuç ve Değerlendirme 

Ekonomik sistem içerisinde yer alan firmaların, gün geçtikçe artan 
rekabetçi çevre koşullarında ayakta kalabilmesi için, kendilerini yenile-
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meleri gerekmektedir. Yenilikçiliği geliştirmek için önerilen yenilikçi de-
ğer modeli bu anlamda firmalar için önem taşımaktadır. Üç safhadan 
oluşan bu modele göre; birinci safhada fikirler üretilir, fikir üretme birim 
içinde, birimler arasında veya firma dışında olabilir. İkinci safhada fikir-
lerin dönüştürülmesi ya da daha spesifik olarak finanse edilebilecek fi-
kirlerin seçilmesi ve bunların ürünler ya da uygulamalar şeklinde gelişti-
rilmesi yer alır. Üçüncü safhada ise bu ürün ve uygulamaların yaygın-
laştırılması söz konusudur. 

Çalışmamızda firmaların bu model kapsamında gelişimini sürdürme-
lerinde, ulusal ve uluslararası fuarlara, gözlemci ya da katılımcı firma 
olarak katılımlarının sürece katkısı ve yine bu katılımların firmaların fi-
nansal ve yönetsel uygulamalar üzerindeki etkisi de oluşturulan hipotez-
ler ve yapılan testler ile ölçülmüştür. 

Fuarlara ulusal katılımın, finansal ve yönetsel uygulamalar üzerinde 
etkiye sahip değilken uluslararası katılımın ise finansal ve yönetsel uy-
gulamalar üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. 
Uluslararası fuarlar bütün dünyadaki firmaların katılımına açık ve sek-
tördeki tüm yeniliklerin sergilendiği, hem yeni ürün bilgilerine, hem de 
yeni iş yapma teknik ve usullerine ulaşabilecekleri mekânlardır. Fuarla-
ra katılım, satış miktarının artması, ihracat imkânlarının ortaya çıkma-
sı, yeni ürün çeşitliliğinin artması gibi finansal etkilerin ortaya çıkması-
na sebep olurken; çalışanların yenilikler konusunda teşvik edilmesi, 
marka imajının oluşturulması, farklı durumlar için farklı stratejilerin ge-
liştirilmesi gibi yönetsel uygulamalar üzerinde gelişmeler yönündeki etki-
lere de yol açar. 

Ulusal fuarlara gözlemci olarak katılımın, finansal ve yönetsel uygula-
malar üzerinde anlamlı etkiye sahip olduğu; uluslararası fuarlara göz-
lemci olarak katılımın ise finansal uygulamalarda anlamlı etkiye sahip 
iken yönetsel uygulamalar üzerinde anlamlı etkisinin olmadığı ortaya 
çıkmıştır. Ulusal fuarlara firmaların gözlemci olarak katılımları özellikle 
sektördeki lider konumunda olan firmaların gelişimlerini takip etme açı-
sından önem taşımaktadır. Firmalar ulusal fuarlara sadece gözlemci ola-
rak katılımı maliyetinin düşük olması ve çok fazla zaman almaması se-
bebi ile katılmayı tercih etmektedirler. Faaliyet gösterdikleri sektördeki 
hareketlilikleri yakından görme imkânı veren bu katılımların firmaların 
finansal ve yönetsel uygulamalar üzerindeki etkileri daha kısa sürede gö-
rülebilmektedir. Uluslararası fuarlara gözlemci olarak katılımın ise özel-
likle kısa süreli finansal etkiler açısından amaçlanması firmalar açısın-
dan normal olarak algılanmaktadır. Fuarlara katılım ile öncelikle satışla-
rın arttırılması, yeni müşterilerle irtibat kurulması, yeni ürünlerin takip 
edilmesi ve müşteri sayılarının arttırılması hedeflenmektedir. Yönetsel 
uygulamaların ise etkileri daha uzun sürede ortaya çıkması sebebi ile kı-
sa sürede anlamlı etkilere ulaşamama da normal olarak görülmektedir. 
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Araştırmanın neticelerinden bir diğeri ise katılımcı firma olarak ulus-
lararası katılımın ARGE faaliyetleri ile ilişkili iken, gözlemci firma olarak 
ulusal ve uluslararası katılımın ARGE faaliyetleriyle ilişkisi olmadığıdır. 
Bunun sebebinin katılımcı olarak fuarlarda geçirilen zamanın daha fazla 
olması, diğer katılımcı ve ziyaretçilerle daha yoğun ilişkiler içerisine giril-
mesi ve araştırma geliştirme konularında farklı bilgi kaynaklarına daha 
yakın durulması şeklinde açıklanabilir. Gözlemci firmaların genellikle 
asıl amaçları finansal konular ve satış arttırma ve yeni müşterilere ulaş-
ma çabaları olması sebebi ile ARGE faaliyetleri konusundaki etkileşimle-
re yeterince ağırlık vermemeleri ilişkinin olmamasını açıklamaktadır. 

Katılımcı olarak uluslararası fuarlara katılım ile yeni ürün geliştirme 
arasında negatif bir ilişki ortaya çıkmıştır. Aslında bu ilişkinin pozitif 
yönlü olması beklenmektedir. Çünkü ticari fuarlar, özellikle uluslararası 
ticari fuarlar bütün katılımcıların yeni ürünlerini, bütün yeniliklerini 
sergiledikleri alanlardır. Araştırma neticesinde bu ilişkinin negatif olarak 
bulunması sebebi ise araştırmaya katılan firmaların genellikle küçük ve 
orta ölçekli firmalar olması ve yeni ürün geliştirmekten ziyade mevcut 
ürünleri için yeni pazarlar arama, yeni yöntem ve teknikleri araştırma 
amaçlarının yatması olarak açıklanabilir. 

Katılımcı firma olarak uluslararası katılım ile yeni süreç geliştirmeyi 
arasında ilişki olduğu, gözlemci olarak katılım ile yeni süreç geliştirme 
arasındaki ilişkide ulusal fuarlara katılımın etkili olduğu ortaya çıkmış-
tır. Yeni süreçlerin geliştirilmesinde özellikle yönetsel yenilikçi uygula-
maların etkili olduğu söylenebilir. Uluslararası katılımda firmalar yeni 
ürün geliştirmekten çok iş yapma usul ve yöntemleri konusundaki yeni-
likleri takip edip bu konudaki yenilikleri firmalarına uygulayarak yeni 
süreçlerin geliştirilmesine yol açmaktadırlar. Ulusal katılımda ise özellik-
le rakiplerin yeni yöntemlerinin araştırılarak bu yöntemlerin kendi fir-
malarında uygulanması amaçlanmış olabilir. 

Sonuç olarak ticari fuarlara gerek katılımcı firma olarak gerek göz-
lemci firma olarak katılımın hem yenilikçi değer zincirinin halkalarını 
oluşturan yeni ürün geliştirme, yeni süreçler geliştirme, ARGE faaliyetle-
rini etkileme üzerinde, hem de yönetsel ve finansal uygulamalar üzerin-
de farklı şekillerde etkilerinin olduğu ortaya çıkmıştır. 

Ülkemizde firmaların fuarlara katılımı konusunun şimdiye kadar çok 
fazla araştırma ve incelemeye konu yapılamaması sebebi ile bu çalışma-
nın literatüre önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. Özellikle ye-
nilikçi değer zinciri modelinin, ulusal ve uluslararası fuarlara hem katı-
lımcı firma hem de gözlemci firma olarak katılımda söz konusu olabile-
cek etkileşimler araştırılmıştır. Ayrıca, ulusal fuarlar ile uluslararası fu-
arlara katılımcı ya da gözlemci firma olarak katılım göstermenin finansal 
ve yönetsel uygulamalar üzerindeki etkisi de araştırılmıştır. Konunun 
daha önce bu boyutta çalışılmamış olması ise bundan sonra yapılacak 
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çalışmalara farklı bakış açıları sunacaktır. Ayrıca çalışmanın uygulayıcı-
lara da özellikle fuarlara katılımın yenilik yönelimli finansal ve yönetsel 
uygulamaları üzerindeki etkilerinin, yenilikçi değer zincirindeki tüm aşa-
malarında etkili olması mümkündür. Bu etkinin; rekabette, marka ima-
jında, müşteri memnuniyetinde, yenilikçi düşünceye sahip güçlendiril-
miş çalışanların firmalara sağladığı önemli yönü konusunda ve de yeni 
stratejilerin geliştirilmesindeki olumlu yönüne dikkat çekmesi konusun-
da katkı sağlayacağı da beklenmektedir. 
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Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali YOLCU** 

Öz 

Türkiye’ye göç eden Kırım Türkleri, Anadolu’nun çeşitli yerlerine oldu-

ğu gibi, Bursa şehrine de yerleşmiştir. Bu iskânlar neticesinde Yenima-

halle, Çukur Mahalle, Mollaarap, Mecidiye, Babadağ ve Alacahırka gibi 

semtler ile Karacabey ilçesinin bazı köylerinde önemli bir Kırım Türkü nü-

fusu oluşmuştur. Bursa Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nin 

yayın organı olan Kalgay, üç aylık periyotlarla 1994 yılından günümüze 

kadar 18 yıl boyunca 65 sayı çıkmıştır. Günümüzde de yayınlanmaya 

devam etmektedir. Dergi, hem Türkiye’deki Kırım diasporasına hem de Ro-

manya ve Kırım’da yaşayan Kırım Türklerine ulaştırılmaktadır. Dergide bi-

limsel, siyasal yazılar, aktüel haberlerin yanı sıra diasporadaki köylerden 

ve Kırım ve Romanya’daki çeşitli yerleşim yerlerinden folklor derlemeleri ve 

incelemeleri yer almaktadır. Bu bildiride Kalgay dergisinde yayınlanan Kı-

rım Türkleri folklor derlemeleri ile inceleme yazıları tanıtılacak ve bu yazılar 

çeşitli açılardan (konu, vd.) sınıflandırılarak incelenecektir. Bildiri, Kalgay 

dergisinin Kırım Tatarlarının geleneksel kültürünün tespiti ve aktarımındaki 

yerini de tespit ederek, yerine getirdiği işlevi de sorgulayacaktır. 

Anahtar kelimeler: Kırım Türkleri, Kırım Dernekleri, Bursa, Kalgay 

Dergisi, Kırım Türk Folkloru. 

Abstract 
The Place of Kalgay Journal in the Compilation, Publication 

and the Research of the Crimean Turkish Folklore 

Crimean Turks who immigrated to Turkey settled in Bursa, as was 

the case with various places of Anatolia. As a result of these settlements, 
                                                           
* Bu yazı 15-17 Ekim 2012 tarihinde Kırım Akmescit’te düzenlenen “III. Uluslararası Türko-
loji Sempozyumu (Kırım Tatarlarının Dünü, Bugünü, Yarını)” adlı sempozyuma sunulan 
bildirinin düzenlenmiş halidir. 
** Nevşehir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi.  
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a notable population of Crimean Turks developed in Yenimahalle, Çukur 

Mahalle, Mollaarap, Mecidiye, Babadağ, Alacahırka and some villages of 

Karacabey district. Kalgay, the media organ of the Bursa the Culture and 

Conversation Association of Crimean Turks association, has been publis-

hed 64 copies quarterly during 18 years since 1994 and continues to be 

published today. The magazine reaches both Crimean diaspora in Turkey 

and Crimean Turks living in Romania and Crimea. It consisted of folkloric 

compilations and surveys from villages of diaspora and various settle-

ments in Crimea and Romania along with scientific and political articles 

and news. In this report, folkloric compilations and surveys of Crimean 

Turks published in Kalgay are to be introduced and investigated by clas-

sifying from different perspectives (subject, etc.). The report is to examine 

the function of Kalgay by confirming its place in determination and adap-

tation of Crimean Turks’ culture. 

Key words: Crimean Turks, Crimean Associations, Bursa, Kalgay Jo-

urnal, Crimean Turks Folklore. 

Kırım’ın Rus işgaline uğramasından sonra Kırım Türklerinin Anado-
lu’ya yaptıkları göçler, uzunca bir süre devam etmiştir. Yaklaşık olarak 
iki yüzyıldan fazla süren bu göçler, çeşitli dönemlerde hızlanarak devam 
etmiş ve Türkiye’deki Kırımlı muhacirlere yenileri eklenmiştir. Anadolu’-
nun çeşitli vilayetlerine yerleştirilen Kırım Türklerinin yerleşik kültüre 
uyumları oldukça kolay olmuştur. 

Kırım ve Kafkasya’dan Anadolu’ya yapılan göçlerin altında dini, milli, 
siyasi, sosyal, kültürel vb. çok sayıda neden yatar. Ama asıl önemli ne-
den Rusların Kafkaslara ve Karadeniz’e doğru yayılmacı bir politika izle-
mesidir.1 

Hakan Kırımlı’nın aktardığı bilgilere göre, Kırım ve Türkiye arasındaki 
ilişkiler, 1783’te Rusya’nın Kırım’ı işgalini müteakip yeni özellikler gös-
termeye başlamıştır. Her şeyden önce, Kırım’dan Türkiye’ye 19. yüzyıl 
boyunca ardı arkası kesilmeksizin devam eden göçler öylesine anormal 
bir tablonun doğmasına yol açmıştır ki, Osmanlı ülkesinin muhtelif böl-
gelerine yerleştirilmiş olan Kırım Tatar muhacirlerinin sayısı Kırım’da 
kalanların sayısını kat kat aşmıştır. Bu süreç zaman içinde daha da ar-
tan oranda devam etmiştir. Bu bakımdan, o yıllarda ve hatta bir ölçüde 
günümüzde dahi, Kırım’da Türkiye’de herhangi bir akraba ve yakını bu-
lunmayan bir Kırım Türküne rast gelmek adeta imkânsız gibidir.2 

Türkiye’ye göç eden Kırım Türklerinin, Anadolu’nun çeşitli vilayetleri-
ne olduğu gibi, Bursa şehrine de önemli miktarda iskânı gerçekleştiril-
                                                           
1 Ahmet Gündüz, “Rusya’nın Türk İllerinde Yayılması ve Osmanlı Devleti’ne Yapılan Göç-
ler”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 161, s. 75, İstanbul 2006. 
2 Hakan Kırımlı, Kırım Tatarlarında Milli Kimlik ve Milli Hareketler (1905-1916), TTK Yayınla-
rı, s. 177, Ankara 1996. 
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miştir. Kırım’dan Bursa’ya göç edenler, genelde şehrin Uludağ eteklerine 
yerleştirilmişlerdir. Bu yerleştirmeler sonucunda Yenimahalle, Çukur 
Mahalle, Mollaarap, Mecidiye, Babadağ ve Alacahırka semtlerinde önemli 
bir Kırım Türkü nüfusu oluşmuştur. 1960’lı yıllardan itibaren Türkiye’-
deki hızlı sanayileşme ile birlikte yaşanan iç göçlerle bilhassa Eskişehir, 
Polatlı ve Konya bölgelerinden önemli miktarda Kırım Türkü de Bursa’ya 
yerleşmiştir.3 Öte yandan Karacabey ilçesinin bazı köylerinde de önemli 
bir Kırım Türkü nüfusu oluşmuştur. 

Türkiye’de yaşayan Kırım Türklerinin dernekleşme faaliyetleri 1950’li 
yıllardan sonra ivme kazanmıştır. Bu derneklerde daha çok tiyatro, halk 
oyunları, süreli yayınlar vb. faaliyetler ile kendi kültürlerini tanıtma ve 
yaşatma çabası görülmektedir. Kendi kimliklerini korumaya ve kültürel 
değerlerini yaşatmaya yönelik bu çalışmalarda süreli yayınların önemi 
oldukça büyüktür. Bu süreli yayınlar vasıtasıyla Kırım ile Türkiye’de ya-
şayan Kırım Türklerinin bağları hiçbir zaman kopmamış, Kırım Türk 
kültürü Türkiye’nin belirli bölgelerinde adeta bir “mikro kültür” şeklinde 
yaşatıla gelmiştir. 

Bursa’da Kırım Türklerinin dernekleşme çabaları 1988 yılında başla-
mıştır. Kırım Türklerinin Türkiye’de dernekleşme faaliyetleri konusunda 
bir çalışma yapan Hacı Murat Arabacı’nın aktardığı bilgilere göre, bu ça-
lışmalara Nail Yenice, Ferruh Ulukardeşler, Sami Evkuran, İbrahim Er-
tan, İsmail Adnan Süyen, Adnan Kırımlı, Esat Sacit Take, Sezer Konu 
öncülük etmiş ve çevre illerdeki Kırım Türkleri derneklerinden yardım 
alarak 06 Mayıs 1988 tarihinde “Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma 
Derneği”ni kurmuşlardır.4 

Bursa Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği, oldukça etkin-
dir ve tepreç, çiğbörek geceleri, halk oyunu gösterileri, geziler ve çeşitli 
kültürel faaliyetlerle Kırım Türk kültürünü tanıtma ve yaşatmayı hedef-
lemektedir. Tüm bu etkinliklerin yanı sıra, üç aylık periyotlarla çıkan ve 
derneğin yayın organı olan Kalgay dergisi, Bursa’da adeta Kırım Türkle-
rinin sesi konumuna gelmiştir. Kalgay, üç aylık periyotlarla 1994 yılın-
dan günümüze kadar 18 yıl boyunca 65 sayı çıkmıştır. Günümüzde de 
yayınlanmaya devam etmektedir. Dergi, hem Türkiye’deki Kırım Türkle-
rine, hem de Romanya ve Kırım’da yaşayan Kırım Türklerine ulaştırıl-
maktadır. Dergide bilimsel, siyasal yazılar, aktüel haberlerin yanı sıra di-
asporadaki köylerden ve Kırım ve Romanya’daki çeşitli yerleşim yerlerin-
den folklor derlemeleri ve incelemeleri yer almaktadır. 

Kalgay dergisi hem Türkiye Türkçesiyle hem de Kırım Tatar Türkçe-
siyle yayınlanan bir dergidir. Kalgay dergisi, ilk olarak Ekim 1994’te dört 
                                                           
3 Hacı Murat Arabacı, Türk Tarihi ve Kültürü Açısından Türkiye’de Bulunan Kırım Dernek ve 
Vakıflarının Önemi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens-
titüsü, s. 118, İstanbul 2006. 
4 Hacı Murat Arabacı, a.g.e., s. 118. 
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sayfa olarak yayınlanmış, daha sonra Ocak, Mart, Haziran ve Eylül 
1995’te de aynı şekilde okuyucusuyla buluşmuştur. Ocak 1996 sayısı 
Müstecip Ülküsal’a ayrılmıştır. Mart 1996 sayısı, IV. Türk Devlet ve Top-
lulukları Kardeşlik ve İşbirliği Kurultayı özel sayısı olarak yayınlanmıştır. 
Dergi formatında yayınlanmaya başladığı Aralık 1996’dan itibaren üç ay-
da bir düzenli olarak yayınlanan dergi, zamanında okuruna ulaşmayı 
kendine ilke edinmiştir. 1996’dan bu yana sadece Ekim 2002 ve Mart 
2003’te iki sayı bir arada yayınlanmıştır. 

Aşağıda Kalgay dergisinde çıkan folklor yazıları sınıflandırılarak ince-
lenmiştir. Yazılar tanıtılırken metin içi atıf kullanılmayıp söz konusu ya-
zıların künyeleri çalışmanın sonuna eklenen bibliyografyada verilmiştir. 

1. Şenlik, Festival ve Önemli Günlerle İlgili Yazılar 

Tepreç/Tepreş adı verilen şenlikler her yıl Haziran ayının birinci ya 
da ikinci haftası düzenlenmekte olup baharın gelişini kutlamak amacıyla 
yapılmaktadır. Bu şenlik, Kırım Tatarlarının Hıdrellez sonrası kutladık-
ları bir bahar bayramıdır.5 Tepreç, çeşitli etkinliklerin yapılabildiği geniş-
çe bir meydan etrafında, büyük bir coşku atmosferinde, piknik biçimin-
de kutlanır.6 Günümüzde Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği 
şubelerinin organizasyonu ile Mayıs ve Haziran ayı içinde Türkiye’nin 
pek çok yerinde binlerce vatandaşın katıldığı Tepreç şenlikleri düzenlen-
mektedir. Tepreç’te çeşitli eğlenceler, oyunlar ve etkinlikler düzenlenir. 
Kırım’dan gelen yerel sanatçıların açık hava konserleri olur. 

Kalgay dergisinin çeşitli sayılarında Bursa’da ve çevre yerleşim yerlerin-
de kutlanan Tepreç şenlikleri ile ilgili haberler ve bu konuyla ilgili makale-
ler görmekteyiz. Örneğin, 36. sayıda Bursa’da düzenlenen 17. Tepreç şen-
liğinin Tatar yemekleri yarışması, güreşler, halk oyunları vb. etkinliklerle 
kutlandığı belirtilmektedir. Diğer yandan dergide, İzmit, Gebze, Eskişehir, 
Kanada ve bazı Kırım Tatar köylerinde yapılan Tepreç şenlikleriyle ilgili 
haber ve yazılar görmek mümkündür. Yalkın Bektöre’nin Kalgay dergisi-
nin 12. sayıda yayınlanan “Günümüzde Tepreç” adlı yazısında ise, bu şen-
liklerin sosyo-kültürel, ekonomik ve siyasi işlevleri ele alınmıştır.7 

Tepreç’in dışında aşure günü, nevruz, hıdrellez, Ramazan ayı vb. 
önemli günlerle ilgili yazılar dikkat çekmektedir. Mecidiye Köyü’nde, Ro-
manya’da ve Kırım’da aşure günü, Hıdrellez ve Nevruz’un nasıl kutlandı-
ğına yönelik bilgiler içeren yazılarda söz konusu yerlerdeki geleneksel 
kültür bu bağlamda tanıtılmıştır. 
                                                           
5 İlhan Ersoy, Diaspora ve Kimlik: Eskişehir ve İstanbul’da Yaşayan Kırım Tatarlarında Çok-
lu Kültürel Kimliğin İfade Alanı Olarak Tepreş, Yayınlanmamış Doktora Tezi, DEÜ Güzel Sa-
natlar Enstitüsü, s. 42, İzmir 2008. 
6 Zülfikar Bayraktar ve Ahmet Saçkesen, “Eskişehir Kırım Tatar Türklerinde Tepreş Şenlik-
leri”, The Journal of Academic Social Science Studies, Sayı: 5-1, s. 51, Lorient 2012. 
7 Yalkın Bektöre, “Günümüzde Tepreç”, Kalgay Dergisi, Sayı: 12, s. 18, Bursa 1999.  
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Gülşen İsmail’in kaleme aldığı “14. Uluslararası Milli Kıyafet, Halk 
Oyunları ve Türküleri Festivali” başlıklı yazısında ise Romanya’da gerçek-
leştirilen festival tanıtılmıştır. 

2. Maddi Kültür Unsurlarıyla İlgili Yazılar 

Kalgay dergisinde Kırım Tatar mutfağından örnekler de tanıtılmıştır. 
Hatice Gence’nin kaleme aldığı 53. ve 54. sayılarda yayınlanan “Aşhane-
mizden” adlı yazılarda kavurma börek, kuzu sorpası, kobete çeşitleri, 
çiğbörek başta olmak üzere çeşitli yemeklerin yapılışı anlatılmıştır. 

Derginin 63. sayısında çıkan “Qırımtatar Nağış İşlemelerindeñ Ornek-
ler” adlı çalışmada 10 farklı fotoğrafta Kırım el sanatlarındaki işçiliğin 
nadide örnekleri tanıtılmıştır. 

Derginin 34. sayısında E. Çerkezova’nın “Amet Kalafatov Usta; Qırım-
nıñ Eñ Yahşı Bezekçisi” adlı yazısında süsleme sanatının önemli temsilci-
lerinden bir usta tanıtılmaktadır. Ahmet Kalafatov’un Kırım’da yapmış 
olduğu tüfek, tabak, giysi vb. nesnelerin süsleme nakışları hakkında bil-
gi verilmektedir. 

3. Halk Edebiyatı Türleriyle İlgili Yazılar 

Kalgay dergisinin birçok sayısında hem Kırım’da, hem de Anadolu’da-
ki Kırım Türkleri arasında anlatılan efsane metinlerine yer verildiği gö-
rülmektedir. Bu metinlerin bir kısmı Kırım’da yayınlanan kitaplardan, 
dergi ve gazetelerden aktarmadır. Bir kısmı ise Anadolu veya Kırım’daki 
çeşitli köylerden derlenmiştir ancak bunlarda kaynak kişi bilgileri göste-
rilmemiştir. Kalgay dergisinde şimdiye kadar yayınlanan efsane metinleri 
şunlardır: “Demirci Dağı”, “Canlı Kayalar”, “Halk Kahramanlarımızdan 
Alim Aydamak”, “Tılsımlı Eşek”, “Çatalkaya Civarındaki Çeşme”, “Aqmes-
cit Aqqında Rivayet”, “Kurban Kaya”, “Turna Babay”, “Karakaya-Eskişe-
hir-Tepreç Köyü Efsanesi”, “Nasim Aqaynıñ Vasiyeti.” 

Derginin 64. sayısında yayınlanan “Mengli Geraynın Qızlarına ve Oğ-
luna Ait Olğan Türbe: Çifte Kelinler Türbesi” başlıklı yazıda İstanbul’da 
Eyüp Sultan Camisinin avlusunda bulunan ve Kırım hanedanlığının ka-
dınlarına ait olduğu düşünülen türbe tanıtılarak bu türbeyle ilgili efsa-
neler nakledilmiştir. Derginin 5. ve 6. sayılarında iki bölüm halinde Çora 
Batır destanının Cengiz Kırcı’nın imzasıyla ve Türkiye Türkçesiyle yayın-
landığı görülmektedir. 

Kalgay dergisinin 55. 59. ve 63. sayılarında “Masal: Üçkündürbaş”, 
“Kartananıñ Masalı: Matüv Oğlan”, “Qırımtatar Halq Masalları: Altın Al-
ma” başlıklarıyla üç masal metni yayınlanmıştır. “Üçkündürbaş” masalı-
nın Duvanköyü ve Çotkara köylerinden derlendiği, “Matüv Oğlan” ve “Al-
tın Alma” masallarının ise aynı adları taşıyan ve Kırım’da yayınlanan ki-
taplardan aktarıldığı belirtilmiştir. Zera Bekirova’nın “Qırımtatar Halq 
Masallarınıñ Ekinci Ayatı” adıyla kaleme aldığı kitap tanıtımında ise, ya-
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yıncılık bağlamında Kırım masallarıyla ilgili önemli bilgiler sunulmakta-
dır. Derginin 55. sayısında yayınlanan “Qırımtatar Halq İkayeleri: Qayıqçı 
ve Oqumış Adam” adlı yazıda yanlış bir adlandırmayla “halk hikâyesi” adıy-
la yayınlanan metnin aslında bir masal metni olduğu göze çarpmaktadır. 

Vadim Ablatifov’un kaleme aldığı ve derginin 31. sayısında yayınlanan 
“Kırım Tatar Halk Yırları” adlı yazıda yırların temel özellikleri, ezgileri, 
manelerle olan ilişkileri ve farkları gibi hususlara değinilmiş, yazının so-
nunda da “Gidin Bulutlar”, “Eki Çomak Balasın”, “Avada Uçan Telli Tur-
na”, “Meni de Gamdan Azat Eyle” yırlarının metinlerine yer verilmiştir. 
Derginin 24. sayısında ise, “Şu Yalta’dan”, “Irmak Baştan Bulanır”, 
“Oduncular”, “Ay Dağlar”, “Akşam Oldu Yakamadım Gazımı”, “Kınalı Par-
mak”, “Ağlama Kelin” adlı yır metinleri yayınlanmıştır. 

Jale Akbay, derginin 12. sayısında “Türkiye’de Tanınmış Tatar Halk 
Yırcılarımızdan Filiz Tram” başlıklı yazısıyla bir portre denemesi yapmış, 
Filiz Tram’ın sanatını çeşitli yönleriyle ele almıştır. 

Kalgay dergisinde yayınlanan halk edebiyatı metinleri arasında en 
çok mane ve çınlar göze çarpmaktadır. Hemen hemen 2-3 sayıda bir ma-
ne ve çın metinlerinin yayınlandığı görülmektedir. Konuyla ilgili inceleme 
yazısı ise yoktur. Bu metinlerden birkaçı şöyledir: 

“Yonca ektim tarlaga   Entarim bar ekleme 
 Laf aytkasın dadama    Dört kenarın bukleme 
 Utanmadın mı ey imansız    Meni saga bermezler 
 Şimdi karşıma çıkmaga    Boşuna meni bekleme 

 Atlap tüştim azbarga    Sandıgımı aşarman 
 Cem beresin kızlarga    Işıne kul şaşarman 
 Madem cepte paran yok    Alacak olsan meni  
 Ne karaysın kızlarga   Bermeseler kaşarman 

 Arpa ektim şollerge    Aktaşnı koterde kel  
 Sır bermedim ellerge    Cılannı oldur de kel  
 Mevlam kısmet etkeydi    Madem men de konlun bar  
 Kaynanasız ellerge    Cebını toldurda kel” 

“Bormambet kopür yaptırğan boydan boyğa 
 Curseletecekmen seni toydan toyğa 

Burun üstünde burun, vay, umme burun 
Burunğa minsen korünür bütün Kırım 

Pişken alma er vakit cerge tüşe 
Aruv kızlar catkanda eske tüşe” 

Kalgay dergisinde Kırım atasözleri ve deyimlerinin yayınlandığı da gö-
rülmektedir. Dergide konu hakkında inceleme yazısı bulunmamakla bir-
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likte atasözü ve deyim metinleri konusal sınıflamaya tabi tutulmuştur. 
Bu metinlerden birkaçı şöyledir: 

“Musafir sevmegenin çıragı erken söner. 
 Ne sorasan baladan sora! 
 Rakı kirer içine sırın çıkar tışına. 
 Sağlam alma saptan tüşmez. 
 Tili uzun olmağanın yaşı uzun olur. 
 Doğru yolğa tüşken çabuk kalkar. 
 Bir künge ketsen, bir aftalık aş al. 
 Sabır tübü, sarı altın. 
 Boş boğazlık ile iş kazanılmaz. 
 İmam evinden aş, ölü kozünden yaş.” 

4. Halk Şairleriyle İlgili Yazılar 

Kalgay dergisinin 21. sayısında Mehmed Kardeş tarafından yazılan 
“Âşık Sümmani ve Hansarayı” başlıklı yazısında Sümmani’nin Kırım’a 
yaptığı yolculuk anlatılmakta ve aşığa ait Hansarayı destanının sözleri 
yer almaktadır. Diğer yandan, Seyran Süleyman’ın derginin 64. sayısın-
da yayınlanan “Cümert Alev” başlıklı yazısında ise halk şairi Şakir Selim 
tanıtılmıştır. 

5. Halk İnançları ve Geleneklerle İlgili Yazılar 

Ervin Bekirov’un Yeni Dünya gazetesinde çıkan “Tatar Halq İnanışları; At 
Yolğa Yatsa - Boran Olacaq” adlı yazısı, derginin 51. sayısında aktarılmıştır. 
Bu yazıda, Kırım Tatar halk inanışlarıyla ilgili bilgiler yer almaktadır. 

Derginin 14. sayısında Yücel İpek imzalı “Kırım Düğünleri” adlı bir ya-
zı yer almaktadır. Yazı, Kırım Mecmuası’nın 13.06.1918 tarihli sayısında 
Bahçesaraylı Çubukzade Safveti Kemal’in yazmış olduğu makalenin Tür-
kiye Türkçesine aktarılmış halidir. Yazıda Kırım düğün geleneklerinin 
çeşitli öğeleriyle ele alındığı görülmektedir. 

Gülşen İsmail’in kaleme aldığı ve derginin 38. sayısında yer alan 
“Dobruca Kırım Tatarlarının Folklorından” ve “Dobruca Türklerinin Örf, 
Adet ve Gelenekleri” başlıklı iki yazısında Dobruca Tatarlarının gelenek-
leri incelenmiştir. Ayrıca, derginin çeşitli sayılarında hem Kırım’da, hem 
de diasporada bulunan köylerin tanıtımlarının yapıldığı yazılarda da, Kı-
rım Tatar Türklerinin geleneklerine yer verilmiştir. 

Sonuç 

Türkiye’ye göç eden Kırım Türklerinin çeşitli sivil toplum kuruluşları 
kurarak örgütlendikleri, kendi aralarında yardımlaşma ve dayanışma 
faaliyetleriyle birlikte Kırım Türk folklorunun yaşatılmasına yönelik ça-
lışmalar yaptıkları görülmektedir. Bursa’da kurulan Kırım Türkleri Kül-
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tür ve Yardımlaşma Derneği, Türkiye’deki diğer illerde bulunan Kırım 
Türkleri dernekleri gibi, Kırım kültürünün korunması, yaşatılması ve 
genç kuşaklara aktarılması noktasında önemli bir misyonu üstlenmiş 
durumdadır. 

Yukarıda bahsi geçen derneğin yayın organı olan Kalgay, uzun soluk-
lu bir dergi olduğunu 65. sayısının çıkmasıyla göstermiştir. Kesintisiz 
olarak tam 18 yıl boyunca yayınlanan dergideki Kırım Türk folkloruna 
ait malzemeler, hacimce önemli bir seviyeye ulaşmıştır. Kırım Türk folk-
loruyla ilgili olan bu yazıların önemli bir kısmı folklor metinlerine ayrıl-
mıştır; çok azı ise inceleme yazısıdır. Bu durumun derginin amatör ya-
yıncılık anlayışından kaynaklandığını düşünmekteyiz. Nitekim bazı me-
tinlerde kaynak kişi bilgilerinin eksikliği, bazı halk edebiyatı metinlerinin 
adlandırılmasında ise terim karmaşası söz konusudur. 

Tüm bu olumsuzluklara rağmen Kalgay dergisi, Bursa’da önemli bir 
eksikliği doldurmaktadır. Dergi, Kırım Türk kültürünün yaşatılması ve 
genç kuşaklara aktarılması işlevine sahiptir. Bursa’da yaşayan Kırım 
Türklerinin Kırım’la olan kültürel bağlantılarında köprü görevini üstle-
nen Kalgay dergisi, folklorik hafızanın yaşatılmasını sağlamaktadır. Kal-
gay dergisinin bundan sonraki sayılarında yer alacak derleme ve incele-
me yazılarında bilimsel metotların daha ağırlıklı kullanılması ve karşılaş-
tırmalı çalışmaların yapılması önerilmektedir. 
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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 purpose of this research is to explore the meaning of life and life 

satisfaction perception in the Turkish culture in the context of positive 

psychology 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, patien-

ce, belief, the importance of women and mother. The common themes of 

sadness are breaking up, homesickness, dicrepancies about a lover etc. 

are emphasized. The meaning of the life was related to the appreciation 

of lover and the glorification of lover. The results of frequency analysis re-

vealed that 68 folk songs are related to happiness and 131 folk songs are 

related to unhappiness, unhappiness are quite prevalent in the Turkish 

culture in the context of the meanings of life and life satisfaction percepti-

on. The results are consistent with various worldwide happiness researc-

hes 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-
lar geliştirmektedir. Parekh kültürü anlam ve önem sistemi olarak ta-

450



HAKKI AKTAŞ-EYLEM ŞİMŞEK / TÜRKÜLERİMİZDE MUTLULUK VE ÜZÜNTÜ TEMASI ANALİZİ 3

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 Ed-
ward B. Tylor2 tarafından, “Primitive Culture” isimli kitabında kullanıldığı 
bilinmektedir. Tylor kültürü bilgi, inanç, sanat, hukuk, ahlâk, gelenek ve 
görenekler ile toplumun bir üyesi olarak bireylerin yetenek ve alışkanlık-
larını kapsayan kompleks bir bütün olarak tanımlamaktadır. Tylor’un 
tanımıyla kültüre kısaca “yaşam tarzı” olarak bakıldığında en önemli 
kültür göstergelerinden birisi halkın tüm yaşamını apaçık ortaya koydu-
ğu halk türküleridir. Türkülerin konularına bakıldığında hem önemli ya-
şam 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.3 Bu yaratıcılık ise şimdiden geleceğe uzanmasıyla ilişkilidir. 
Akgün, Neşet Ertaş’ı şöyle tasvir etmektedir: 

“Bozkırın tezenesi Neşet Ertaş, türküleriyle bir taraftan kökleri Karaca-

oğlan ve Dadaloğlu’na uzanan, Âşık Sait’le yöresellik kazanan, türkü-

leri yaşatır. Diğer taraftan, Türkmenlik, Abdallık geleneğinde bozlaklar 

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.”4 

Neşet Ertaş aynı zamanda kültürel bir elçidir. Halkın duygu, düşün-
ce, değerlerini, yaşanmış önemli olayları geçmişten geleceğe her daim ak-
taran bir köprüdür. Bu bağlamda Neşet Ertaş’ın türkü sözlerinin Türk 
                                                           
1 B. Parekh, Çokkültürlülüğü Yeniden Düşünmek, (Çev. B. Tanrıseven), Phoenix, s. 184, An-
kara 2002. 
2 Edward B. Tylor, Primitive Culture, London 1871. 
3 H. Akman, Neşet Ertaş Kitabı (Gönül Dağında Bir Garip), İş Bankası Kültür Yayınları / Ne-
hir Söyleşi, 2. Basım, s. 248, İstanbul 2012. 
4 D. Akgün, Kırşehir Türkülerinde İnsan, Balıkesir Üniversitesi Yayımlanmamış Yüksek Li-
sans Tezi, s. 46, Balıkesir 2006. 
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kültürüne ilişkin zengin birikimleri barındırdığı açıktır. Bu çalışmada ilk 
olarak, mutluluğun ve üzüntünün Neşet Ertaş türkülerinde nasıl değer-
lendirildiği sorgulanmıştır. Tüm sonuçlar alan yazındaki bulgularla ve 
kuramlarla kıyaslanarak 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 anlamakta yol gösterici olacağı düşünülmektedir. 
İkinci olarak ise yaşamın anlamının nasıl değerlendirildiği incelenmiştir. 
Anlam oluşturmaya ilişkin bireysel ve toplumsal etmenler ile ilişkiler ele 
alınmıştır. Bu çalışmanın aynı zamanda olumlu psikoloji paradigmasının 
genellikle halkbilim alanında incelenen 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.5 

Dünyadaki tüm ülkelerin mutluluk ve yaşam doyumu düzeylerini be-
lirleyerek sıralama yapan çalışmalar mutluluğun toplumlar ve kültürler 
arasında farklı varyanslara sahip olduğunu göstermektedir. Tüm dünya-
daki verilerin birleştirilmesinden oluşturulan Dünya Mutluluk Veritaba-
nı’na göre Türkiye’nin 148 ülke arasında farklı değerlendirmelere göre 
74-77 aralığında olduğu belirlenmiştir.6 Legatum Refah Endeksi ise son 
yapılan değerlendirmelerden birisi olup 2012 yılı verilerine göre Türkiye’-
deki yaşam doyumu ortalaması 10 üzerinden 5,27’dir. Türkiye’nin 142 
ülke arasında 89. sırada olduğu belirlenmiştir.7 Tüm bu sonuçlar diğer 
ülkelerle kıyaslandığında, Türkiye’de orta düzey ya da orta düzeyin altında 
yaşam doyumu algısının olduğunu göstermektedir. Kolombiya gibi ülkele-
rin düşük gelir düzeyi, suç oranı vb. etmenlere rağmen yüksek bir mutlu-
luk oranına sahip olması mutluluğun kültürler arasındaki varyans deği-
şikliğine ilişkin önemli bir örnek olarak alan yazında dikkat çekmektedir. 

Mutluluğa ilişkin kültürler arası 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. Ge-
nellikle bireyin bilişsel değerlendirmeleri çalışmalarda kullanılmakta, du-
                                                           
5 TDK, Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu, http://www.tdk.gov.tr, Erişim Tarihi: 6 Mayıs 2013. 
6 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. 
7 Legatum Prosperity Index, (2012), http://www.prosperity.com/, Erişim Tarihi: 1 Nisan 2013. 
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yuşsal değerlendirmeler ihmal edilmektedir. Türkülerin incelenmesi halkın 
hem duygu hem de düşüncelerini ortaya koyması bakımından önemlidir. 

Bu yüzyılın başında olumlu psikoloji paradigmasının ortaya çıkışı 
mutluluk kavramının bilimsel temelini güçlendirmiştir. Bu alana göre, 
psikolojinin bütüncül bir bilim olması için, bireylerin birbirinden farklı 
olan acı ve mutluluğunu içermesi gerekmektedir.8 Hümanistik yaklaşım 
toplumla çatışmaya girmeden ve kendi benliğini toplum içinde eritmeden 
kendi duygu ve gereksinimlerini tanıma ve gizil güçlerini gerçekleştirme 
olarak tanımlanmaktadır.9 Olumlu psikoloji paradigması hümanistik 
yaklaşım temelinde, bireyin yaşamını neyin daha değerli yaptığına ilişkin 
kuram ve araştırmalara dayanmaktadır.10 Kuram psikoloji biliminin ar-
tık hastalığı tedavi etme yaklaşımı yanında bireyleri daha mutlu etmenin 
yollarını araması gerektiğini savunmaktadır. 

Mutluluğa ilişkin bilimsel çalışmaların temel hedefi, bireyin mutlulu-
ğunu oluşturan etmenlerin ve mekanizmanın belirlenerek bireyin mutlu-
luğunun sağlanması ve yükseltilmesidir. Mutluluğu artıran stratejilerin 
olumlu sonuçlar vermesi alana olan ilgiyi artırmıştır. Bu stratejiler bire-
yin 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.11-12 Mutluluk kavramı ya-
şamı olumlu değerlendirme tutumu13 ya da olumlu ve olumsuz duygula-
rın karşılaştırılmasına ilişkin karar süreci olarak da tanımlanmakta-
dır.14-15 Mutluluk ve öznel iyi olma kavramları bireyin yaşamına ilişkin 
hem bilişsel hem de duyuşsal değerlendirmelerini dikkate almaktadır. 
Mutluluğun bilişsel bilişeni yaşam doyumu, duyuşsal bileşeni ise hedo-
nik düzeyde haz, duygular, hisler ve ruh halidir.16 Duyuşsal bileşen 
mutluluğun yalnızca bir kısmını oluşturmasına rağmen genellikle halk 
                                                           
8 M. E. P. Seligman - T. A. Steen - N. Park - C. Peterson, “Positive Psychology Progress: Empri-
cal Validation of Interventions”, American Psychologist, 60 (5), s. 410-421, 2005. 
9 Y. Kuzgun, “Kendini Gerçekleştirme”, A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Felsefe Araştır-
maları Enstitüsü Dergisi, s. 167-178, 1982. 
10 M. E. P. Seligman - T. A. Steen - N. Park - C. Peterson, a.g.e., s. 410-411, 2005. 
11 E. Diener, “Assesing Subjective Well-Being: Progress and Opportunities”, Social Indicators 
Research, Sayı: 31, s. 103-157, 1994. 
12 M. E. P. Seligman, Gerçek Mutluluk, Kalıcı Doyum Potansiyelinizi Geliştirmek İçin Yeni Olum-
lu Psikolojinin Kullanılması, HYB, Ankara 2007. 
13 M. W. Martin, “Paradoxes of Happiness”, Journal of Happiness Studies, Sayı: 9, s. 171-
184, DOI: 10.1007/s10902-007-9056-3, 2007. 
14 E. Diener, Subjective Well-Being, Psychological Bulletin, 95, s. 542-575, 1984. 
15 E. Şimşek, Örgütsel İletişim ve Kişilik Özelliklerinin Yaşam Doyumuna Etkileri, Anadolu 
Üniversitesi Yayımlanmamış Doktora Tezi, s. 14, Eskişehir 2011. 
16 E. Diener, a.g.e., s. 103-157; Carmel L. Proctor - P. Alex Linley ve John Maltby, “Youth 
Life Satisfaction: A Review of The Literature”, Journal of Happiness Studies, 10:583-630, 
DOI 10.1007/s10902-008-9110-9, 2008. 
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arasında en çok ifade edildiği biçimidir. Ayrıca, mutluluk öznel ve nesnel 
boyutlarda da değerlendirilmektedir. Öznel boyut bireyin mutluluğuna 
ilişkin görüşlerini içerirken nesnel boyut daha çok mutluluğun dış çevre 
ile ilişkili olan etmenlerini içermektedir.17 

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,18-19 yaşam koşulları genellikle para, evlilik, eğitim gibi nesnel 
koşullara,20 istemli denetim alanı ise nesnel koşullar ve kişilik dışında kalan 
bireyin kontrol edebileceği alana işaret etmektedir. Mutluluğun soyut ve ge-
niş bir kavram olması disiplinler arası çalışmayı gerektirmektedir. Ekonomi, 
iletişim, psikoloji, sosyal psikoloji, din, felsefe, sağlık, yönetim ve pazarlama 
gibi pek çok alanda mutluluk değerlendirmeleri yapılmaktadır.21 

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.22 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.23 Kültürün birey-
lere etkisi en çok değerler aracılığıyla olmaktadır. Kültür, TDK24 sözlüğün-
                                                           
17 B. Brülde, “Happiness and The Good Life Introduction and Conceptual Framework”, Jo-
urnal of Happiness Studies, 8, s. 1-14, 2007; E. Şimşek, a.g.e., s. 27. 
18 K. DeNeve - H. Cooper, “The Happy Personality: A Meta Analysis of 143 Personality Traits 
And Subjective Well Being”, Psychological Bulletin, 124(2), s. 197-229, 1998. 
19 E. Diener - E. Suh, “Measuring Quality of Life: Economic, Social, and Subjective Indica-
tor”, Social Indicators Research, 40, s. 189-216, 1997. 
20 M. E. P. Seligman, a.g.e., s. 51. 
21 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. 4. 
22 E. Şimşek, “Kamuoyu Oluşturma Kuramı Çerçevesinde Medyadaki Vatandaş Tepkileri-
nin Değerlendirilmesi”, içinde (Ed. Ö. Özer), Haberin Doğası: Gazetecilikte İdealler ve So-
runlar, s. 147-219, 2012. 
23 C. K. Prieto - E. Diener - M. Tamir - C. Scollon - M. Diener, “Integrating The Diverse 
Definitions of Happiness: A Time-Sequentel Framework of Subjective Well-Being”, Journal 
of Happiness Studies, 6, s. 261-300, 2005. 
24 TDK, Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu, http://www.tdk.gov.tr, Erişim Tarihi: 6 Mayıs 2013. 
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de, “tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve ma-
nevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, 
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. Kaya25 ve Can26 tür-
külerin halkın ruh halini, neşesini, zevkini, inancını ve deneyimlediği olay-
ları yansıttığını belirtmektedir. Bekki27 ise türküleri halkın durum ve fikir 
ve hissiyatını tüm yönleriyle aktaran ürünler olarak tanımlamaktadır. 

Halk kültürünün en önemli yansımalarından birisi halk türküleridir. 
Tan28 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 geçe-
rek yayılmış olması, dinamik, durmadan yeni ürünler doğuran bir yapı-
ya sahip olması ve içinde bulunduğu şartlara karşı kendisini sürdürme-
sine bağlanmaktadır. Türkü terimi Türk sözcüğüne nispet eki eklenme-
siyle oluşmuş olup29 Türk’e özgü anlamına gelen sözcük kökeniyle bile 
kültürel bir miras olduğunu göstermektedir. Türkü, ezgiyle söylenen 
halk şiiri olarak da tanımlanmaktadır. Türküler kısa bir zamanda ano-
nimlik özelliği kazanmış ya da bir saz şairinin söylediği parçanın sonra-
dan türkü adı verilmesiyle oluşmaktadır. Türk halk müziğine ilişkin ilk 
çalışmalar 1900’lü yıllarda başlamış ve uzun bir dönem yalnızca derleme 
çalışmaları şeklinde yapılmış olup 1980’li yıllardan itibaren türkülere 
ilişkin yapılan çalışmalar çeşitlenmiştir.30 Neşet Ertaş türküyü “halk dili” 
olarak tanımlamış, “halkın dilinden çalınması, söylenmesi ile özü, toprağı 
ve kokusunun halkla aynı olması” durumunda türkünün olabileceğini 
belirtmiştir.31 Türküler; ezgi, ritim, tür, biçim ve konuları açısından sı-
nıflanabilmektedir. Her ne kadar bu sınıflandırmalar birbiriyle ilişkili ol-
sa da bu çalışmanın amacı türkü sözlerinin içeriğini çözümlemek oldu-
ğundan türkülerin daha çok konularına ilişkin sınıflandırmalar üzerinde 
durulmaktadır. Akgün32 “Kırşehir Türkülerinde İnsan” isimli yüksek li-
                                                           
25 D. Kaya, Anonim Halk Şiiri, Akçam Yayınları, s. 25, Ankara 1999. 
26 Z. Can, Türkülerde Sevgili Kavramı, Muğla Üniversitesi Yayımlanmamış Yüksek Lisans 
Tezi, s. 1-2, Muğla 2010. 
27 S. Bekki, Sivas Türküleri (1): Baş Yastıkta Göz Yolda, Sivas Kitaplığı Dizisi, s. 26-27, İs-
tanbul 2004. 
28 N. Tan, “Folklor (Halk Bilimi): Genel Bilgiler”, Türk Kültürü, Ankara 1997. 
29 N. Gözaydın, “Anonim Halk Şiiri Üzerine”, Halk Şiiri (Türk Dili Türk Şiir Özel Sayısı), 
3, s. 445-450, 1989. 
30 D. Akgün, a.g.e., s. 21. 
31 H. Akman, a.g.e., s. 229. 
32 D. Akgün, a.g.e., s. 31-40. 
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sans tezi çalışmasında Dizdaroğlu,33 Boratav34 ve Kaya35 tarafından yapı-
lan türkü konu sınıflandırmasına yer vermiştir. Buna göre Dizdaroğlu’-
nun konu sınıflaması; ninniler ve çocuk, doğa, aşk, kahramanlık, asker-
lik, tören, iş, eşkıya, acıklı olaylar, güldürücü, karşılıklı, oyun ve ölüm 
türküleridir. Boratav’ın konu sınıflaması, lirik (ninni, aşk, gurbet, asker-
lik, hapishane, ağıtlar, duygular), taşlama, yergi ve güldürü, anlatı (efsa-
ne, birey ya da bölgeler), iş, tören (bayram, 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, mi-
zah, yergi, öğretici ve öğüt verici ve kişiler 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.36 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? 
                                                           
33 H. Dizdaroğlu, Halk Şiirinde Türler, Türk Dil Kurumu, s. 107, Ankara 1969. 
34 P. N. Boratav, 100 Soruda Türk Halk Edebiyatı, Folklor ve Edebiyat, 2. Cilt, Adam, s. 150-
151, İstanbul 1982. 
35 D. Kaya, Anonim Halk Şiiri, Akçam Yayınları, s. 245, Ankara 1999. 
36 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 Agen-
da 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? 

4. Yaşamın anlamı nasıl ifade edilmektedir? 
5. Evrensel olarak mutluluğun kaynağı olarak kabul edilen erdem-

ler37 türküler nasıl işlenmiştir? 
6. Neşet Ertaş felsefesinde “yâr” / “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 Müzik38 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.39 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 To-
kel 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.40 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.41-42-43 

Neşet Ertaş türküleri, yüzyıllardan beri süregelen ve halk tarafından 
benimsenen türkü geleneğinin en yakın zamanlı örneklerindendir. Söyle-
                                                           
37 M. E. P. Seligman, a.g.e., s. 147, s. 156-179. 
38 http://www.kalan.com/, Erişim Tarihi: 6 Mayıs 2013. 
39 H. Y. Yamak, Neşet Ertaş’ın Hayatı ve Eserleri, Ege Üniversitesi Yayımlanmamış Yüksek 
Lisans Tezi, İzmir 2003. 
40 B. B. Tokel, Uluslararası Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş Sempozyumu Açılış Konuşması, 
Kırşehir, 13-14 May. 2013. 
41 Bkz. kaynakçada belirtilen web siteleri. 
42 E. Parlak, Garip Bülbül Neşet Ertaş: Hayatı, Sanatı, Eserleri, Demos, Cilt: 2, s. 233-580, İs-
tanbul 2013. 
43 B. B. Tokel, Neşet Ertaş Kitabı, Akçağ, s. 273-306, Ankara 1999. 
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nen bir eserin türkü olabilmesi için belirli şartları barındırması gerek-
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 yaygınlaş-
ma ve kabul edilme özelliklerini barındırmaktadır. Her ne kadar bu türkü-
lerin Neşet Ertaş’ın bireysel felsefesini yansıttığı söylenebilir ise de aileden 
gelen âşıklık geleneği bu türkülerin kültürün geçmişten şimdiye ve gelece-
ğe akış geleneğini devam ettirdiği söylenebilir. Neşet Ertaş’ın çok özel bir 
yetenek olarak geçmiş türkülerin de kendi deyimiyle “havalandırılmasını” 
sağlar. Neşet Ertaş bir antika ustası gibi unutulan türküleri de elden geçi-
rerek yeniden işlerlik kazandırmaktadır. Bu durum türkülere dinamizm 
katması, geçmişle şimdiyi uyumlaştırabilmesi yeteneğini göstermektedir.44 

Neşet Ertaş kültürel bir elçidir. Halkın duygu, düşünce, değerlerini, yaşan-
mış önemli olayları geçmişten geleceğe her daim şimdi aktaran bir köprüdür. 
Bu bağlamda, Ertaş’ın türkü sözlerinin Türk kültürüne ilişkin zengin birikim-
leri barındırdığı açıktır. Yalnızca Türkiye’de değil dünyadaki en önemli ve üret-
ken âşıklardan birisi olan Neşet Ertaş türkülerinin içeriğine ilişkin çalışmala-
rın sayısının az olması önemli bir eksikliktir. Bu çalışmada türkülerin sözleri 
ve konuları bağlamında kodlaması yapılmış olup, Türk kültürüne ilişkin mut-
luluk 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-
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. 
                                                           
44 E. Parlak, a.g.e., Cilt: 2, s. 86-91, 2013. 
45 H. Akman, a.g.e., s. 3-31; E. Parlak, a.g.e., Cilt: 2, s. 3-106, 2013. 
46 E. Şimşek, a.g.e, s. 171, 2012. 
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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 
mutluluğa ve yaşamın anlamına ilişkin genel kanılar elde edilmeye çalışıl-
mıştır. Tüm türkü sözlerinin kod anahtarlarına göre sınıflandırılması ikin-
ci araştırmacı tarafından kontrol edilmiştir. Ardından, birbiriyle ilişkisi 
olan anahtar kelimeler gruplanmış ve belirli temalar altında toplanmıştır. 
Araştırmacıların doktora eğitimine sahip, nicel ve nitel araştırma yöntem-
leri konusunda eğitimli olması ve aralarındaki yüksek düzeydeki (%92) uz-
laşma 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-
meler (kodlar) ile bunların frekansları, öznel veya nesnel olma durumları 
belirlenmiştir. 

Neşet Ertaş’ın tüm türkülerinde ortak olan ana temalar şöyle belirlen-
miş olup ortak ana temalar şunlardır: Yâre sitem, kavuşamama, üzüntü, 
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baht, kötü kader, yâr ve anaya övgü, yâr ile yakınlaşma talebi, yâre ka-
vuşma isteği, yâri çağırma, yardan ayrılık, vefasızlık, yâre övgü, yâre öz-
lem, yâri çağırma, yârin özellikleri, yârin betimlenmesi, sevdiğini söyleye-
meme, bahtı karalık kendini suçlama, yâri arama, yâri bulamama, yârin 
güzelliğinin betimlenmesi, yârin kıskanılması, sakınılması, ayrılık, as-
kerlik, hasretlik, sevginin ve yârin önemi, sevdiğinin evlenmesi, maddi-
yatın önemsizliği, ayrılık, yâr ile kavuşma, umutsuz aşk, fakirlik, garip-
lik, sınıf farklılığı, dünyadan beklentilerini alamamak, ölüm, mutsuzluk, 
kalp kırmamak, incitmemek, erdemlilik, ibadet, şükür, kavuşamama, 
yalan dünya ölüm, dünya malı, dost muhabbeti, inanç, yârden ayrılık, 
aradığı yâri bulmak, yuva kurmak, dertleri paylaşmak, kendi kıymetini 
bilmek, insanlığın ve kadınların önemi anlamı, ana ve yârin kıymeti, ak-
lını kullanma ve sorgulama, toplumsal değerlerle bireysel değerlerin çe-
lişmesi, toplum baskısı, insanların eşitliği, ikilikten kurtulma, ekonomik 
zenginlik, sınıf farklılığına sitem, sevdiğin her daim güzel olması, fiziksel 
özelliklerden bağımsızlık, yâre verilen değer, ayrılık ve gurbet acısı. 

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 güzel, 
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 bahar, 3 kez 
gonca kelimesi kullanılmıştır. Bu kelimelerden yola çıkılarak Ertaş’ın mut-
luluğu; saçı, kaşı, gülüşü ve bakışı güzel olan, âşık olduğu yârine, mutluluk 
mevsimi olarak gördüğü baharda, bahçede, gizlice sarılabilmek, gülebilmek 
ve gönlünün 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 ağla 
(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 
(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. 

Türkülerde genellikle yâr ile olan ilişkiler işlenmiş olsa da siyaset ve 
politik konular hariç felsefî, psikolojik, ekonomik, sosyal ve dinî pek çok 
çeşit tema içeren türküleri de olduğu görülmektedir. Ancak yaygın ola-
rak türkülerinde sevgi ve aşk temasının içinde yaşamın tüm yönlerinin 
incelikle işlendiği açıktır. Bu durum, Neşet Ertaş’ı yalnızca aşk türküle-
rini söyleyen bir “garip” olmaktan çıkarmakta, evrensellik düzeyine yük-
seltmektedir. 
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4.2. Neşet Ertaş Türkülerinde Mutluluk Temasının Analizi47 

Ertaş, engin bir gönül insanı olarak duygularını ve çevresini aklıyla 
çözümlemektedir. Dolayısıyla, hem içsel hem de dışsal öğelerin türküle-
rinde işlenmesi kaçınılmazdır. Türkülerin içerik analizi neticesinde belir-
lenen mutluluk kodları, mutluluk grupları ve bunların öznel veya nesnel 
olma durumlarına göre 68 adet türküsünde “mutluluk” ifadesi görülmüş-
tür. Bunlardan sadece 19 adet türkü “öznel mutluluk” kategorisinde olup 
kalan 31 adet türkü “nesnel mutluluk” ve 18 adet türkü ise “hem öznel 
hem nesnel mutluluk” kategorisinde değerlendirilmiştir. Öznel mutluluk 
kategorisinde 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 mutlu-
luk bağlamında sınıflandırılması, mutluluktan daha çok mutsuzluğun 
halk yaşamında yaygın olabileceğine ilişkin bir işarettir. Ülkelerin mut-
luluk sıralamasında Türkiye’nin Mutluluk Veritabanı’nda 148 ülke ara-
sında 74-77 aralığı48 ve Legatum Refah Endeksi’nde 2012 yılı verilerine 
göre 142 ülke arasında 89. sırada olması49 genel olarak mutlu olmadığı-
mızı 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. Bu duruma örnek olarak şu türkü sözleri verilebilir: 

“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 dermanı-

nı ver bugün bayram olsun - emsalin dünyada yoktur bulunmaz - 

cemalin güneşe benzer, yüzün ay gibi - gülüşün gülden güzel sevdim 

gönülden güzel …” 

Neşet Ertaş’ın yârin yanına gitmeyi ya da yârin yanına gelmesini isteme-
si mutluluğa ilişkin duygu ve düşüncelerinin önemli bir bölümünü içer-
mektedir: “Kadın erkek birbirini tamamlar. İki baş iki gövde ama birbirini ta-
mamlar. Dünya bu iki yarımın birleşmesinin dışında kalır. Nereye giderse 
gitsin, kişi bu yarımını arar. Bulursa mutlu, bulamazsa mutsuz olur.”50 söy-
lemi söz konusu yâr boyutunun Neşet Ertaş tarafından açıkça mutlulu-
ğun kaynağı olarak yorumlanmasıdır. Nitekim yârdan ayrılığın mutsuz-
luğun en önemli nedeni olduğunu türkülerinde açıkça belirtmektedir. 
                                                           
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., 2009, (web kaynağı). 
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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Yâr ile ilişkilerde dikkat çeken nokta pek çok kez gizliliğin vurgulan-
masıdır: 

“Cilvelice nazlıca hem sazlıca sözlüce, yâr gizlice gizlice, gel yanıma, 

aman eller duymasın sakın eller görmesin - geldi geçti bilmem kimin 

gelini, sorsam öldürürler sormasam öldüm, dedi gel yanıma haber ve-

reyim, varsam öldürürler varmasam öldüm - horozlar ötmeden güneş 

ışımadan 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 iliş-
kilerdeki bu baskının toplumda mutsuzluk yarattığı düşünülmektedir. 

Mutsuz insanların sosyal ve romantik ilişkileri konusunda yeterince 
doyum sağlayamadıkları51 bilinmekte olup yakın ilişkilerin varlığı kadar 
bu ilişkilerin kalitesi de mutluluk ve doyumla ilişkilidir.52 Neşet Ertaş İs-
tanbul’a ilk geldiği günleri anlatırken: “Maalesef en büyük yoksulluk on-
dandı. Köylerimizde insanlar birbiriyle göz göze gelince saatlerce bakışır-
dı. Bakıyordum, hiç birbirinin yüzüne bakan, gözüne bakan hiç kimseyi 
bulamamıştım”53 ya da “insan birbirinin gölünü bilerek bir laf söylese gön-
lü ferahlar, içinde ne var ne yok hepsi geçer gider”54 sözleriyle ilişkilerin 
ve iletişimin kalitesinin mutluluğa etkisine vurgu yapmaktadır. Çoğun-
lukla türkü sözlerinde de; 

“Senin galbin benim galbim, sana malumdur benim halim”; “Kalpten 

kalbe bir yol vardır görülmez”; “Tatlı dile güler yüze doyulur mu, aş-

kınan bakışan göze doyulur mu”; “Hoyrat olan dil kıymetini bilemez, 

kargayı bağına koyup âleme, karga olan gül kıymeti bilemez”; “Gül 

benizli, fidan boylum, hoş sohbetlim tatlı huylum”; “Öz gönülden yâ-

rin olan, halden bilip gönlüm alan, şu benim derdimden bilen” ya da 

“Ben ağlarsam ağlayıp gülersem gülen, bütün dertlerimi anlayıp gön-

lümü bilen, sanki kalbimi bilerek yüzüme gülen.” 

ifadeleri yâr ile bireylerarası iletişimde samimiyet, güleryüz, empati, aşk, 
anlayış, incelik, zarafet, beden dili gibi öğelerin altını çizmektedir. 

Mutluluğa ilişkin türkülerdeki diğer boyutlar ve ilgili türkü sözleri; 
bayram (mübarek günlerde dal bayram eder), cesaret (biz kelleyi verenler-
deniz / belimizde kılıcımız kirmani), kahramanlık (bir garip aşığım kendi 
halımda / adımız söylendi dünya dilinde / Girne, Magosa şimdi Türk’ün 
elinde / mertliğin gününü gördü Türkiye’m), şükür (hoş görsün bizi yara-
                                                           
51 E. Şimşek, a.g.e., s. 4, 2011. 
52 M. Demir, “Close Relationships and Happiness Among Emerging Adults”, Journal of Hap-
piness Studies, Vol. 11, (3), s. 293-313, DOI 10.1007/s10902-009-9141-x, 2010. 
53 H. Akman, a.g.e., s. 85.  
54 H. Akman, a.g.e., s. 55. 
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dan O yokları var edene / gerçek halın sır edene / şükredelim yaradana), 
evlilik (kına mı yaktın eline / geldin gelinlik çağına / işte sana düğün der-
nek / vursun davul çalsın zurna), umut (bilirim canların yapısı haktır / 
başka yerde derdin dermanı yoktur / her türlü seyreden bakışlar çoktur / 
dosta dostça bakan gözü beklerim), sabır ve inanç (sabreyle gönül sabır-
sız olma / cümleyi gönlüne yâr eden vardır / darda kaldım diye umutsuz 
olma / yok iken dünyayı var eden vardır), kendini tanıma ve bilme, kendi 
ile barışık olma (tabiatım kurusun / bakarım güzellere), aklını kullanma 
(âdem olup şu dünyaya gelenler / hayvanı görünce ibret almalı), haz (hay-
di yüküm şaraptır benim / bu yıl böyle giderse amman / haydi kalk gide-
lim kızlara vay), aileye, özellikle anaya, verilen değer (iki büyük nimetim 
var / biri anam biri yârim / ikisine de hürmetim var / biri anam biri yâ-
rim) 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 kataloğunun 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. Erdemler ve Ertaş’ın türkü-
leri arasındaki ilişki “Yaşamın Anlamı” başlığında detaylı olarak ele alı-
nacaktır. 

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 yaklaşık 
iki katı kadar olması Neşet Ertaş’ın genel olarak mutlu olamadığını gös-
termektedir. “Boş yere ağladım boşuna yandım / ben de gülemedim ya-
lan dünyada” ifadesiyle belirtmektedir. Üzüntünün temel nedeni mutlu-
luğun temel nedeni ile örtüşmektedir. Yâr ile kavuşma mutluluk ise ka-
vuşamama mutsuzluktur. Üzüntünün en sık görülen temeli yâr ile ilişki-
deki sorunlardır. Bunun nedenlerini ortaya koymak amacıyla türkülerde 
ifade edilen hususlar ve ilgili türküler şöyle sıralanabilir: yârin başkasını 
sevmesi (yâr sevmiş yâr üstüme), yârin başkasıyla evlenmesi (Zahide bu 
                                                           
55 M. E. P. Seligman, a.g.e., s. 146-147, 2007. 
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hafta oluyor gelin / gurbet ellerinde esirim esir - âşık 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 bulamama (şu fani dün-
yada murad almadan - gönlünce yâr bulamayan), ayrılık (sevip sevip ay-
rılan / en sonunda dertli olur / ağlarım ağlarım ah - bilmiyorum bana 
n’oldu / irengim sarardı soldu / hasretim bağrımı deldi - 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 yakınlaşamama (ba-
şın için nazlı yâre de gelsin), yâre sitem (zalımlar elinden bile / alma be-
ni alma), yârin kendisini sorması isteği (Aslıysan Kerem’i bul / derde 
derman vereni bul / sor beni beni beni), yâri unutamama (gönül yârin-
den kesilmez / ölmeyince dert eksilmez - kaldı yüreğimde bu aşkın der-
di), yâre karşı yapılan hatalar (sözüm yok mu benden kırıldığına / gidip 
başka dala sarıldığıma - bilemedim kıymatını kadrini / hata benim gü-
nah benim suç benim), yârin ölmesi (bu haber bağrımı deldi / bir de 
duydum Menom öldü), yâri babasının vermemesi (yâr ben seni alırdım / 
baban olsaydı razı…) 

Yaşamdan duyulan mutluluk anlamında, bireysel olarak yârinden 
beklentilerini, “ne yaşamış, ne yaşıyor ne yaşar” türküsünde şöyle özet-
lemiştir: 

“Bu dünyada muradına ermeyen / sevdiğimi sinesine salmayan 

/arayıp da öz yârini bulmayan / iki vücut bir tek gönül bulmayan / 

yâri bulup yâr gönlünü bilmeyen / 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 olarak yârin derman olması talep edilmekte: 

“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 olmayınca - bu derdimin dermanı-

nı / almaya ben yâre gidem…” 

söylemleri mutlu olabilmenin, acıları dindirebilmenin yâr ile olan ilişkisi-
ne bağlı olduğunu vurgulamaktadır. 

Mutsuzluğa ilişkin öteki önemli nedenler fakirlik ve garipliktir. “Gari-
bin dünyada yüzü gülemez / hep sever de sevdiğini alamaz” ifadesinde, 
sosyo-ekonomik statünün mutluluğunun temeli olarak gördüğü yâre ka-
vuşamamasının temel nedenlerinden birisi olduğunu vurgulamaktadır. 
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“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 külhan / kimi derviş kimi sultan / kimi öz yâriyle mehman - 
kimisi dünyada muradın almış / kimi zevk-ü sefa keyfine dalmış / 

kimi dert elinden çaresiz kalmış / biçare dolaşır buna ne dersin…”  

söylemleri ekonomik, psikolojik, sosyal karşılaştırmalara örnektir. 
Bireyler mutluluk algılarını yakın çevrelerindeki gözlemlerine dayalı 

olarak yapabilmektedir. Çevresindekilerden daha iyi durumda olduğunu 
düşünen bireyler kendilerini daha mutlu hissetmektedir. Bu bağlamda 
Ertaş mutlu ve mutsuz olanların durumunu karşılaştırmakta ve kendini 
genellikle çevresine göre mutsuz olarak görmektedir: “Ahiri gurbete dü-
şürdü beni / garip ömrüm gurbet elde çürüdü - geleli gülmedim ben bu ci-
handa - şu dünyada garip yüzüm güldü mü - bir garip dünyada derdin 
elinden / derdim zehirini içmiş gidiyor” ifadeleri genel olarak mutsuzlu-
ğuna 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 ze-

hir kattı datlı aşıma - zalım felek çilesini doyurdu / terkettirdi bana 

sılayı yurdu - aksine çark etti devran-ı felek / hep havaya gitti çekti-

ğim emek - derdin zehirini içirdi felek / diyardan diyara geçirdi felek 

/ hangi dala konsa uçurdu felek…” 

söylemlerinde feleğin memleketinden ve sevdiğinden ayıran, temel yaşam 
gereksinimlerinin karşılanmasına engel olan ve garipliği 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-
                                                           
56 H. Akman, a.g.e., s. 158, 2012. 
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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 uğrun 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 etkili 
olduğu düşünülmektedir. Feleğe karşı kızgınlık ancak dağa karşı kabul-
lenme vardır. Dağ ve kış kavramının engel olunamayan kader kullanımı-
na anlam olarak daha yakın olduğu değerlendirilmektedir. 

Özgürlük kavramı, üzüntüye ilişkin önemli bir boyut olarak “hapisha-
nelere 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 dünyanın 
ahiri yalan” söylemlerinde ölüm ne kadar üzücü ise dünya da o kadar 
geçici mesajı işlenmektedir. 

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 
dile getirmektedir. “Hayvandan doğanlar hayvan olurlar / anadan do-
ğanlar insan olurlar / hepsi de bu dünyaya gelirler / anaların kıymetini 
bilmeli” söylemiyle insan olmayı anneye bağlayarak kadınları yüceltmek-
tedir. 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. 
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Neşet Ertaş siyasetin ve politikanın dışında bir sanatçıdır. Buna rağ-
men dünyanın genel düzeni ve savaşlar üzerine duyarsız kalmamış “Şu 
insanlar bölüşmüşler dünyayı / hudut ayrı ayrı yol ayrı / insanlık gastına 
silah yapılmış / belli insan kötülüğe kapılmış / tetikler çekilmiş atom atıl-
mış / tetik ayrı ayrı el ayrı” sözleriyle değerlendirme yapmıştır. Kıbrıs ha-
rekâtına 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) çevre-
sinde olup biten önemli olayların halkın gözüyle, gönlüyle ifadesidir. 

Neşet Ertaş “insanın acıya, tatlıya, ağlamaya, gülmeye ihtiyacı var” di-
yerek aşk ve sevgi temalarının yanı sıra açlık, eşitlik, adalet ve insan 
hakları gibi sosyolojik ve toplumsal temaları da dile getirmiştir.57 

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-
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.58 

Ünlü psikolog Adler “Yaşamın Anlamı” isimli kitabında anlamın her 
bireye özgü olduğunu belirtmektedir.59 Ne kadar insan varsa o kadar da 
anlam vardır. Genel olarak kabul edilebilecek ortak anlam ya da ortak 
doğru insanlarla ilgili olmak ve insanlara faydalı olmak için payına düşe-
ni yapmaktır. Yaşamda bazı sınırlamalar ya da zorunluluklar vardır. 
Bunlar yaşamı devam ettirmek için çalışma zorunluluğu, toplumsal ya-
şamı devam ettirebilmek için işbirliği ve paylaşma ve iki cinsiyet arasın-
daki etkileşimi dikkate almaktır. Diğer bir ifade ile birey, yaşama ilişkin 
görüşlerini ve yaşamın anlamını, meslekî, toplumsal ve cinsiyet bakış 
açılarına göre şekillendirmektedir. Bireysel farklılıklar bu konulara bakış 
açılarındaki farklılıklara dayanmaktadır. Meslekî, toplumsal ya da cinsi-
yete dayalı olsun birey ancak anlamları bir ölçüde ortaklaştırabildiği sü-
rece sağlıklı bir yaşam deneyimine sahip olabilecektir. Bu süreçte ifade 
                                                           
57 H. Akman, a.g.e., s. 48. 
58 E. V. Frankl, Duyulmayan Anlam Çığlığı: Psikoterapi ve Humanizm, (Çev. S. Budak), Öteki 
Psikoloji Dizisi, Ankara 1999. 
59 A. Adler, Yaşamın Anlamı, (Çev. H. İlhan), Alter Yayıncılık, 2010. 
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edilen anlam ise yaşamın bütününe ve bireylere bir katkı sağlamak, on-
larla 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-
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”60 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 kıza 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 etmesi61 söz konusu dene-
yimlerin asla göz ardı edilmemesi gerektiğini göstermektedir. 
                                                           
60 H. Akman, a.g.e., s. 159, 2012. 
61 H. Akman, a.g.e., s. 29, 2012. 
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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, er-
demli bir bakış açısıyla yaşamın anlaşıldığının da göstergesidir. Mutlu-
luk, alanyazında yaşam koşullarından daha çok bireylerin kendilerini ta-
nımaları, bilmeleri ve erdemli davranmalarıyla ilişkilendirilmektedir.62 
Neşet Ertaş kendini bilen ve erdemli davranışlarıyla topluma örnek olan 
bir şahsiyettir. Öyle ki bir röportajında, kendini bildiğinin farkındalığını 
vurgulayarak, “kendini bilen olur, bilmeyen olur; kendini bilen, bilmeyenin 
kusuruna bakmaz” demektedir. Garipliğin samimi hüznünde bile bilme-
nin, paylaşılan evrensel gerçeğin buruk mutluluğu yatmaktadır. İşte tür-
küleri dinlerken bireyin yüreğini yakan, içini titreten, gözyaşı dökerken 
gülümseten, kendini daha değerli hissettiren gizli anlam insan olduğu-
muza ilişkin duyguların akışıdır. Birey kendini, gerçek benliğini tanı-
maktan o kadar uzak kalmıştır ki, bu türküler bir anda içinde unuttuğu 
gerçek anlamları canlandırmaktadır. Bireye varlığını, insan olarak özü-
nü, yüzlerce yıllık geçmişini, bilinç altındaki kültürünü bir kez daha ha-
tırlatmaktadır. 

Yaşamın anlamı, yaşamdan almak değil yaşama bir şeyler sunmaktır. 
Neşet Ertaş türkülerinde karşı cinse verdiği değer, karşıdakini yüceltme-
si ile yaşamın son derece net olan bu kuralını içselleştirmiştir. Böylece 
hiçbir erkeğin hiçbir kadına söyleyemeyeceği kadar etkileyici olan “evve-
lim sen oldun, ahirim sen” cümleleri dökülmektedir. “Bir güzelin mecnu-
nuyum ezelden / Terk edemem onu gelmiyor elden” ifadesiyle aşkın kay-
nağına yıllar yılı vazgeçemeyeceği bir sadakatle vurgu yapmaktadır. 

Aşka ve sevgiye tutkulu bir ozan olan Neşet Ertaş, yine aynı albümde 
“Vefasız Leyla” türküsünde; “Çıkmadı bağrımdan o yârin derdi / Zalim 
kader beni yârdan ayırdı / Terk ettirdi bana sılayı yurdu / Bir garibim 
gurbet ellere düştüm”. Zülüf türküsünde de üstad Ertaş, yüze dökülen 
bir zülüfe âşık olup, ayrılıktan şikâyetle derdinden usanıp derdiyle yolla-
ra düşmekte ve katmerleşen aşkını yüreğinde saklayarak aşkın peşinde 
                                                           
62 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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aşk içinde yanmaya devam etmektedir. Öyle ki zaman zaman aşkın dere-
cesi canından ötededir; “Azrail gelse canım almaya / Veremem canımı 
yâr gelmeyince - pâre pâre olsam geçemem yârdan / geçemem hiç yârdan 
ölmeyince” (“O Yârin Kaşları” türküsü) şeklinde ifade etmektedir. Par-
lak’a göre Ertaş’ın felsefesinin merkezinde insan gönlünü temel alan bir 
öz yaklaşım mevcuttur.63 

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 bozuklukla-
ra ilişkin yaptığı sınıflamaya koşut olarak iyi olmanın sınıflamasıdır. 

Olumlu psikoloji paradigması söz konusu erdemlerin kullanılmasını 
teşvik etmekte, bunun için bireylere yol göstericilik yapmaktadır. Neşet 
Ertaş’ın söz konusu boyutlara ilişkin yorumları Akman64 ile yaptığı söy-
leşi kitabı taranarak eşleştirilmiş ve Tablo 1.’de sunulmuştur. 

Söz konusu eşleşmenin netliği şaşırtıcıdır. Tüm erdemler üzerinde de-
rinliği olan yorumlar yapan ve söz konusu erdemleri hem kendi yaşa-
mında hem de türkülerinde yaşatan Neşet Ertaş’ın yaşarken anonimleş-
mesi, halk tarafından benimsenmesinin sırrı belki de buradadır. Bireye 
ve mutluluğuna, yaşamın anlamına ilişkin evrensel geçerliği olan bulgu-
lara kendi aklıyla ve felsefesiyle, açık olan gönül gözüyle ulaştığı görül-
mektedir. İnsan 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. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
63 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. 
64 H. Akman, a.g.e., s. 3-249, 2012. 
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Tablo 1: Neşet Ertaş Felsefesi İle Gerçek Mutlulukla İlgili Erdemler ve 
İmza Güçlerinin Karşılaştırılması 

Erdem İmza Gücü Neşet Ertaş’ın Söylemleri65 

B
il

ge
li

k
 v

e 
b
il

gi
 

Merak, dünyaya 
duyulan ilgi 

Arayış gereklidir. Herkesin kendi duyusuna, duygusu-
na göre bir arayış içinde olması lazımdır (s. 106). 

Öğrenme aşkı 

Dünyada insanın ömrü çok kısa. Bu kısa ömür içinde 
insanlar tam eğitim alamıyor. Tam bilince 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 vereme-
dim ben. Ben veremedim. Kendim ettim, kendim bul-
dum” “hata benim” türkülerini söyledim. O zaman ken-
dimi bilmiyordum. Cahildim. (s. 108). Aklın, mantığın 
kabul etmediği hiçbir şey kabul değil efendim (s. 176). 
Tabii, o zaman kendi kendinle kelimesiz konuşmadan 
irtibatlaşabiliyorsun, kendi kendine muhakeme yapa-
biliyorsun. Kendi kendinle bir şeyin neticesine varabili-
yorsun. Sen ruh olarak bu canın içindesin, aklın, fik-
rin, mantığın karşında, sen şu nedir diyorsun, onları 
dinliyor, onlarla fikirleşiyorsun. Doğrusu neyse o sana 
hissettiriyor kendi kendine (s. 244). 

Yaratıcılık / 
özgünlük,  

pratik zekâ / 
yol yordam  

bilgisi 

Her zaman düşünürüm ben. Şu an sizinle otururken 
bile düşünüyorum (s.147). 
Neşet Ertaş şimdiye kadar elli senedir türküleri üreti-
yor. Babasından aldığı türküler yüzde beş, yüzde yedi-
dir… Allah’a şükür ben kulaktan dolmadım. Ben yüre-
ğimden kaynayanı aktardım (s. 172). Köprüden geçti 
gelin asırlardır bizim halay havamızdır. Onu ben yeni-
den canlandırmış oldum. Benimle yenilenmiş oldu (s. 
171) Elli seneden beri aklımda, fikrimde yetmez kaç ta-
ne türkü yaktığıma (s. 175). 

Toplumsal  
zekâ/ kişisel 

zekâ/ duygusal 
zekâ 

O gönül herkese var. Daha önce konuştuğumuz gibi 
canlarımız bir bütünün ayrı parçalarıysa o gönülde ay-
nı gönülün bir parçasıdır. Gönül bilmeyenle 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 için-
de bir ruhuz. Sanki bana öyle geliyor ki, kâinatta var 
olan her şey insan bünyesinde birleşmiş. Bu dünyada 
akrep, yılan, insan ne dersen de aynı bütünün parçala-
rıyız. Akıl içimizde var. Bu pencereyi, gözlerimizi açmış. 
Herkes, her ruh kendine göre görür dünyayı (s. 51). 

                                                           
65 H. Akman, a.g.e., s. 3-249, 2012. 
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Erdem İmza Gücü Neşet Ertaş’ın Söylemleri65 

C
es

ar
e
t 

Yiğitlik ve  
yüreklilik 

Cesaret korkmamaktır. İnsan kendi yaptığı kötülükten 
korkar. Farkında olmadan kötülük yapılamaz. İnsan bi-
lir ne yaptığını. (s.57). 14, 15 yaşlarında aldım sazımı, 
çıktım memleketten (s. 69). 

Azim /  
Çalışkanlık / 

Gayret 

Her sene aşağı yukarı on tane türkü üretiyorum ben, onla-
rın içinde bir tanesi beğenilirse o sene o türkünün yüzü su-
yu hürmetine çalar söylerim. Kalıcılığın devamı üretmektir. 
Üretmekte 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 fazlasını ne yapıyorsun diye sorar-
san… Hâlâ Allah rızası için benim konserlere gitmem, dü-
ğünlere 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 ol-
muş bir kimse, onunla evlenemiyorsa, onun aşkını kal-
binden atmadan evlenmesin. Bir başkasının aşkı yüre-
ğindeyken kimse evlenmesin. Çünkü tutarsız olur, son-
suz olur. Ben bunu yaşadım (s. 162). 

A
d
al

et
 

Vatandaşlık / 
ödev duygusu / 
ekip çalışması / 

bağlılık 

Dünya üzerinde insanoğullarının hepsinin canı aynı can-
dır. Takımda bir noksanlık var mı kurban? Öyleyse içinde 
ayrı olan ruhlarız biz (s. 203). Avrupa’da hayat serbestti. 
Medeni bir ülke. Demokrasi var, insan hakları var. Herkes 
kendince bir insan orada. Çocuk dâhi olsa (s. 189). (Ço-
cuklarını kastederek) Onlara orada bir dünya kültürü öğ-
retmek istiyordum. Avrupa tahsili demek, dünya kültürü 
demektir. Onu istiyordum. İmkânım dâhilinde, yapabildi-
ğim ölçüde 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. Öyleyse bu sofradakileri 
eşit paylaşmalıyız (s. 50). 

Önderlik 

Ben isterdim ki, onlar (Orhan Gencebay, Arif Sağ) çal-
sın. Onlar isterdi ki, ben çalayım. Bizimde o sırada saz 
çalış zamanlarımızdı. Madem beni dinlemek istiyorsu-
nuz, alın size sabaha kadar saz. (s. 142). Ben insanla-
rın zamana göre kendilerini hazırlamasını, zamana uy-
malarını, zamana göre hareket etmelerini isterim. Fikir 
herkesin kendi fikridir. Ben bir fazla bilenin talebesi-
yim. Bir eksik bilenin de öğretmeniyim (s. 236). 
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Il
ım

lı
lı

k
 

Özdenetim 

Menfaat baldan tatlıdır. İnsanın önce kendini bilmesi 
lazım. Sonra dünya görüşüne sahip olması lazım (s. 
138). İnsan bilse de bilmese de bilinçaltı bir gönül var 
insanda. Bu gönül elle tutulmuyor, zincirlere bağlan-
mıyor. Elinle tutup bir yere de veremiyorsun. Gönül 
nereye düşerse 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 gelme-
li. Geldikten sonra kararını vermeli evlenmek için (s. 
164). Arkadaşlık dostluktur da herkesle arkadaşlık ya-
pılmaz. İnsanın çok arkadaşı olmaz (s. 58). 

Alçakgönüllülük 
ve sadelik 

Akıllı adam şöhretlenmez. Ben şöhretlenmek isteme-
dim. Ben ekmeğinin peşinde olan bir sanatçıyım. Es-
tağfurullah meşhurluğu kabul etmem. Evet, pazarye-
rinde 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 ce-
malini, çekemezsin onun vebalini, incitme canı incitme 
(s. 136). 

Minnettarlık 

Allah, Necati kardaşımdan, yengemden razı olsun, onla-
rın katkılarıyla nihayet, ama çok zor günler geçirdikten 
sonra bugünlere kadar gelebildik (s. 185). Allah rahmet 
eylesin, analığımızın, nur içinde yatsın, ağzından çıkan 
kötü bir kelimesini duymadım (s. 189). Allah memnun 
olmamız için bütün nimetlerini bize vermiştir (s. 50). 

Umut/ 
geleceğe  

dönüklük 

Olumsuz şeyleri hatırlamak istemem, ben kötü şeyleri ça-
buk unutmak isterim. Bunun için çabalarım da. İyi şeyle-
rin 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 varolmuş. Yani ruhu 
içine almış. Yani alan tek bir, benim düşündüğüm Al-
lah’tır. (s. 137). Bütün kalplerin Allah vasıtasıyla birbi-
rine bağlı olduğuna inanıyorum. Onlar pür dikkatini 
sana 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 netice-
sini görürüm ve gördüğüm için de memnun olurum. 
Bana kötülük etmişlerin kötülüğüyle baş başa kaldığı-
nı görürüm. Cezasını vermek ise Allah’a kalmıştır. Ben 
sabırla ondan kurtulur 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 günahlı da gelseniz melek olarak gi-
dermişsiniz eve derim. Gülerler. Gerçekte odur. Oraya 
insanlar bir şeyler duymaya, anlamaya, dinlemeye ge-
lir. Oraya gelen insanlara bir şey verirsen insanları 
memnun edersin. Bir şeyler verememişsen memnun ol-
maz insanlar, memnun olmayınca da huzursuzluk çı-
kar 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 zamanlarda rayına oturdu (s. 219). 
Tabii ben çocuk 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-
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 
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pırıl, al yanaklı duru bir yüz, fındık bir burun ile küçük bir ağzı olan in-
ce 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 özellikle-
rini tarif etse ve buna önem verse de bunun soyut ve değişken olduğunu 
şu sözlerle vurgulamaktadır. “Kim güzel görürse o güzel, kim çirkin görürse 
o çirkindir.” Yine bir türküsünde; “Kurusa fidanım güllerim solsa, gönlümde 
solmayan gülümsün benim, yaprakların güzel olsa dökülse, daha taze fi-
dan, dalımsın benim, ağarsa saçların belin bükülse, birer birer hep dişlerin 
dökülse, kurusa vücudun kanın çekilse, yine şu gönlümün yârisin benim” 
sözleri yalnızca 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 kolay-
lıkla belirlenemeyecek kadar büyük bir türkü hazinesine sahip olmamız, 
türkülerle ilgilenen araştırmacılara önemli bir kaynak sunmaktadır. Bu 
çalışmada mutluluğa ilişkin derinlemesine analiz yapılabilmesi için farklı 
bireyler ve bölgelere ait türkülere sınırlama yapılması gereği duyulmuş-
tur. Nitel araştırmanın sınırlılıkları da dikkate alınarak sayısını kendisi-
nin bile bilmediği kadar çok türkü üreten ve geniş kitleler tarafından iç-
selleştirilen Neşet Ertaş türküleri örneklem olarak seçilmiştir. Böylece 
pek çok dilde karşılığı olmayan gönül diliyle konuşan Neşet Ertaş’ın 
mutluluğa ilişkin bakış açısının çözümlenmesiyle mutluluk kavramının 
kültürümüz tarafından nasıl algılandığı ve ifade edildiği aydınlatılmaya 
çalışılmıştır. Neşet Ertaş’ın geniş kitleler tarafından sevilmesi, türküleri-
nin ezberlenmesi, dinlenmesi, yaygınlaşması ve genç kuşaklara aktarıl-
ması onun önemli bir kültür aracısı rolü olduğunu göstermektedir. Neşet 
Ertaş aracılığıyla kendi kültürümüzde mutluluğun nasıl algılandığı, sı-
nıflandırıldığı ortaya koyulmuştur. 

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: 
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“Âşık Veysel’in de dediği gibi benim sadık yârim gara topraktır. Gö-

zünen görülen, elinen tutulan, yediğimiz içtiğimiz, canımız topraktır. 

Bu toprağın en güzeli insandır, insanların en güzeli de anamız ve 

yârimizdir. İnsanı seven insan; Hakkı sever, bizde o Hakkın aşığıyız. 

Şüphesiz ki, ölmez, yitmez, yemez, içmez, solmaz bir tek Allah’tır. Al-

lah hepimizi eşit yaratmış. Haksızlık, cana gıyma, düşük görme ol-

masın. Allah’tan geldik Allah’a gideceğiz. Cehalete hatırlatabildimse 

mutluyum.”66 

Bayram Bilge Tokel bir röportajında Neşet Ertaş’ı ve 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.”67 

Neşet Ertaş, Orta Anadolu bozlaklarının temsilcisi olarak türkülerinin 
duygu kaynağı “üzüntü” temellidir. Bu değerlendirme Neşet Ertaş türkü-
lerinin ağırlıklı biçimi olan “bozlak” tarzının tanımıyla da örtüşmektedir. 
Akgün’ün araştırmasına göre bozlaklar sözlerinin içeriği itibariyle ince-
lendiğinde ferdi trajedilerden toplumsal ve tarihi olaylara, gurbet ve aşk 
konularına kadar oldukça çeşitli konularla ilgili olarak bozlaklar söylen-
diği ve “bozlakların özünde sevincin coşkusu değil acının feryadı” olduğu 
ifade edilmektedir. Unutulmamalıdır ki, Neşet Ertaş derdini ve üzüntü-
sünü bile kimseyi üzmeden 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. Bireysel olarak defaten ifade ettiği ab-
dalların toplumca dışlanması ve horlanmasının acısını dahi oyun hava-
larında coşkuyla çalıp söylediğini Parlak da ifade etmektedir. Neşet Er-
taş’ın “21. Asra geldik, daha hiç duymadım ben bize kız verdiklerini” ifa-
desi bu acının ve horlanmanın göstergesidir.68 

Bu sonuca “üzüntü” temalı türkülerin daha çok nesnel olduğu tespi-
tinden de ulaşılabilir. Türkülerin daha çok nesnel boyutta ve üzüntü bo-
yutunda yoğunlaşması Parlak tarafından yapılan araştırmanın sonuçla-
rıyla görece örtüşmektedir. Neşet Ertaş’ın türkülerinin içerik analizleri 
                                                           
66 Ozanlarımız, Neşet Ertaş, http://www.turkuler.com/ozan/NESET.asp, Erişim Tarihi: 23 
Nisan 2013. 
67 B. B. Tokel, Röportaj: En Yakın Dostunun Ağzından Neşet Ertaş, http://www.haber7.com/ 
roportaj/haber/1009920, Erişim Tarihi: 23 Nisan 2013. 
68 H. Akman, a.g.e., s. 70, 2012. 
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sonucunda; “yâr”, “insan” ve “sevgi” temalarına defalarca vurgu yaparak 
dünya malına değer vermeyen bir yaklaşım içerisinde olmasını Parlak, 
Kalenderîlik ile ilişkili olarak açıklamış, Kalenderîlerin, canının istediği 
gibi yaşayan, gösterişe, giyim kuşama, dünya malına önem vermeyen, 
inanç ve değerlere sahip bir anlayışa sahip olduklarını belirtmiştir.69 

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.70 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.71 
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 türkü-
lerinde işlemiştir. Bu durum mutluluğun yalnızca aşk ve haz ile sınırlı 
olmadığı, yaşamın pek çok alanını kapsadığına ilişkin sonuçlarla örtüş-
mektedir. Toplumsal yaşama, öznel inançlara, maneviyata ilişkin konu-
lar mutluluktan ayrı tutulmamaktadır.72 Bireysel ve toplumsal mutluluk 
analizlerinde o ülkedeki insan hakları düzeyi referans olarak alınmakta-
dır.73 

Bu çalışma bir deryayı bir bardağa sığdırma bağlamında pek çok sı-
nırlılığı ve zenginliği barındırmaktadır. Örneğin “bir ayrılık, bir yoksulluk, 
bir ölüm” ya da “iki büyük nimetim var, biri anam biri yârim” saptamaları 
bile kendi başına bir araştırma, kitap ya da kuram olabilecek nitelikte-
dir. 

İçinde yaşadığı engin kültürün usta bir temsilcisi olarak hayattayken 
UNESCO’nun yaşayan insan hazinesi ilan ettiği Ertaş, Horasan’dan Orta 
                                                           
69 E. Parlak, a.g.e., s. 61-63, 2012. 
70 M. B. Frish, a.g.e., s. 12, 2006. 
71 H. Akman, a.g.e., s. 158, 2012. 
72 E. Diener - E. Suh, a.g.e., s. 189-216, 1997. 
73 Legatum Prosperity Index, a.g.e., 2012, (web kaynağı). 
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Anadolu’ya uzanan Abdal geleneğinin sesinin dünyaya yayılmasını sağla-
mış bir filozoftur. Neşet Ertaş ardında gelecek nesillere miras olarak bı-
raktığı, sayısını kendisinin dâhi tam olarak bilemediği ölümsüz eserleri, 
duyguları ve felsefesiyle Orta Anadolu’dan tüm dünyaya yayılan tarihsel 
bir feryadın adı olarak yaşayacaktır. Bu feryat, Anadolu’ya özgü kültürel 
zenginliğin, garipliğin, ayrılığın, gurbetin, aşkın ve sevdanın acısını bal 
eyleyerek sanatla şekillendiren insanımızın Neşet Ertaş suretinde zarif 
ama güçlü bir haykırıştır. Gönülden doğan bu haykırış dilden dile gönül-
den nesile tüm dünyaya yayılacaktır. 
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