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TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI’NA 
GÖNDERİLECEK YAZILARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

değiştirilebileceğini kabul etmiş sayılırlar. 

Yazarlar mektup ve elektronik posta adreslerini de bildirmelidir. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

geyle birlikte söz konusu karakterlerin fontlarının da gönderilmesi gerekmektedir. 

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

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

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

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

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

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

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

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

şarttır. 

7. Yazıların bilimsel sorumluluğu yazarlarına âittir. 

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

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

rarlanılması durumunda ve genel olarak herhangi bir kaynağın sonraki kullanımlarında kısaltma ve basım 

yılı tercih edilebilir. 

Örnek: Faruk Sümer, Oğuzlar (Türkmenler) Tarihleri - Boy Teşkilatı - Destanları, Türk Dünyası Araştır-

maları Vakfı Yayını, 5. Baskı, İstanbul, 1999, s. 150. 

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

esas alınarak alfabetik biçimde sıralanmalıdır. 

Örnek: TÜRKDOĞAN, Orhan: “Günümüzde Toplumsal Şiddet ve Kültürel Boyutları”, Türk Dünyası 

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

Anadolu yerleşim alanı, M.Ö. yıllarda Asyatik kökenli Türk kavimleri-

nin bir arenası haline dönüşmüştür. İlk yazılı devleti kuran Sümerler, 

Landesberger ve günümüzde Krammers’in araştırmalarıyla, tamamen 

Türk kökenli bir uygarlık tipini teşkil ettikleri artık gerçeklik kazanmıştır. 

Anadolu milattan önce ve sonra tarihi Türk kavimlerinin akınlarına 

maruz kalmıştır. Ancak, Türkmenler (göçebe Oğuzlar) Akdeniz, Karadeniz 

ve Ege sahillerinde yerleşim süreçlerini gerçekleştirdikleri halde, Doğu ve 

Güneydoğu yörelerinde aşiretleşme diye belirlediğimiz bu “klan” kimliğin-

den ne yazık ki kurtulamamıştır. 

Günümüz sorumlu yöneticilerinin bu gerçekleri dışlayarak, Anadolu’-

nun prototip Türklük olgusunu; Çerkez, Laz, Gürcü, Kürt, Yezidi vb. grup-

larla benzeşime yöneltmek suretiyle Türklük olgusunu “öteki” konumuna 

getirdikleri ve Yeni Osmanlıcılık denilen bir çokkültürlü manifestoya dö-

nüştürdükleri aşikardır. 

Anahtar kelimeler: Anadolu Yerleşim Alanı, Anadolu Kültürü, Antik 

Türklük, Kürtler, Çokkültürlülük. 

Abstract 

The Profile Of Ancient Turkic In Anatolian Culture 

The settlement of Anatolia was being an area of Asiatic Turkic clans 

in BC. It is realised that the Sumerians was Turkic originated by the rese-

arches of Landesberger than and Krammers now. 

Anatolia had attacked by the ancient Turkic clans before and after 

Christ. But unfortunately Turkmens (nomad Oguz) had preferred to settle 

Mediterian and Blacksea and not preferred to settle in East and Southeast 

of Anatolia. Also Turkmens hadn’t got rid of the feeling of being a clan. 
                                                           
* Emekli Öğretim Üyesi. 
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The responsible administrators of today are ignoring the prototype of 

Anatolia, marginalise the Turks like they did to Cherkes, Laz, Georgian, 

Kurd, Yezidis and translate the Anatolian culture to neo-Ottomanism ma-

nifest which is multicultural. 

Key words: Anatolian Settlement, Anatolian Culture, Ancient Turkic, 

Kurds, Multicultural. 

1. Giriş 

Günümüz toplum yapısı ve sorunları, tarihsel süreç içinde diyebiliriz 
ki en bunalımlı dönemleri yaşamaktadır. Ortadoğu İslâm Dünyası bir 
kaosun içindedir. Toplumsal ayaklanmalar, stratejik tartışmalar, Batı 
karşıtı veya Batı yaklaşımı vaziyet alışlar, etnisiti sorunları, bağımsızlık 
başkaldırıları bu hercümercin içindedir. Aynı şekilde, Türk toplumu da 
Yeni Osmanlıcılık paradigmasına dayalı ve ulus-devlet karşıtı bir sürecin 
içindedir. Cumhuriyet’in ilk yarısından itibaren, Osmanlı’nın temsil ettiği 
kozmopolit, çok kültürlü ve kavim asabiyesini dışlayan yönetim biçimi, 
artık yerini ulus-devlet inşası dediğimiz kurucu kültürü temsil eden 
Türklük olgusuna yöneliyordu. Ulus-devlet, Büyük Selçuklu-Anadolu 
Selçuklu ve Osmanlı’dan Cumhuriyet’e değin uzun bir sürecin içinde 
kimliğini yitirmiş toplumsal kuruluşlara artık biçim veriyordu. 

Ulus-devlet olgusu, Asyatik süreç içinde, sosyolojik deyimi ile kurucu 
kültürün yeniden kendine dönüşü ve kendini kendinde bulma eylem bi-
çimidir. Bir kavimin yüzlerce yıl köklerinden koparak, yozlaşmaya gitme-
si karşısında ulus-devlet inşası ve kendine dönüş çabası önemli sosyolo-
jik bir atılımdır. Ancak iktidarın temsil ettiği Yeni Osmanlıcılık zihniyeti 
bu düşünce sisteminin temel konfigürasyonunu değiştirmeye kalkışmış 
durumdadır. 30 Eylül 2013 günü gündeme gelen “Demokratikleşme Pa-
keti” ile bu sürecin kendine özgü dönüşümleri artık gerçekleşmenin yapı 
taşlarını oluşturmaktadır. Yeni Osmanlıcılık; Türklük olgusunu devre-
den çıkarıyor, Kürt, Laz, Çerkez ve Gürcü gibi “öteki” konumuna getiri-
yordu. Cumhuriyet’in yüzde sekseninden fazlasını kapsamasına karşın 
dışlanıyor, yüzde 2 - yüzde 3’lerin konumuna getiriliyordu. Bu tür bir 
yaklaşım, Antik Türk toplum yapısının kozmopolitleşmesi diyebileceği-
miz bir dönüşümün içine sürüklemektedir. 

Cumhuriyet ideolojisinde, ulus-devlet inşasının tüm alâmet-i farikala-
rına karşı -deyim yerinde ise- savaş açılmıştır. Kemalist sistemin yapı ta-
şı konumunda bulunan Türklük ve değişkenleri -Yeni Osmanlıcılık uğ-
runa- yok edilme çabası içindedir. “Ne Mutlu Türküm” ve benzerleri 
“Türklük” belirgenleri ilk kategoride kaldırılanlar arasındadır. İlk ve orta 
okullarda kurucu devletin statü ve rolünü eğitsel yöntemlerle genç be-
yinlere nakşetmeye çalışan bilinçli ve eğitsel yöntemler için tüm kapılar 
artık kapatılmaktadır. Türklük olgusu, tarihsel köklerden uzak, öteki et-
nik unsurlar gibi yapay bir kimlik zihniyetinin taşıyıcısı olmaktadır. Bu 
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araştırmamızda, ilk hedef olarak ulus-devlet sisteminin varlık alanı, 
kimlik yapısı, bilimsel kökenleri ve Anadolu coğrafyasındaki rollerine be-
lirgenlik kazandıran yapı taşlarına yer verilmiştir. 

İki binli yıllardan itibaren bir de iktidarın atıf sistemi, radikal bir süre-
cin oluşumu içindedir. Bu süreç, Cumhuriyet tarihinde resmi teorinin ger-
çekleştirmeye çalıştığı, ancak istenilen düzeyde toplumsal optimuma ula-
şamaması nedeniyle beklentide kalmıştı. Günümüz iktidarının, 1970’lerde 
başlayan “Halkçı-İslâmcı” siyasallaşma sürecinin yolunu izleyerek, 2002’-
den itibaren toplumsal köklere dönüşüm çabaları da tarihsel bir süreçtir. 
Bu yargımızın altını önemle çizmemiz gerekir. Şöyle ki, Osmanlı’dan Cum-
huriyet’e kadar gelen devlet düzeni, büyük toplumsal bilginimiz Ziya Gö-
kalp’in belirttiği gibi, avam ve havas ikilemine dayanır. Avam ve havas, 
Osmanlı düzeninin -deyim yerinde ise- ikili (dual) kimliğidir. 1918 yılında 
yayınlanan “Türkçülüğün Esasları” adlı eserinde, Gökalp “Halka Doğru” 
makalesinde bu ikili yapıyı gündeme taşıyordu. Bu görüş, sonraları resmi 
teorinin “altı ok”unda yer alacak ve halkçılık ilkesini oluşturacaktır. Bu 
açıdan bakıldığında, avam ve havas 1950’li yıllardan sonra hem Batılı hem 
de yerli aydınlarımız tarafından da gündeme taşınacaktır. 

Gökalp sosyolojisinde, “havas” aydın tabakası, “avam” ise halk tabaka-
sıdır. Böylece, aydın-halk ikilemi, Gökalp sosyolojisinin cazibe merkezini 
oluşturur. Buna göre, havas sınıfı, Osmanlı toplum sisteminde Enderun’-
da yetiştirilmiş, yabancı soylu kozmopolit bir tabakadır. Bu nedenle de 
milli kültürden yoksundur. Avam sınıfı ise; milli kültür, inanç ve gelenek-
sel değerlerimizin taşıyıcısıdır. Gökalp’e göre, bu ikili yapılaşma Osmanlı 
sisteminin en çelişkili ve sorunlu yapılaşmasıdır. Dönemin en problematik 
konusu tabakalar arası zıtlaşmanın nasıl çözüme ulaşacağıdır. Enderun’-
da yetişmiş, yabancı soylu bu kozmopolit “havas” tabaka, halka gidecek, 
halkta yaşayan töre ve geleneksel değerler sistemiyle aynileşecektir. Gö-
kalp sosyolojisinde kök paradigmayı, avamın havasa değil, aksine havasın 
avama yönelmesi oluşturur. Böylece kozmopolit ve yabancı soylu seçkinci 
tabaka, yoksun olduğu milli (ulusal) kültürü halka giderek, halktan ala-
rak ve halkı ile aynileşerek ulusal kimliğini kazanmış olacaktır. 

Kemalist sistem, felsefesinin ilk hareket ettirici unsuru olan halkçılık 
ilkesini temel yapı taşı olarak kabul etmiş ve Osmanlı’nın yabancı soylu 
ayrışımından kendini soyutlamanın yolunu açmaya çalışmıştır. Gökalp’te 
olduğu gibi, Kemalist sistemde de halkçılık temel ilkedir. Cumhuriyet Halk 
Partisi, egemenliği halka vermiştir. Altı ok da simge olarak halkçılığın taşı-
yıcısıdır. Ancak, resmi teorinin kurucusu Atatürk’ün ulus-devlet inşası, 
erken terki hayatı ile uzun süre rayına oturtulamamıştır. Çok partili dö-
nemlerde ise ihmale uğramış, bu defa 25-30 yıllık ara ile İslamcı parti ku-
ruluşları birbirlerini izlemiştir. Halk çocuklarına veya taban olarak avama 
istinat eden toplum yapısı, kısa bir süre sonra da tarihsel Osmanlı ikili ya-
pısını Celaliler geleneğinden Novum Celalilere dönüştürmüştür. 
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Yukarıda belirttiğimiz gibi; Novum Celaliler, merkezi egemenlikleriyle 
Yeni Osmanlıcılık tezine artık güncellik kazandırma adımlarını atmaya 
başlamıştır. Kurucu kültür veya büyük toplumu temsil eden Türklük, 
öteki konuma gelmesinin de ötesinde, bir yıpratılma sürecinin içerisin-
dedir. “Demokratikleştirme Paketi”, ilk adımda Kürtçe olmak üzere, etnik 
grupların kendi dillerinde okullar açmalarına, eğitimlerini sürdürmeleri-
ne -deyim yerinde ise- bağımsızlıklarına giden yolların kazanılmasında 
tüm rüçhan haklara izin vermiştir. 

Ancak, Anadolu’nun antik kültürünü belgesel kanıtlarıyla ortaya koy-
mak suretiyle kurucu kültürün niçin öteki konumuna gelemeyeceğini 
açıklamamız gerekmektedir. Bu nedenle, Asyatik kültürü Anadolu kültü-
rüne bağlayan bu tarihsel süreci ayrıntılarıyla sunmak doğru olacaktır. 

Türk toplumunun tarihsel gelişimi akılcı ve eleştirel bir gözle incelen-
diğinde, birtakım temel alt yapı sorunlarına gebe olduğu dikkatlerimizi 
çekecektir. Bir yazımızda1 Türk toplumunun siyasal yapısını ele alırken, 
Osmanlı düzeninden kaynaklanan bazı sosyolojik hususlara değinmiş-
tik. Bunların başında, bürokrasi ve askerî sistemin, yabancı uyruklu 
devşirme gruplarına bırakıldığına, kendi yerli halkının ise çiftçi (reaya) 
yani toprağa bağlı kitleler olarak yetiştirdiğini belirtmiştik.2 Tanzimat 
sonrası Batı’ya açık okullarda eğitimini sürdüren bu kuşakların Cumhu-
riyet döneminde yeni yönetici sınıfın tabanını oluşturduklarına yine bu 
yazımızda temas etmiştik. 

Bir diğer yazımızda3; millî kültür ve değerler sisteminin Osmanlı döne-
minde halk katlarında yaşadığına, Batı’dan aktarılan yeniliklerin ise daha 
ziyade Enderunî sınıf yoluyla kanalize edildiğine ayrıca işaret etmiştik. 

Bu incelemede ise, Osmanlı toplumunu ele alırken, Osmanlı öncesi ve 
sonrası yapısal oluşumlara değinmek doğru olacaktır. Çünkü, Osmanlı 
döneminden günümüze kadar sarkan birçok olayların temelinde bu ta-
rihsel gelişimin izlerini aramak gerekir. Konuya üçüncü yaklaşım tarzı-
mız, Osmanlı toplum yapısına dayalı kabile-aşiret veya konar-göçer olgu-
sundan kaynaklanmaktadır. Zira, günümüz Doğu ve Güneydoğu aşiret-
kabile yapısının hâlâ sosyal dinamikliğini sürdürmesinde bu tarihsel 
oluşumun izlerinin tespiti gerekir. Bu incelemede, Cahen’in de işaret et-
tiği gibi; “Zayıf yönlerine ve sonradan çökmüş olmasına rağmen, Osmanlı 
İmparatorluğu’nun Türklerin en büyük başarısı ve tarihte bilinen en yüce 
imparatorluklardan biri olduğunu tartışmasız”4 kabul edileceğini biliyo-
                                                           
1 Orhan Türkdoğan, “Halksız Demokrasi: Türk Toplumunun Siyasal Yapısı”, Türk Dünyası 
Tarih Kültür Dergisi, Sayı: 109, Ocak, 1996, s. 11-12. 
2 Osmanlıda, halkın büyük çoğunluğunu teşkil eden reâyanın devletle ilgisi Kanunnâmeler-
de gösterilmiştir. Aşıkpaşa’nın bildirdiği üzere: “Reâyaların hayır duaları padişahlara hazine 
oluşturur.” 
3 Orhan Türkdoğan, “Osmanlı Kimliği Üzerine”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Sayı: 
110, Şubat, 1996, s. 6-13. 
4 Claude Cahen, Osmanlıdan Önce Anadolu’da Türkler, İstanbul, 1979, s. 358-359. 

12



ORHAN TÜRKDOĞAN / ANADOLU KÜLTÜRÜNDE ANTİK TÜRKLÜK PROFİLİ 5

ruz. Hatta, Toynbee’nin, “Üzerinde güneşin batmadığı en uzun ve ihtişam-
lı bir imparatorluk” olarak belirtmesine mukabil, eleştirel bir zihniyete 
açık yönlerinin de bulunabileceği kanısındayız. Araştırmamızda, bu tür 
bir bakış açısından hareket etmek suretiyle konuya yaklaşmak istiyoruz. 

Bunun için de, üzerinde yurt edindiğimiz bu toprakların kültür ve ta-
rihi kimliğine bir göz atmamız gerekmektedir. 

2. Türk Dili ve Sümerler 

Anadolu’nun paylaşılamayan tarihsel bir kaderine tanık olmaktayız. 
Dünyanın tanınmış Sümeroloğu S. N. Kramer, Sümercenin Türkçeye 
benzer bir dil olduğunu belirtmiştir.5 Aynı şekilde, II. Türk Tarih Kongre-
si’nde, “Ön Asya Kadim Tarihinin Esas Meseleleri” adlı bildirisiyle Benno 
Landsberger konuya dil açısından yaklaşmıştır. Kramer’in: “İnandırıcı ve 
tatmin edici çalışmalarıyla yaratıcı bir akla sahip olan Benno Landsber-
ger” diye belirlediği bu dünyaca ünlü Sümerolog, adı geçen kongrede gö-
rüşlerini ana çizgileriyle şu tarza açıklayacaktır: “Sümer dili yalnız feno-
menolojik bakımdan değil, aynı zamanda, tarihî bakımdan da bütün Asya 
boyunca uzanan dağlık havalide konuşulan geniş bir dil grubuna ait bulu-
nuyor. Bu neviden olup, bugün yaşamakta bulunan biricik dil ailesi Türk 
dilleridir.” Daha sonraları, Sümerce ve Ural, Macarca arasındaki lengüis-
tik metotlara dayanarak yürütülen karşılaştırmalı çalışmalar L. Rasony 
tarafından da desteklenmiştir: “...Yazılı tarihlerden binlerce yıl önce Çin’-
de, Hindistan’da, Mezopotamya’da, Anadolu’da ve Orta Asya’da öyle kül-
tür unsurlarına rastlanır ki, bunların hareket noktasını Steppe (Bozkır) 
kültürlerinde aramak gerekir. Ancak bu zamanlarda, onlara Türk denmi-
yordu.”6 

Aynı şekilde, İstvan Fodor da “Sümerler ve Macarlar Yahut Ural Halk-
larının Birbirleriyle Yakın Akrabalıkları Var Mıdır?”7 adlı yeni bir makale-
sinde ilginç görüşler ileri sürmektedir. Fodor’un daha önce Andras Zakar 
tarafından geliştirilen “Sümer Diline Dair”8 ve “Sümer, Ural-Altay Yakın-
lıkları”9 başlıklı incelemeleri de bu benzerlikleri ortaya koymaktadır. An-
cak, en yeni ve doyurucu bir araştırmayı Osman Nedim Tuna, Sümer ve 
Türk dilleri üzerindeki çalışmalarıyla sunmuş bulunmaktadır. Tuna: 
“Zamanımızdan 5500 yıl önce (M.Ö. 3500) yıllarında Türk dilinin varlığı is-
patlanmıştır.”10 görüşündedir. 
                                                           
5 S. N. Kramer, Tarih Sümer’de Başlar, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1990. 
6 Laszleo Rasony, Tarihte Türklük, TKAE Yayınları, 1991, s. 65. 
7 İstvan Fedor, “Are The Sumerians and The Hungarians or The Uralic Peoples Related?”, 
Current Anthropology, Vol. 17, No: 1, March, 1976. 
8 Zakar Andreas, On The Sumerian Language, Sdnye, 1972. 
9 Zakar Andreas, “Sumerian-Ural-Altaic Affinities”, Current Anthropology, No: 12, 1971, s. 
215-225. 
10 Osman Nedim Tuna, Sümer ve Türk Dillerinin Tarihi İlgisi, TTK Yayını, 1990. 
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Ayni şekilde, Kuzey Kafkasya’nın (Kabarda-Balar Muhtar Cumhuriye-
ti) tanınmış tarihçi, arkeolog ve etnoloğu İsmail Mızı Ulu da yeni yayınla-
nan bir eserinde Sümerlerin Türklüğünü ileri sürmektedir.11 

Sümerlerin Türklüğüne, çok önceleri Q. Vinkler, F. Hammel, B. Qroznı, 
V. Struve ve diğerleri temas ederken, günümüzde Türklere mensup O. Sü-
leymanov, B. Yusufov ve Aydın Memedov da aynı çizgiyi izlemişlerdir. Hatta 
İ. Mızı Ulu, Türklerin ana yurdunun Altay dağlarında değil, Volga-Ural (İtil-
Cayik) nehirleri arasında bulunduğunu ve M.Ö. 3000 yılında Azerbaycan’a, 
Gürcistan, Ermenistan ve Anadolu’ya geçtiklerini iddia etmektedir.12 

Günümüzde sert eleştirilere uğrayan resmi teorideki Sümerlerin 
Türklüğü tezi devlet başkanımızın kültür baş danışmanı tarafından da 
bir itibar görmediğine tanık olmaktayız. Kültür tarihimizin kaynaklarını 
gösteren Bozkurt Güvenç’in “Türk Kimliği” adlı yayınında; “Hunların Mo-
ğol mu yoksa Türk mü olduklarının henüz kesinleşmemiş olduğunu” söy-
leyip, “Hun lideri Atilla veya Atilla’yı da Türk olarak benimseriz, adını kul-
lanırız. Fakat Atilla’nın kimi kimliği ya da Türklüğü hakkında çok şeyler 
bilmiyoruz.”13 beyanında bulunarak, kuşku yarattığını görmekteyiz. 

Aynı şekilde, “Çin kaynaklarına göre Gök Türkler, Çinlilerin (Juan Juan) 
adını verdiği Avar (Moğol) devletine bağlı Türk boyları idi”14 biçiminde birta-
kım yargılara rastlıyoruz. Türk kimliğinde bir diğer önemli husus da, res-
mi ideolojiye temelden ters düşen: “Türk olduğu tahmin edilen Huyhuy’la-
rın tarihinin en çok M.Ö. 500’lere gidebileceği” tarzındaki iddiadır. Bu da, 
Güvenç’e göre: “Beş bin yıllık milliyetçi tarih görüşünün ancak yarısıdır.”15 

Böylece, Hunlar, Avarlar hatta Sakalar (İskitler) gibi önemli Türk top-
luluklarına Güvenç, kuşkulu nazarlarla bakmakta, Türk ve Türklük kav-
ramlarının tarihi kökenlerini ise, resmî tarih tezine karşıt olarak belirt-
mektedir. Türklükleri bilimsel açıdan önemli ölçüde derinlik kazanan 
Sümerler ise; “Türkçenin ölü dil itibariyle Sümerceye benzerliği üzerinde 
duranlar varsa da sonuçları açısından önemli değildir. Mezopotamya ile 
Küçük Asya kültürlerini yaratanlar Türk soyundan gelmedikleri gibi, kül-
tür tarihi açısından böyle bir zorunlu ta yoktur”16, tarzında yorumlanmak-
tadır. Yazar, böylece Sümerleri dışlayarak, “Anadolu Uygarlıkları” diye 
bilinen bir teorinin hatırlatılmasını yaptıktan sonra; “Akurgal’ın çeşitli 
verilerle yineleyip anımsattığı gibi, Hititler, kuşkusuz Türk değildi, ama biz 
Türkler, biraz Hitit, biraz Frigyalı, biraz Lidyalı, Kapadokyalıyız”17 yargı-
sında bulunmaktadır. Gerçi, “Türkçe ile Sümercenin yapısal benzerliği dil 
                                                           
11 İsmail Mızı-Ulu, Merkezi Gafgaz’ın Etnik Tarihinin Köklerine Doğru, 1993, s. IX. 
12 İsmail Mızı-Ulu, a.g.e., s. VIII-IX. 
13 Bozkurt Güvenç, Türk Kimliği: Kültür Tarihinin Kaynakları, 1993, s. 88-89. 
14 Bozkurt Güvenç, a.g.e., s. 89. 
15 Bozkurt Güvenç, a.g.e., s. 88. 
16 Bozkurt Güvenç, a.g.e., s. 76-77. 
17 Bozkurt Güvenç, a.g.e., s. 77. 
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bilimcilerin dikkatlerinden kaçmamasına”18 rağmen -Güvenç’in deyimiyle- 
biz Türkler ne yazık ki biraz Sümerli değiliz. Aksine biraz Hitit, biraz 
Frigyalı, biraz Lidyalı, Kapadokyalıyız. 

Oysa, Sümerce ile Türkçe arasındaki önemli dil benzerliği yanında, 
Sümerlerin alfabesinde dört yüzden fazla Türkçe köklü sözcük bulun-
maktadır.19 Bu hususu, Osman Nedim Tuna ve İsmail Mızı örneklerle 
göstermiştir. Benzer sözcüklerden bir kısmına da Macarcada rastlıyoruz. 
Pappo, bunun Kafkasya ve Türk dilleri aracılığı ile geçmiş olabileceği ka-
nısındadır.20 

Bu durum, Fodor’un da belirttiği üzere: “Önemli olan Türk diline Sü-
mercenin hangi yollarla sızmış olabileceğidir.” Ancak, Kafesoğlu’nun da 
üzerinde ısrarla durduğu gibi, “Sümerlerin muhtemelen Türk soyundan 
geldiği hatırlanmalıdır.” Çünkü, Sümerlerin dilleri Kafesoğlu’na göre Sa-
mi ve Hint Avrupai olmayıp Türkçe’nin dahil olduğu bitişken gruba men-
suptur.21 

Sümerlerin Türklüğü yanında Juan-Juan’lar veya Avarlar yani Batılı 
“Avarlar”ın da Proto-Moğollar olmadıkları günümüzde ortaya çıkmış bu-
lunmaktadır. Nitekim, Janos Harmatta’nın bir araştırması bu konuda bize 
yeni ufuklar açmaktadır. Orhon-Yenisey Türk oyma yazısına, Avrupa’da 
Karpat Havzası’nda Avar kitabelerinde rastlanmıştır.22 Böylece Avar oyma 
yazısının Orhon-Yenisey alfabesiyle veya ona yakın bulunan oyma yazısıy-
la yazılmış olduğu ortaya çıkmış bulunmaktadır. Bu nokta, Orhon-Yenisey 
oyma yazısının Batı-Türk sahasında yayıldığını bize gösterir. Bunun da, 
ancak Avar göçü ile Karpat havzasına ulaşılabildiği tezi ileri sürülebilir. 

Sümerlerin Türklüğü meselesi bizi M.Ö. 3500 yıllarına kadar götürür. 
Böylece, O.N. Tuna, “Zamanımızdan 5500 yıl önce Türk dilinin varlığı is-
patlanmıştır” yargısında bulunmaktadır. Araştırmacıya göre, “Bugün ya-
şayan dünya dilleri arasından en eski yazılı belgelere sahip olan dil Türk 
dilidir. Bunlar, çivi yazılı Sümerce tabletlerindeki alıntı kelimelerdir.” 

Bu çerçeve içinde, Güneydoğu Anadolu yöresi (Kuzey Mezopotamya) 
Türk kökenli olan Sümerlerin hâkimiyeti altındadır. Bunun dışında her-
hangi bir görüş bilimsel desteğe ve eleştiriye açıktır. Bu gerçeği görmek 
istemeyenler -Cumhurbaşkanı başdanışmanı da olsa- “biraz Hitit, biraz 
Frigyalı, biraz Lidyalı, Kapadokyalı” olabilirler. Ancak, Sümercenin Türk-
çeye yakınlığı ve ilişkilerini reddedemezler. 
                                                           
18 Bozkurt Güvenç, a.g.e., s. 124-125. 
19 İ. Mızı-Ulu, a.g.e., O. N. Tuna, bunun 168 kelimeden ibaret olduğunu söylüyor. 
20 A. Lazsleo Papp, Jumer-Magyar Krodos (The Sureans-Hungarian Question) Magyar, 1970, 
Nyelvör, 94: 280-91. 
21 İbrahim Kafesoğlu, Türk Adı, Türk Soyu, Türklerin Anayurdu ve Yayılmaları, Abbasiler Dö-
neminde Bizans Sugur’unda Türklük Faaliyetleri, Tarih Boyunca Anadolu’da Türk Nüfus ve 
Kültür Yapısı (Tebliğler), Ankara, 1995, s. 12-13. 
22 James Harmatta, “Doğu Avrupa’da Türk Oyma Yazılı Kitabeler”, Erdem Dergisi, Cilt: 3, 
Sayı: 7, AKM Yayınları, Ankara, Ocak 1987, s. 57-98. 
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3. Bazı Asyatik Türk Toplulukları 

Bilindiği üzere, Vambery’den beri Avar dili Türkçe olarak kabul edil-
mektedir. Oysa, Pelliot hatta Roux bunu Moğolca sanıyordu.23 Pelliot ve 
Roux gibi tarihçilerin Avarların dili ve soyları bakımından yanıldıkları ye-
ni araştırmalarla kanıtlanmıştır. Harmatta, Karpat yöresinde yapılan ka-
zılarda elde edilen tabletlere dayanarak Avar dilinin Orhon-Yenisey, oy-
ma yazılı kitabelerin benzeri olduğu kanısındadır. Buna dayanarak ya-
zar: “Geç-Avar halkının Altay bölgesinden gelen Z’li bir Türk dili konuştu-
ğu sonucuna”24 varmıştır. Hunlara gelince, Güvenç bu ulusa da kuşkulu 
bakmaktadır. Oysa, ünlü Macar bilgini Rasony, Hunların (Hiugn-nu) 
“Tarihe ilk defa adını yazdıran Türk kavmi olduğunu”25 söyler. 

3.1. Sakalar ve Kurgan Kültürü 

Yakın zamanlara kadar Batı’da ve Sovyet bilim dünyasında, Türk 
halklarının kültür tarihleri ve kaynakları Asya Hunları (M.Ö. 3. yy.) ve 
Avrupa Hunları (M.S. 4. yy.) tarihinden daha derinliklere götürülemezdi. 
Hatta, Sovyet Tarih-Etnografya bilimi, Türk halkları kültürünü, uzak 
geçmiş köklerini araştırıp, aydınlığa çıkartan görüşlere boyuna karşı çık-
mışlardır. Oysa, Sümer -Türk ve İskit (Saka)- Türk dil benzerlikleri, ya-
kınlığı bellidir. Fakat, Hint-Avrupai ilmî bakış açıları şimdiye kadar bu 
gerçeği yalnızca tesadüfi ses yakınlığı saymaktadırlar.26 Oysa, Türk Kim-
liği yazarı; “Yerleşik tarımcılara saldırısıyla ünlü fakat Türk olmadığı bili-
nen İskitler (ya da Sakalar) hayvancılık kültürünü Asya steplerine doğru 
yaymışlardır.” demek suretiyle hem Sakaları ağır bir dille yargılamakta, 
hem de köklerini Batılı ve Sovyet tarihçileri gibi reddetmektedir.27 Bilin-
diği üzere, Sovyetler de Sakaları Rus resmî görüşüne uygun tarzda Ya-
kutlar olarak belirtmiştir. 1989 sonrası, kendilerini Saka Türkleri kabul 
eden bu topluluk bugün Türkçe konuşmakta ve T.C. ile yoğun kültürel 
ilişki içinde bulunmaktadırlar. 

Günümüzde, M.Ö. 4000-3000 yıllık halkların kültürü ile Türk halkla-
rının kültür gelenekleri arasındaki sürekli ilişkilerin tespitinde, dil ben-
zerlikleri yanında maddî kültürlerinin de araştırılmaları gündeme gelmiş 
bulunmaktadır. Bu da Kurgan (mezar) kültürü denilen arkeolojik yön-
temlerle ortaya çıkarılmaktadır. “Kurgan kültürünü araştırmakla biz, Türk 
boylarının ilk vatanının nerede olduğunu, nerelere yerleştiklerini aydınla-
tabiliyoruz.”28 
                                                           
23 Jean Paul Joux, Türklerin ve Moğolların Eski Dinleri, 1994, s. 14. 
24 J. Harmatta, “a.g.m.”, s. 26. Keza, Avarların Dili Sorununa Dair, s. 12. 
25 Laszlo Rasony, Tarihte Türklük, 1991, s. 65. 
26 İ. Mızı-Ulu, a.g.e., s. VIII. 
27 B. Güvenç, a.g.e., s. 93. 
28 İ. Mızı-Ulu, a.g.e., s. VIII. 
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3.2. İdil ve Volga Türkleri 

Böylece yukarıda değindiğimiz gibi, Proto-Türk boy ve topluluklarının ilk 
vatanlarının Altay dağları değil, İtil ve Cayik yani Volga-Ural nehirlerinin ara-
sı olduğu belirlenmiştir. Nitekim, arkeolojik ve etnolojik verilerin ışığında, bir 
zamanların tanınmış dilbilimcisi Y. Nemet de, Türklerin ana yurtlarının Vol-
ga-Ural nehirleri arası olduğunu yazmıştır. Nemet aynen şöyle diyordu: 
“Türklerin ilk vatanının Orta veya Doğu Asya olması teorileri yetersiz kalmış, 
eskimiştir.”29 İtil ve Cayik arası yörelerden hareket eden Proto-Türk boyları ve 
onların kültürü M.Ö. 4. bin yılının sonu 3. bin yılının başlangıcında kuzeyde 
Finn-Ugar yöresine, doğuda Orta Asya ve Altay’a, Batıda Avrupa’daki Tripoli 
içerisine, güneyde ise Kafkas’tan geçerek Küçük Asya’ya ve Mezopotamya’ya 
yayılmıştır. Türk halklarının dil ve kültürlerinin birçok Hint-Avrupa, Sami, 
Sanskrit, Kafkas, Finn-Ugor dilleriyle karışmasının nedenini de burada ara-
mak gerekir. İ. Mızı-Ulu’ya göre eski Türklerin Sümerler ile arkeolojik, etnog-
rafik ve tarihî ilişkileri dil yapısıyla çok iyi uzlaşmaktadır.30 

3.3. Kimmerler ve Guttiler 

Tarihi gelişim süreci içinde, Sümerlerden sonra Kimmerler ile karşıla-
şıyoruz. Kimmerler üzerine bir tez çalışması yapmış bulunan Prof. Dr. 
Taner Tarhan’a göre, M.Ö. 1900-1700 yılları arasında Anadolu’yu içine 
alan yörede Kimmerlerin hakimiyetine tanık olmaktayız. Tarhan hem ar-
keolojik bulgular, hem de yazılı belgeler göz önüne alındığında, Kimmer-
lerin Türklüğü tezini savunmaktadır.31 Aynı şekilde, Benno Landisber-
ger, 1937 Tarih Kurultayı’nda İ.Ö. 2500 yıllarında yine Mezopotamya’da 
egemen olmuş Gud ya da Kut Kavmi’nin Türk asıllı olabileceği hakkında-
ki düşüncelerini şöyle açıklamaktadır: “Bu Gutium yahut Kutlum milleti-
nin adının Akadça nisbet eki olan kısmını çizersek Kut kalır. Eğer çok 
önemli olan belirtiler bizi aldatmıyorsa, tarihte Türklere en yakın bir suret-
te münasebetleri olan hatta belki de ayniyet gösteren kabile budur.”32 
Landsberger, ayni bildiride Kutların 2500’den sonra Akad’ın Sami kralları-
nı düşürerek 125 yıl Mezopotamya’ya hükmettiklerini ileri sürmektedir.33 

Gud ve Sümer dilleri, Türk dili gibi bitişken (Agglutinate) dilleri özelli-
ğindedir. Bu benzerlikten hareket eden bazı Türkologlar Sümerce, Gutice 
ve Türkçe arasındaki yapısal hususiyete dikkatleri çekmişlerdir. Hatta, 
Prof. Dr. Veciha Hatipoğlu; “Sümercenin Türkçe olduğunu ve Türk tarihi-
nin de Sümer tarihi ile başlaması gerektiğini”34 savunmuştur. 
                                                           
29 Y. Nemet, Vepresi İsterii, No: 6, 1963. Nk. İ. Mızı-Ulu, a.g.e., s. VIII. 
30 İ. Mızı-Ulu, a.g.e., s. IX. 
31 Taner Tarhan, Eski Çağda Kimmerler Problemi, 8. Türk Tarih Kongresi, Zabıtları, TTK Ya-
yınları, Cilt: I, 1979, s. 355. 
32 Benno Landsberger, Türk Tarih Kongresi Zabıtları, TTK Yayınları, s. 105. 
33 B. Landsberger, a.g.e., s. 105. 
34 Vecihe Hatipoğlu, Milliyet Gazetesi, 26 Eylül 1978. 
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Görüldüğü üzere Anadolu, M.Ö. 3500 yıllarında ilkin Sümerler, son-
raları Kimmerler, daha sonraki dönemlerde de Gud veya Gutillerin haki-
miyetine geçmiş bulunan bir tarihsel kuruluşa sahiptir. Türk kimliği ve-
ya devletin yarı resmî tarihi, bu gelişim çizgisi üzerinde en ufak bir kayı-
ta yer vermemekte, aksine hiçbir kayıta dayanmaksızın, “Anadolu’muzu 
Biraz Hitit, Biraz Frikya, Biraz Lidya ve Kapadokya” olarak belirtmekte, 
böylece “Anadolu Uygarlıkları” diye adlandırılan bir safsatanın içine it-
mektedir. Türk tarihine bu tür bir yaklaşımı biz Enderunî bakış açısı 
olarak belirtmekteyiz. 

4. Etnik Ayrım ve Mozaikçiler 

Millî bir devletin hedefi veya demokratik felsefe: “Farklılık olana saygı 
gösterir ama, bu farkı artırmaya çalışmaz. Farkı artırmak, kalınlaştırmak 
demokrasinin görevi değildir.”35 Oysa, bizde kültür bakanlığı dahil, devle-
ti temsil eden kişi ve kuruluşlar “mozaik” veya “etnik farklılıklar” üretme-
yi marifet saymaktadırlar. Bir zamanlar, ABD sosyolojisine hakim olan 
düşünce, etnik ve azınlıkların eritme potasında (melting-pot) kimliklerini 
yitirerek “Amerikanizm” simgesinde bütünleştirmelerini sağlamak idi. 
Şimdilerde ise, kültürel farklılıkların ve toplumsal hoşgörünün dinamik 
unsurlar olarak kabulü hususu, Üçüncü Dünya Ülkelerine telkin edil-
mektedir. Ancak, yine de ABD düşüncesinde ağırlığı hissettiren temel gö-
rüş, “ortak bir dil ve paylaşılmış anayasal değerler, toplumsal uzlaşmanın 
dayandığı kaynakları oluşturur. Bu değerlerin yokluğu halinde ise, kültü-
rel farklılıkların toplumsal toleranstan yararlanması mümkün olamaz. İşte 
böyle bir durumda da Amerikan toplumunun parçalanması durumu baş-
lar.”36 Brzenzinski’ye göre, “böyle ortak bir paylaşımın geliştirilmemesi ha-
linde, bu farklılaşmalar yıkıcı ve hatta bölücü olabilir... Amerika’yı giderek 
yükselen bir şehir gerillası hareketiyle yüz yüze bırakabilir.” Sürekli top-
lumsal farklılaşmalar meydana getirmek akılcı ve gerçeğe dayalı olmayan 
birtakım meta-mit düşüncelerdir. Bu tür görüşleri etkileşim gücü yük-
sek olan katalitik milletler, öteki ülkelere ihraç etmek suretiyle, yapısal 
bozulmalara neden olabilirler. 

1990’ların başında ABD’de yarım dolarlık yeni bir pul çıkmıştı. Pulun 
sol tarafında bir Kızılderili resmi, üst tarafından sağa doğru inen bir yazı 
vardı. Bu yazıda: “İlk Amerikalılar Asya’dan göçüp gelmişlerdi” sözü yer 
alıyordu. Bu pul, Kızılderililerin tarih ve kültürleri tahrip edilip, kimlik-
sizleştirildikten, yani melting-pot operasyonundan sonra -katalitik bir 
milletin- öteki milletlere ihraç ettiği bir düşünce sisteminin tipik bir bel-
gesidir. Artık, antropoloji kitaplarında bu insanların Bering Boğazı’ndan 
geçerek Kuzey Amerika’nın çeşitli kesimlerine yerleştikleri, yarım yüzyıl-
                                                           
35 Ahmet Taner Kışlalı, “Ulusal Bütünleşme Sorunu, Dünyada ve Türkiye’de Güncel Sosyo-
lojik Gelişmeler”, I. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Ankara, 1994, s. 29. 
36 Zbigniew Brzenski, Kontrolden Çıkmış Dünya, İş Bankası Kültür Yayınları, 1994, s. 127. 
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dan beri yer almış bulunmaktadır.37 Hatta, günümüz ünlü Fransız tarih-
çisi Cahen de benzer bir kaydı ileri sürmektedir: “Türklerin, Ural-Altaylı 
diye adlandırılan ve sınırları kesinlikle bilinmeyen bir daldan geldikleri 
sanılmaktadır. Sarı ırk denilen ve Amerika Kızılderililerin bir bölümünü, 
belki de tümünü içine alan bir ırkın üyeleri olmaları mümkündür.”38 

4.1. Anadolu’ya İlk Yerleşimler 

İster M.Ö. İtil (Volga) Cayik (Ural), isterse Altaylardan gelmiş olsunlar; 
Anadolu, milattan sonra da asgarî bin yıl süreyle, Avrupa ve Balkanlar’a 
yönelik Türk göçlerine sahne olmuştur. Tespitlere göre, M.S. Anadolu’ya 
en erken göç, miladi IV. yüzyılın sonlarına doğru, Hun Türkleri tarafın-
dan gerçekleştirilmiştir.39 Asya Hunlarının devamı ve torunları Batı Hun-
ları, M.S. 378 yılında Tuna Irmağı’nı geçerek Batı-Roma ve Bizans top-
raklarını istila etmişlerdir. Daha sonraları bir yanda Balkanlar üzerinden 
Trakya’ya öbür yandan da Kafkas Dağları’nı aşarak Anadolu’ya girmiş-
lerdir. O halde, 395-398’de Anadolu, M.S. ilk kez Hunlar tarafından yer 
yer istila edilmiştir. Bunu bazı tarihçiler, M.S. Anadolu’ya “ilk Türk girişi” 
tarzında algılamaktadırlar. 

Anadolu’ya ikinci Türk istilası Sabar veya Sibir Türkleri tarafından 
gerçekleştirilmiştir.40 515-516 yıllarında, Hunlara tâbi olarak yaşayan 
Sabarlar Kayseri, Konya ve Ankara yörelerine akınlar yapmışlardır. Ana-
dolu’ya üçüncü Türk girişini, A. Sevim, Müslüman Türk akıncıları oldu-
ğunu belirtmektedir. Böylece, 300 yıl süren bir istilalar dönemi yaşan-
mıştır. Nitekim, Peçenek ve Uzlar gibi kavimler VIII. - XI. yüzyıllarda ön-
celeri Balkar civarına, aşağı Sır-Derya ile İdil (Volga) boylarına, sonraları 
Güneydoğu Avrupa ve Balkanlar’a yerleşmişlerdir.41 Karadeniz’in kuze-
yindeki bozkırlarda (Deşt-i Kıpçak) 300 yıl kadar barındıkları bilinmekte-
dir. A. Kurat’a göre, Peçenekler 950-1000 yılları arasında İdil Nehri’nin 
batısından Karpat eteklerine ve bir taraftan da Tuna ovasına kadar geniş 
bir alana yayılmış bulunmaktadırlar. Peçenekler (Oğuzlar) 9. yüzyılın 
sonlarında Karadeniz’in kuzeyini işgal etmiş, Kiev ve Kırım sahillerine 
kadar dayanmıştır. Hatta 1050’de Bizans’a karşı yürütülen Peçenek 
akınları Marmara kıyılarına kadar uzanmıştır. 1080’de patlak veren bü-
yük Bogomil hareketlerine katılmışlar, yörede etkin rol oynamışlardır. 
Ancak, yerleşik hayata geçemedikleri için 8 urug ve 40 boydan ibaret 
olan bu güçlü Oğuz kitleleri etraftaki kavimler arasında eriyip gitmişler-
                                                           
37 Ralph L. Beals and Harry Hoijer, An Introduction to Anthropology, ikinci baskı, 1959, s. 
182.  
38 C. Cahen, Osmanlılardan Önce Anadolu’da Türkler, 1979, s. 21. 
39 Ali Sevim, Anadolu’nun Fethi: Selçuklular Dönemi, TTK Yayınları, 1988, s. 13. 
40 A. Sevim, a.g.e., s. 14-15. 
41 Akdes N. Kurat, “Peçenekler”, İslâm Ansiklopedisi, Cilt: 9, s. 535-543. Keza ayni yazarın 
Peçenekler Tarihi, 1947, s. 41-43. 
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dir. Günümüzde hem Gagavuzlar hem de Ortodoks Türkler, soylarının 
Peçeneklere kadar uzandıklarını iddia etmektedirler. 

4.1.1. Kumanlar ve Kıpçaklar 

Keza, Yayık (Ural), İtil (Volga), Don civarında hüküm süren, bir Türk 
boyu olan Kumanlar 1050’lerde Doğu Avrupa’da egemen durumunda 
idiler. Karadeniz’in kuzeyindeki sahalar Kumanlar tarafından ele geçiri-
lince buradaki Peçenekler ve Oğuzların kalıntıları da bu Türk kavmine 
katılmışlardır. Bizans entrikaları ile Balkanlar’da Kumanlar Peçeneklere 
karşı 1091’de büyük bir savaş açarak onları yenilgiye uğratmışlardır.42 

Kuman-Kıpçaklar Macaristan’dan başka Bulgaristan, Romanya, Rusya 
ve Gürcistan’da da önemli rol oynamışlardır. Hatta Mısır, Memlûk sultanlığı 
da tarihini bu Türklere borçludur. Avrupa ile Asya’yı yakınlaştıran kara ve 
deniz yollarının birleştiği alanlarda hakimiyet sağlayan Kuman-Kıpçakların 
asıl dil ve edebiyatlarına ait önemli kaynaklarından birini Venedik’te St. 
Marcus kütüphanesinde muhafaza edilen Codex Cumanicus teşkil eder. 
1303 yılında yazılmış veya istinsah (kopya) edilmiş, 82 varaktan ibarettir. 

4.1.2. Oğuzlar-Türkmenler 

XI. yüzyıldan itibaren kendilerine Türkmen de denilen Oğuzlar; Türki-
ye, Azerbaycan, İran, Irak ve Türkmenistan Türklerinin ataları ünlü bir 
Türk kavmidir.43 Oğuzlar, gerek bu ad altında, gerekse Türkmen adı ile 
kitleler halinde Anadolu’ya gelip yurt tuttular. Bu geliş, F. Sümer’e göre 
yaklaşık iki yüzyıl kadar sürmüş ve Oğuzeli’nin büyük bir kısmı, bu ül-
keye yerleşmiştir. Oğuzlar arasında mühim sayıda yan-yerleşik ve yerle-
şik unsurların da bulunduğu anlaşılıyor. Dünyaca ünlü, günümüz Fran-
sız tarihçisi Cahen, Türk kavimlerinin göçleri ile alâkalı olarak şöyle di-
yordu: “Türkler, son iki bin yıl içinde Anayurtları Ortadoğu Asya’dan, bir 
yanda Hint Okyanusuna, öte yandan Akdeniz’e ve Orta Avrupa’ya kadar 
uzanan çok geniş bir alana yayılmış halk topluluklarından oluşmaktadır.”44 

Böylece, Anadolu M.Ö. 3500 yıllarından M.S. 4. yüzyıllara kadar Bal-
kanlar’dan Kuzey Karadeniz ve Mezopotamya yönlerine kadar Sümerler, 
Kimmerler, Guttiler, Hunlar, Sabirler, Peçenekler, Kuman-Kıpçak ve Oğuz-
lar gibi Asyatik Türk kavimlerinin istilası altında oluşmuş, maddî ve mane-
vî kültürel değerlere sahiptir. “Anadolu Uygarlıkları” Teorisinin en önemli 
temsilcisi Prof. Dr. Ekrem Akurgal bu gerçeği şu şekilde dile getiriyordu: 

“Türk kültürünün özünü bugün için bile Orta Asya’da yaşayagelen 

değerler oluşturur. Türklerin dillerinden başka özellikle, efsaneleri, 
                                                           
42 Reşit R. Arat, “Kıpçak (Kuman)”, İslâm Ansiklopedisi, Cilt: 6, s. 713-716. 
43 Faruk Sümer, “Oğuzlar”, İslâm Ansiklopedisi, Cilt: 9, s. 378-387; Keza F. Sümer, Oğuzlar 
(Türkmenler), 4. Baskı, 1992, s. 13-18. 
44 C. Cahen, a.g.e., s. 11. 
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töreleri ve âdetleri de Orta Asya kökenlidir. Bunlara, dönemlerinin bi-

rer Türk buluşu olan, yoğurt, pastırma, bulgur, tarhana gibi konserve 

türündeki somut kültür ürünlerini de eklemek gerekir. Selçuk küm-

betleri Türk çadırlarının taşa aktarılmasından ortaya çıkmıştır. Kısa-

ca söylemek gerekirse, o gün yaşamakta olan Türk halk sanatlarının 

büyük bir bölümü Türklerin ilk yurtlarından getirdikleri miras olup, 

bunlar uygarlığımızın en özgün yanını oluşturur.”45 

Akurgal’ın bu yorumu, hiç değilse Anadolu’da yaşayan asgarî 1600 yıl-
lık kültürel sürekliliği göstermesi bakımından dikkat çekicidir. Ancak, 
Anadolu Uygarlıkları veya Greko-Latin meta-mitleri zaman zaman bu sis-
temi bozarak, Batı Anadolu’da, M.Ö. 680-334 tarihleri arasında yaşamış 
olan Lidya ve Frigya krallıklarına Türk kültür değerlerini mal etmeyi bir 
alışkanlık haline getiren bir kısım “Çağdaş Hellenist” aydınlarımız için bir 
hareket noktasını teşkil etmiştir. “Türk Hümanistleri” olarak da bilinen bu 
kadro, her nedense Asyatik Türk Kavimleri ve Mezopotamya Kültür Çevre-
si yansımaları hakkında en ufak bir görüş beyan etmezler. Hatta, Ege’nin 
zeybek kılığını, Türk giysilerinden ziyade Yunan kültür alanına dayandı-
ran yorumlar, bunun Peçeneklerin kılıklarıyla bir benzerliği -Bizans tarih-
çilerinin kayıtlarına rağmen- olabileceğini düşünmek bile istemezler.46 

Anadolu Selçuklu Devleti’nden (1077-1307) Müslüman yazarların 
“Rum” diye söz ettiklerini bilmekteyiz. Anadolu’ya “Turchia” denilmesi, 
Barbarosa’nın Haçlı Seferleri’nden başlayarak Batılı yazarlar tarafından 
gündeme getirilmiştir.47 

“Anadolu’da Grek yöreleri, Ermeni yöreleri ve daha başka yöreler ol-
masına rağmen”, Türkler Anadolu’nun her yerine 150-200 yıl içinde ya-
yılmışlardır. Kuzeyde Bizans ve güneyde Ermenistan ile Türk toprakları 
arasındaki sınırlarda Türkleşme çok yoğun bir biçimde gerçekleşmiştir. 
Cahen’e göre, “Kırsal alanların Türkleşmesine yol açanlar tamamen Türk-
menlerdir. (....) Bugünkü Anadolu’da pek çok köy ve yer adının, bilinen 
Oğuz köylerinin adlarıyla ilgili olduğu bir gerçektir.” 

Anadolu Selçukluları döneminde, Türkmenler “uc”da yerleştirilmiş ol-
malarına rağmen, Arapça ve Farsçayı bilmemeleri nedeni ile “Rum”daki 
Selçukların tarihinde ilk kez Türkçeyi kullanan bir divan kâtipliği kur-
muş olmaları da Büyük Selçuklu (1038-1194) dönemi izlenen yanlış kül-
tür politikalarına set çekmiş oluyordu. Karahanlıların Farsça ve Arapça 
kullanmamalarına karşılık, Büyük Selçuklu Devleti’nin Farsça’yı resmî 
dil olarak tercihleri, 13. yüzyılda bütün sultanlarının Türk adları değil de 
Keyhüsrev, Keykâvüs, Keykubat, Keyferidun, Siyavuş, Feramuz gibi İran 
                                                           
45 Ekrem Akurgal, “Türkiye’nin Kültür Sorunları”, Belleten, Cilt: VI, Sayı: 182, Nisan, 1982, 
s. 261-269. 
46 Mehmet Eröz, Hıristiyanlaşan Türkler, TKAE Yayınları, Ankara, 1983, s. 26. 
47 C. Cahen, a.g.e., s. 150. 
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mitolojisinin kahramanlarının adlarını taşımaları haklı olarak Cahen’i 
Türkler arasında kavmi bağlılık duygusunun Araplara nazaran zayıf ol-
duğu kanaatine götürmüştür. Cahen’e göre: “Tarih, Türk-İran kaynaşma-
sını göstermiş, Türk-Arap kaynaşmasını göstermemiştir.”48 

Merkeze hakim olan Türklerin bu durumuna karşılık, “uc” da Türk-
men unsurlarını yaşayan Türklük duygusu etkileyici bir rol oynuyordu. 
Türkmenlerin millî destanı İbn Alâ’nın “Danişmendnâme” adlı eseri 
Türklüğü belirten kaynaklar olarak bilinebilir. 

Merkez-uc şeması, aynı zamanda Türkmen-Oğuz farklılaşmasını be-
lirlemektedir. “Türkmen sözcüğü bu dönemde ortaya çıkmıştır. Kökeni de, 
anlamı da belli olmayan bu sözcük, belki göçebe Müslüman Türkleri, bir 
yandan yerleşik Türklerden, bir yandan da göçebe ama Müslümanlığı ka-
bul etmiş Türklerden ayıran bir deyim olmuştur.”49 

Türk tarihçileri arasında da Oğuz-Türkmen ikiliğine rastlıyoruz. Köy-
men, yerleşik Oğuzlar ile göçebe Oğuzlar arasında ayırım yapmakta, 
“Türkmenleri göçebe Türkler kategorisine koymaktadır.”50 Büyük Selçuklu 
ve Anadolu Selçuklu Devleti’ni kuranların hep bu yerleşik Oğuzlar oldu-
ğu noktasında tarihçimiz ısrar etmektedir. 

Türkmen-Oğuz ikiliğini, Büyük Selçuklu veziri Nizâmü’l Mülk de se-
zinlemiş, onları hoşnut etmek üzere 1000 veya daha fazla Türkmen ço-
cuğunun saraya alınarak “gulam” sistemine göre eğitilmesini önermiştir. 
Ancak, bu tür önlemlerin zamanla ihmal edilmesi sosyal gerginliği artır-
mıştır. Barthold’un yerinde tespitiyle: “Türkmenler meselesi Selçuklu İm-
paratorluğunu çok meşgul edecektir.”51 Hatta, Osmanlı İmparatorluğu da 
benzer sorunlarla karşılaşacaktır. Nitekim, Ziya Gökalp de 1910’larda 
Türkmen-Oğuz ikiliğini sezinlemiş ve bunun kökenlerine değinerek bir-
takım yorumlarda bulunmuştur. “Türkçülük ve Turancılık” başlığı altında 
görüşlerini açıklayan Gökalp, önce konuya yaklaşımını şu şekilde ortaya 
koyuyordu: 

“Türkçülük ve Turancılığın farklarını anlamak için, Türk ve Turan 

zümrelerinin sınırlarını belirlemek gerekir. Türk, bir milletin adıdır. 

Millet, kendisine has bir kültüre sahip olan zümre demektir. O halde, 

Türk’ün yalnız bir dili, bir tek kültürü olabilir. Oysa, Türk’ün bazı kol-

ları Anadolu Türklerinden ayrı bir dil, ayrı bir kültür yapmaya çalışı-

yorlar. Meselâ; Kuzey Türklerinden bir kısım gençler, bir Tatar kültü-

rü meydana getirmekle meşguldürler. Bu hareket, Türklerin başka 

bir millet, Tatarların da başka bir millet olma sonucunu verecektir.”  
                                                           
48 C. Cahen, a.g.e., s. 253. 
49 C. Cahen, a.g.e., s. 28. 
50 Mehmet Köymen, Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihi, Cilt: II, 1954, s. 399. Keza, Orhan 
Türkdoğan, Türk Tarihinin Sosyolojisi, Turan Yayıncılık, İkinci Baskı, İstanbul, 1996, s. 339-351. 
51 M.W. Barthold, Türkistan II, s. 309, zik. M. Köymen, a.g.e., s. 399. 
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Gökalp’e göre: 

“Bugün, kültürce birleşmesi kolay olan Türkler, özellikle Oğuz Türkle-

ri yani Türkmenlerdir. Türkiye Türkmenleri gibi, Azerbaycan, İran ve 

Harzem ülkelerinin Türkmenleri de Oğuz uruğuna (soyuna) mensup-

turlar. Bundan dolayı, Türkçülükteki yakın mefkûremiz Oğuz birliği 

yahut Türkmen birliği olmalıdır.”52 

5. Devletin Yabancılaşması, Enderun ve Devşirmeler 

Yeri gelmişken, Oğuz-Türkmen ikiliğinin bir tarihsel oluşumuna da 
dikkatleri çekmek gerekir. 

“Şah İsmail’in dedesi olan Şeyh Cüneyd, Oğuz boyları arasında: 

“Oğul mu önce gelir, yoksa sahabeler (yakın adamları) mi” diyerek 

propaganda yapıyordu. Oğuz boyları, Oğuz Han’ın çocukları ve Kayı-

ların amcaoğulları nasıl oluyor da Padişahın Enderun’undan çıkan 

devşirmelerden ibaret olan sahabeleri (yani yakın adamları) bunlara 

tercih ediliyordu? O zamanki halk şeyhleri, Türklerin zulme maruz 

kalışlarını vaktiyle Ehli Beyt’in (Peygamber soyu) uğramış olduğu ezi-

yete benzetiyorlardı. Nitekim, bu yanılgı sonucu o zamanki, Türkmen-

lerin büyük bir kesimi bu benzeyişe aldanarak, baba ocağından ay-

rılmışlar, kendi kendilerine ayrı bir edebiyat, ayrı bir felsefe, ayrı bir 

mabet (tapınak) kurmuşlardır. Bununla beraber, din bakımından, Os-

manlılardan ayrılmamış bulunan Sünnî Türkler -Oğuzlar- de millî kül-

tür bakımından Osmanlı emperyalizmine bağlanmadılar. Kendilerine 

milli bir kültür teşkil ederek, Osmanlı medeniyetine kayıtsız kaldılar.” 

Gökalp, açıkça gözlendiği üzere, Oğuz-Türkmen’in aynı uruk (soy)dan 
geldiğini belirlemesine karşılık, Osmanlı sistemi içinde bunun bir ayrılığa 
dönüştüğünü, en yakını (sahabeleri) olan Türkmenlerin yerine Devşirme ve-
ya Enderun’un tercih edildiğini vurgulamaktadır. Bu zihniyet karşısında, 
Safevi propagandası, Türkmenleri bir çeşit zulme maruz bırakmış, Ehl-Beyt 
mensupları tarzında görmüş ve onları yanlarına çekmeye çalışmışlardır. 

Gökalp, böyle bir oluşumda Osmanlı düzenini sorumlu tutmakta ve ağır 
bir dille eleştirmektedir: “Niçin Türk tipi ile Osmanlı tipi birbirine bu kadar 
zıttır? Niçin Türk tipinin her şeyi güzel, Osmanlı tipinin her şeyi çirkindir? 
Çünkü Osmanlı tipi, Türk kültürüne ve hayatına zararlı olan emperyalizm 
sahasına atıldı, kozmopolit oldu, sınıf çıkarını millî çıkarların üstünde tuttu?” 

Türkmen-Oğuz ayrılığının sebepleri, Gökalp’te kalın çizgileriyle ortaya 
çıkmaktadır. Bunun da başlıca sebebi, devleti kuran Türkmenlerin Os-
manlı Devleti’nin teşkilinden itibaren üvey evlat muamelesi görmeleri, 
devletin yüksek yerlerine Enderun mektebinde yetiştirilen Devşirmelerin 
(Hristiyan çocuklarının) getirilmesidir. Bu husus, Büyük Selçuklu İmpa-
                                                           
52 Ziya Gökalp, Türkçülüğün Esasları, Ankara, 1972, s. 24-25. 
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ratorluğu’ndaki Gulâm sistemini bizlere hatırlatması bakımından ger-
çekten dikkat çekicidir. Nitekim, son araştırmalarında M. Köymen: “Bü-
yük Selçuklu İmparatorluğu kuruluşu sırasında başlıca rol oynamış olan 
göçebe Türklerin yerine halk olarak ve devletin mülkî teşkilat kadrolarını 
işgal eden unsurlar olarak İranlıların alınması, siyasal bakımdan mağlup 
olan yerleşik halkın kültür yönünden galip gelmeleri sonucunu doğurdu-
ğu”53 kanaatine varmıştır. 

Aynen Osmanlı Devleti’nde gözlendiği tarzda, Büyük Selçuklu İmpara-
torluğu da yerleşik düzene geçer geçmez, üst makamlara yabancı uyrukla-
rı (İranlıları) getirmeleri, dil ve askerî teşkilat yönünden yabancı kültür 
emperyalizmine toplum yapısını açık tutmaları, göçebe Oğuzları (Türk-
menleri) gücendirdiğini hatta nefrete dönüşen bir durum yarattığını Niza-
mü’l Mülk’ün giriştiği Gulâm sisteminde görmekteyiz. Dıştan bakıldığında, 
resmî dil olarak Farsça’yı kabul eden devletin uyguladığı kültür siyaseti-
nin zamanla devletin askerî teşkilat kadrolarını işgal eden Gulâm’ın, Türk-
ler tarafından da iyi karşılanmadığına, kenar bölgede egemen olduğu için 
İran kültürünün etkisi altında pek kalmayan Kirman Selçuklu hükümdârı 
Kavurd’u, kendilerini zaferden zafere koşturan Alp Arslan ve Melikşah gibi 
Selçuklu hükümdarlarına tercih etmelerinden anlaşılıyordu. 

Büyük Selçuklu İmparatorluğu toplum yapısından beliren bu ikilik 
yani sanat (mimari, güzel sanatlar ve benzerleri) gibi maddî kültür ala-
nında Türkler, edebiyat ve dil gibi manevî kültür sahalarında ise İranlıla-
rın egemen olmaları, aynen Osmanlı toplumu düzenini bize hatırlatmak-
tadır. 

Her iki devletin arasında 200-250 yıllık bir süre olmasına rağmen, bi-
rini yıkan sebepleri, diğerinin aynen benimsemiş olması cidden hazindir. 
Nasıl Osmanlılarda Enderun ve Acem Oğlanları sistemi, devletin bürok-
ratik kadrosunu Devşirmelerin, Yeniçeri ocakları ise askeri teşkilatın ya-
bancı uyrukluların eline geçmesini sağlamış ve devletin kurucusu olan 
Türkmenler (göçebe Oğuzlar) üvey evlat durumuna düşürülmüş ise, Sel-
çuklu İmparatorluğu’nda da aynı hatalar işlenmiş Gulâm’ın yönetimi ele 
geçirmesi ve sonunda Türkmen-Oğuz çatışması devletin çöküşünü hazır-
lamıştır. 

Anadolu Selçuklularında da izlerini sürdüren bu Gulâm sistemi, mer-
kez ordusunun çekirdeğini teşkil ediyordu. Ancak, Sipahiler, Sûbaşıların 
kumandasında Türklerden ibaret iken, merkez ordusu sipahilerden fark-
lı bir kaynaktan geliyordu. Merkezi ordu ise, küçük yaşlarda satın alın-
mış Türk veya esir edilmiş Hristiyan çocuklarının, devlet merkezinde ve 
büyük kentlerdeki köle okullarında (Gulâmhâne) yetiştirilmesiyle meyda-
na geliyordu. Bunlar arasında yüksek makamları işgal eden emirler çıkı-
yordu ki, Selçuklu yeniçeri teşkilâtının esası bu idi. Bunlardan başka, 
                                                           
53 M. Köymen, Selçuklu Devri Türk Tarihi, 1963. 
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Anadolu Selçuklu Devleti merkezinde Türk, Frank ve Gürcü ücretli as-
kerlerinden meydana gelen bir askeri kıt’a daha vardı.54 

Kısacası, Türkmen-Oğuz ikiliğinin kökeninde, devletin kurucusu ola-
rak, Türkmenlerin (Göçebe-Oğuzların) bir köşeye itilmesi önemli etken-
dir. Nizamü’l Mülk, bu ayrılığı sezinlemiş, Türkmenlerden de Gulâmhâ-
nelere çocuk alıp yetiştirilmesi taktiğini denemişse de bunda başarı sağ-
layamamıştır. Gökalp, Türkmen-Oğuz ikiliğinin, iç ve dış kışkırtmalar 
sonucu, Osmanlı toplumunda kabuğuna çekilmiş Kızılbaşlığın meydana 
çıkmasına önayak olduğu, kırgın bir zümrenin toplum yapısında belir-
mesine yol açtığı görüşünü ileri sürmüştür.55 Bu ikiliğin izlerine, günü-
müzde Muğla yöresinde Alevi ve Bektaşi köyleri üzerinde yapmış olduğu-
muz saha araştırmalarında da rastlamaktayız. Muğla’nın Ortaca ilçesine 
bağlı Kemaliye ve Gölbaşı; Milas’ın Yusufça, Pınarcık ve Koru köylerinde 
Aleviler, Sünni’leri “Türk” olarak belirlemektedirler. Sünni deyimi yerine, 
Aleviler sürekli Türkler deyimini kullanıyorlardı.56 Bu rastlantı değildir, 
tarihsel gelişimin izlerini taşımaktadır. 

Büyük Selçuklu döneminde belirgin çizgileriyle ortaya çıkan Türkmen-
Oğuz farklılaşması hususunda sistematik bir bilgiye sahip değiliz. Çünkü, 
bu tür uygulamalar daha sonraları Anadolu Selçuklu Devleti ve nihayet 
Osmanlı İmparatorluğu’nda bir deneyim unsuru olarak gündeme gelecek-
tir. Yalnız, Köymen’in bir münşeat dergisinde Gürgan Türkmenleri üzerine 
şahne (inzibat) atanmasıyla alâkalı yorumlarını buraya aktarmadan geçe-
meyeceğim. Zira, Selçukluların toplumsal bütünleştirme politikası açısın-
dan bu görüşler son derece yararlı ipuçlarını taşımaktadır. 

a) Devlet, bu Türkmenleri teorik yönden kendi yerleşik tebaasından 
(reaya) farksız düşünmüyormuş gibi görünüyorsa da gerçekten bunlar, 
iç yönetimlerinde, reislerinden tamamıyla bağımsız olarak yaşamaktadır-
lar. Çünkü devlet tarafından bunlar üzerine atanan şahnelerin yetkileri, 
son derece sınırlı kalmıştır. Şahnelerin görevi de, devleti Türkmen, oy-
mak (Kabile) reisleri yanında temsil etmek, devlet ile reisler arasındaki 
ilişkileri sağlamak, uygunsuz hareketlerde bulunmalarını önlemek ve ni-
hayet devlete olan vergi borçlarını zamanında tahsil etmektir.** 

b) Göçebeler (Türkmenler) ekonomik yönden kent yaşantısının bir ta-
mamlayıcısı durumunda idiler. Bunların hayvan ve eşyaları yerleşik in-
                                                           
54 Osman Turan, “İktâ”, İslâm Ansiklopedisi, Cilt: VI, s. 956-958. Keza, O. Turan, Selçuklu-
lar Tarihi ve Türk-İslâm Medeniyeti Tarihi, s. 255. 
55 1993-1994 yılları arasında Muğla’nın Ortaca’ya bağlı Kemaliye ve Gölbaşı: Milas’ın Yu-
sufça, Pınarcık ve Koru köylerinde yapmış olduğumuz bir alan araştırmasında, Aleviler, 
Sünnileri “Türkler” diye belirliyorlardı. Bkz. Orhan Türkdoğan, Alevi-Bektaşi Kimliği, Timaş 
Yayınları, İstanbul, 1995, s. 53-74. 
56 O. Türkdoğan, a.g.e., s. 53-74. 
** Şahneler ilkin Moğollarda, sonra Selçuklular ve İlhanlılarda, daha sonra da Osmanlılarda 
şehirlerin asayişlerini sağlayan iç güvenlik temsilcileridir. Osmanlıda Şahnenin bir adı da 
Subaşı idi. Subaşı, sultan tarafından görevlendirilir, şehirlerde mahalle ve sokaklarda kamu 
görevliliğini sağlarlardı. 
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sanların refahı için önemli bir desteği sağlıyordu. Bu özelliklerinden ötürü, 
Türkmenler (göçebe-Oğuzlar) yerleşik halka (reâyâ - İranlı halk) nazaran 
içişlerinde serbest, dış işlerinde ise merkeze bağlı bir yapıyı ortaya koyuyor-
lardı. Ayrıca, Selçuklular, bu davranışlarında Türkmenleri yerleşik halka    
-İranlılara- karşı bir savunma unsuru olarak düşünmeleri akla gelebilir. 

Zeki V. Togan, tarihi Türkmen-Oğuz farklılaşmasının, Şikâri’nin Ka-
ramanlar tarihine dayanarak, Selçuklular zamanında başladığını belirt-
mektedir.57 Togan’a göre, 

“Türkler Anadolu’da herhalde ilk kez, Selçuklular zamanında derli top-

lu olarak yerleştiler. Etnik itibariyle bu Türklerin büyük bir kesimi 

“Oğuz” olmuştur. Yörenin kuzeyinde Bozok, güneyinde ise Üçok Boyla-

rı yerleşmiştir. Bütün 24 Oğuz boyunun Anadolu’ya daha Selçuklular 

zamanında gelmiş bulunmaları hakkında Yazıcıoğlu’nun Selçuknâme-

si’nin aslında herhangi bir kayıta rastlamıyoruz. Bununla beraber, 

Oğuzların yalnız göçebe elleri değil, daha Türkistan’da iken oturak ha-

yata geçmiş olanlarının da Anadolu’ya gelmiş oldukları bir gerçektir.” 

Cahen’in isabetli teşhisiyle Anadolu’daki Türklerin ileride ne olacakla-
rını doğru olarak yorumlayabilmemizde Oğuz-Türkmen farklılaşmaları, 
bir başka deyimle “merkez-çevre” modelinin ayrıntılarına girmemiz gere-
kiyordu. O halde, Türk toplumunun tarihî gelişimi izlendiğinde, İslâmi-
yet’i kabul süreciyle önemli iki sosyo-kültürel olgu ortaya çıkmaktadır. 
Bunlardan biri, Büyük Selçuklu Devleti ve onu izleyen Anadolu Selçuklu 
Devleti’nde, Karahanlıların özenle üzerinde durdukları Türkçe’nin resmî 
dil olmaktan çıkarılması, yerine Farsça’nın ikame edilmesidir. Bu olu-
şumda, belki Cahen’in de belirttiği üzere, “Türklerin Anadolu’ya İran üze-
rinden gelmiş olmaları ve Müslümanlıkla ilgili bütün bildiklerini İran’dan 
öğrenmiş bulunmalarının etkisi düşünülebilir… Anadolu’daki İslam-Türk 
toplumu da Arap dünyasıyla hemen hiçbir bağlantı kurmaksızın gelişmiş-
tir.”58 Bu tür bir uygarlık teması, İran’a yönelik yumuşak (soft) bir tutum 
ve zihniyetin belirmesine yol açabilirdi. Batı toplumları, 15-16. yüzyılda 
Greko-Latin kültürü ile temaslarını yoğunlaştırdıkları dönemlerde, bir 
kısım Batılı yazarların eserlerini Latince kaleme almış bulunmaları bura-
da örnek olarak zikredilebilir. 

Selçuklularda başlatılan ikinci husus da, yönetimin İranlılara terk 
edilmiş olması idi. Bu da, iktibas veya alıcı kültüre duyulan saygınlığın 
bir ürünü tarzında algılanabilir. İran mitolojisine yönelik kültürel açıl-
malar 13. yüzyılda bütün sultanların Türk adları değil de İran unvanla-
rını kullandıkları gibi, İran adlarının saraya girmesi; başta Mevlana ol-
mak üzere önemli elit tabakanın eserlerini Farsça yazmış olmaları, bu 
                                                           
57 Zeki Velidi Togan, Umumi Türk Tarihine Giriş, s. 187. 
58 C. Cahen, a.g.e., s. 99. 
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alanda yayınlanmış yoğun bir kültür birikiminin meydana gelmiş olması 
Selçuklularda İranlaşma eğilimlerini başlatmıştır. Merkezileşme, kültürel 
değişme (akültürasyon) sürecini hızlandırırken, çevreyi temsil eden 
Türkmenler de aksine Türklük şuurunu canlı tutmuşlardır. 

6. Anadolu’nun Türkleşmesi 

Yukarıda belirttiğimiz üzere, Asyatik göçler, Anadolu’ya Oğuz-Türk-
men göçlerinden çok önce başlamıştır. Cahen, Türk Anadolu’nun tarihi-
ni, fetihlerden Moğol dönemine değin geçen süreyi göz önüne alarak, 
dört bölüm içinde incelenebileceğini ileri sürmektedir.59 

a) Selçuklu hükümdarlarının egemen olduğu topraklarda nüfusun 
kesinlikle belirlenmemiş olduğu yarı kavimsel biçimdeki yerleşmeleri, 

b) Türkmen gruplarının yavaş yavaş sindirilmesi ve uc beyliklerinin 
kurulması, 

c) Uc beylikleri ve kavimlerinin yeniden bir araya getirilmesi ve mer-
kezî hükümetin kurulması da, Moğol korumalığının işleyiş biçimleri ne-
deniyle bu sistemin parçalanması. 

d) Selçukluların ilerlemesiyle Anadolu’daki çeşitli yöreleri birleştiren 
fetihler yapılmış, “kandan” olan bütün beyler için “uç beylikleri” kurul-
muştur. 12. yüzyılın sonunda Kılıç Arslan 11 oğlu ve 2 akrabası arasın-
da topraklarını bölüştürmüştür. Böylece şehzade ve yakınlarıyla yöneti-
len bir beylikler oluşumuyla karşı karşıya bulunuyoruz. 

Büyük Selçuklu Devleti, 24 Oğuz kabilesinden Kınık boyuna mensup 
olup, 1040 yılında başkent Nişabur olmak üzere, Horasan’da kurulmuş-
tur. Selçuklular, 1035 yılında 10.000 süvari ile Ceyhun’u geçip, Hora-
san’a varmışlardır.60 Bu önemli bir göç dalgasıdır. Başkent İznik olmak 
üzere, Anadolu Selçuklu Devleti de, Büyük Selçuklu Devleti’nin (1040-
1157) misyonunu gerçekleştirmek amacıyla (1075-1243) yılları arasında 
varlığını sürdürmüştür. 

Görüldüğü üzere, Anadolu’nun fethi plânı ve uygulanması Büyük Sel-
çuklu döneminde ele alınmış idi. Doğu ve Güneydoğu Anadolu, merkezin 
yönetiminde Türkmenlerin dinamik göç hareketleri ile zenginleşiyordu. 
Tuğrul Bey zamanında yöre, yurt tutulmaya başlamıştı bile. Bizans kay-
naklarının tespitlerine göre, genel valiliğe atanan İbrahim Yınal, Kuta-
mış’la birlikte 100 bin kişilik bir orduyla 1048 yılında Anadolu toprakla-
rına gelmiştir. Van gölü havzası, Erzurum, Hasankale, Kars ve Aras boy-
ları, Erzincan, Tercan, Pasin Ovası, Ergani, Diyarbakır vb. yörelerde isti-
laları yapılmış veya yurt tutulmuştur. Balkanlarda ise Peçenek Türkleri-
nin istilasıyla Bizans güç durumda bırakılmıştı. Sultan Alparslan’ın yö-
netime geçmesiyle, Anadolu’da başlatılan fetihler giderek yaygınlık ka-
                                                           
59 C. Cahen, a.g.e., s. 233. 
60 A. Özaydın, Selçuklular Tarihi, 1990, s. 3-4. 
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zanmış ve Sultan Fethinler Babası (Ebu’l-Feth) unvanını almıştır. Bu dö-
nemde, Urfa’ya kadar uzanılmış; Murad, Dicle havzalarına girilmiş; Er-
gani ve Nizip’te bazı kaleler ele geçirilmiştir. Hatta, Romanos Diogenes’in, 
yıllardır sürdürülen Selçuklu istila hareketlerine son vermek amacıyla, 
Balkanlar’daki Peçenek, Uz (Hıristiyan Türkler), Kıpçak ve Hazar Türkle-
rinin de aralarında bulunduğu büyük bir ordu hazırladığını bilmekteyiz. 
Bizans ordusu içinde Türk asıllı Joseph Trakhaniotes (Tarhan) gibi tec-
rübeli generaller de mevcuttu.61 Malazgirt Savaşı’nda 200 bin kişilik çe-
şitli milletlerden oluşan Bizans ordusunun karşısında sayıları aşağı yu-
karı 50 bin kişiyi bulan bir Selçuklu Ordusu bulunuyordu. 

1080’lerde Selçuklu orduları Kuzey Suriye yörelerine varmış, Halep 
fethedilmiş, Melikşah devrinde, Güneydoğu Anadolu’nun Selçuklu yöne-
timine alınması gündeme gelmiştir. 1084’te Silvan, Amid (Diyarbakır), 
Siirt, Erzen, Bitlis, Ahlat ve Hasankeyf kentleriyle birlikte birçok kalele-
rin düştüğünü biliyoruz. 

Gerek 1072-1092 Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah döneminde, gerek-
se Suriye Selçuklu meliki Tutuş döneminde Diyarbakır’da ve Ahlat bölgele-
rinde birçok Türk beyliklerinin kuruluşuna tanık olmaktayız. Mardin, Sil-
van ve Hasankeyf vb. Artukoğulları, Amid’de (Diyarbakır) Yınaloğulları, Bit-
lis’te Demleşoğulları, Siirt ve Erzen’de Toğanarslan ailesi, Ahlat ve Van böl-
gesinde Sundukoğulları, daha sonraları da Ahlatşahlarına rastlıyoruz.62 

Böylece, Anadolu yolu açıldıktan sonra önemli miktarda göçebe Oğuz 
(Türkmen) kitleleri Türkistan, Horasan ve Azerbaycan’dan Anadolu’ya 
sevk edilmiştir. Bu husus, Ali Sevim’e göre: “bugün bir kısmı elimizde bu-
lunan arazi sayım defterlerinde de açık ve seçik olarak görülmektedir.” 
Asyatik nüfusun Anadolu’ya kaydırılması, aynı zamanda Türkleştirme 
diyebileceğimiz bir projenin de bir parçasını oluşturur. “Çekirge sürüleri” 
gibi gelen Türkmenler, Anadolu’nun dağına taşına mensup bulundukları 
24 Oğuz boylarının adını vererek yeni bir yurt kurmayı gerçekleştirmiş-
lerdir. Böylece, Anadolu’ya göç eden Türkmenler, bu topraklar üzerinde, 
Asyatik yaşantılarına uygun yerleşim birimleri tesis etmek suretiyle gele-
nekli kimliklerini sürdürmüşlerdir. Bütün kültür varlıklarıyla, eşyalarıy-
la “bir evden bir eve taşınır”63 gibi Anadolu’ya göçler yoluyla yığılan bu 
kalabalıklar; bir yandan Orta Anadolu ve Adalar Denizi kıyılarına kadar 
uzanan geniş uc otlağı bol ovalara yerleşirlerken, bir yandan da Canik ve 
Ilgaz dağlarını aşarak Karadeniz’e, öbür yandan da Toros dağlarını geçe-
rek Çukurova ve Akdeniz kıyılarına doğru yayılıp yurt tutmuşlardır. Se-
vim’in tespitlerine göre, bu yoğun Türkmen kitleleri, aile başbuğlarının 
veya yurt tuttukları bölge, yöre ve oymak adlarına göre, İnallı, Daniş-
                                                           
61 Ali Sevim, a.g.e., s. 56. Keza, Kâzım Yaşar, Abbasiler Döneminde Bizans Suguru’nda Türklük 
Faaliyetleri, Tarih Boyunca Anadolu’da Türk Nüfusu ve Kültür Hareketleri, 1995, s. 11-22. 
62 Ali Sevim, a.g.e., s. 10-106. 
63 Ali Sevim, a.g.e., s. 109. 
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mendli, Dulkadirli, Bayburtlu, Maraşlı, Germiyanlı, Bozdağlı, Akçako-
yunlu, Karakeçili, Tekelü, Dündarlu, Karahisarlı, Ramazanlu, Tecirli, 
Özerlü, Ceridlü, Osmanlı vb. adlar altında yeni boy ve oymaklar meyda-
na getirmişlerdir.64 

6.1. Safevîler ve Türklük 

M.S. 4. yüzyıldan itibaren Anadolu’ya yönelik Asyatik Türk göçü, Bü-
yük Selçuklu Devleti Sultanı Melikşah zamanında kurulan Türkiye Sel-
çuklu Devleti’nin ilk hükümdarı Kutalmışoğlu Süleyman’ın büyük çaba-
sıyla Karadeniz ve Akdeniz kıyı kentleri dışındaki bütün Anadolu bir ta-
rih gölüne dönüşmüştür. Böylece, “Anadolu’nun Türkleşmesi” diye belir-
lenen tarihi bir olgu gerçekleşmiş oluyordu. “Türkleşme” sürecinin anla-
mı da, Anadolu’da yaşayan halkların -Emeviler döneminde gözlendiği 
üzere- güç kullanarak dil ve dinlerini değiştirmek olmayıp, sadece yöre-
lere Türk nüfusunun kaydırılmasıdır. 

Büyük Selçuklu ve Anadolu Selçuklu dönemlerinde rastladığımız bu 
Türkmen-Oğuz ikiliği Osmanlı toplum yapısında da özelliğini sürdüre-
cektir. Ancak, daha önceleri rastlanılmayan bir atılımın “uc” veya “çevre” 
de temsil edilen Türkmenleri etkilemesi sonucu yeni bir dirilişle karşıla-
şacağız. Bu da, dış güçlerin Safevi eylem biçimleridir. 

Tarihte, “millî bir İran devleti” olarak bilinen Safevîler, günümüzde 
Anadolu Türkmenlerinin desteğiyle kurulmuştur. Erdebil tekkesinin 
önemli temsilcisi olan Cüneyd, Anadolu Türkmenlerini (Oğuz-Türkmen 
ikiliği nedeniyle) Safevî tarikatına bağlamıştır. O dönemde, Akkoyunlular 
resmen Şiî olmamakla beraber, On İki İmam Şiası’nı benimseyen bir tu-
tumları vardı.65 F. Sümer’e göre, Anadolulu Kızılbaş Türkler olmasaydı, 
Safevî Devleti’nin kuruluşu değil, Erdebil şeyhlerinin siyasi gayeler taşı-
maları bile düşünülemezdi.66 Zira o dönemde İranlıların büyük çoğunlu-
ğu Sünnî idi. Hatta, Şah İsmail’in getirdiği mezhebin zorla Farslara ka-
bul ettirildiği de bilinmektedir. 

Şah İsmail, Anadolu’yu ziyaret ederek Alevi-kültür sahalarında 2 ay 
kadar kalıyor. Erzincan’dan 1501 yılında ayrılırken mahiyetinde de 7000 
kadar Türkmen kitlesi vardı. Safevî Devleti, Sümer’e göre: “Anadolu’nun 
göçebe ve köylü Türkleri tarafından kurulmuştur.”67 Safevî Devleti, tesisin-
den sonra da uzun bir zaman, bilhassa insan gücü bakımından, Anadolu’-
dan beslenmiştir. Safevî Devleti’ni kuran bu Anadolu Kızılbaş Türkleri ta-
mamıyla yeni bir unsurdur. Sümer’e göre, Ak-Koyunlu ve Karakoyunlula-
ra mensup oymaklar, kuruluştan daha sonra da bu devletin hizmetinde 
                                                           
64 Ali Sevim, a.g.e., s. 109-110. 
65 Ali Sevim, a.g.e., s. 109. 
66 Faruk Sümer, Safevi Devletinin Kuruluşu ve Gelişiminde Anadolu Türklerinin Rolü, TTK 
Yayınları, 1992, s. 10-11. 
67 F. Sümer, a.g.e., s. 22. 
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kullanılmışlardır. Bir başka deyimle, Türkmenler yani göçebe Oğuzlar, Sa-
fevî Devleti’nin yedek ordusunu teşkil etmişlerdir.68 Ancak, devleti kuran 
ve devam ettiren Türk unsuru, İran’ın Fars halkı (Tat) ile karışıp kaynaş-
mayarak, varlığını zamanımıza kadar devam ettirmiştir. Ayni şekilde, Ca-
hen, Anadolu’da bu göç dalgaları boyunca “Türklerin yerleşik gruplarca 
sindirildiğini gösterecek hiçbir kanıt yoktur.”69 kanısındadır. Bununla bera-
ber, Cahen’e göre, Türklerin “bazı Kürtler ve Germiyanlarla karşılıklı evlilik-
ler sonucu kaynaşmış olmaları mümkündür.” Safevî Devleti, aynı zamanda 
Anadolu’ya yayılan ve çoğu kez merkezin karşısında yer alan çevrenin po-
tansiyel gücünü gösterir. Bu sadece 16. yüzyılın hikâyesidir. Oysa bu olu-
şumun en dinamik safhası, Anadolu Selçuklu Devleti’nin kurulmasından 
çok önceleri başlamış bulunuyordu. O dönemde, Anadolu, sanki çiçek aç-
mışçasına Türkmen beyliklerinin damgasını taşıyor. 

Türkmen beylerinin tarihî misyonuna değinen bilim adamları, iki 
önemli yönüne dikkatlerimizi çekmişlerdir. Bunlardan biri, Anadolu’ya 
büyük göç dalgaları halinde gelişleri; ikincisi de “uc”da yer alsalar bile, 
imparatorluğun (Selçuk gibi) bünyesindeki çatışmalara destek unsuru 
sağlamış olmalarıdır.70 Hatta, merkezî otorite zayıfladıkça veya dış güçle-
rin (Moğollar gibi) etkinlikleri hissedilmedikçe, Anadolu’nun, özellikle 
Batı yakasında Menteşe Beyliği, Germiyan, Aydınoğlu hanedanlığı, Saru-
hanlı ve Karesi beyliklerini kurmuşlardır.71 Bunlardan Germiyanlılar, 
Selçuklu-Moğol hükümetince, 1275 yıllarına doğru yerlerinden alınıp, 
Batı Anadolu’ya yerleştirilmişlerdir. 

Sümer, Safevî Devleti’nden söz açarken, devletin kuruluşunda Şah 
Tahmasb, II. Şah İsmail ve Şah Abbas devirlerinde olmak üzere 1502-
1628 yılları arasında 63 oymaktan söz açmaktadır. Bunlar içinde en faz-
la dikkatimizi çekenler: Ruınlu, Ustacalu, Tekelü, Şamlu, Varsak, Çepni, 
Çemişkezeklu, Arapgirlu, Hınıslu, Kaçar, Türkmen, Turgutlu, Alpagut, 
İspirlü, Karamanlu, Bayburtlu, Afşarlu ve Akkoyunlu oymaklarıdır. 

Osmanlı arşivlerinde Hınıslu ve Çemişkezeklü gibi oymakların Kürt 
menşeli olduğu söylenir. Oysa, Hınıslu oymağı beylerinin Ayğut, Kara Gü-
ne, Deli Budak gibi Türkçe adları taşımaları, aslen Türk olduğunu göster-
mektedir.72 Zira bu isimler Dede Korkut Destanları’ndan gelmektedir. Ka-
ra Güne, Oğuz beylerinin başı Salur Kazan’ın kardeşidir. Budak da oğlu-
dur. Şeref Han’a göre, Hınıslu oymağı Kürt kökenlidir. Fakat, İskender 
Beğ (ünlü Türkmen tarihçisi) bunu Kürt oymakları arasında zikretmiyor.73 
                                                           
68 F. Sümer, a.g.e., s. 201. 
69 C. Cahen, a.g.e., s. 153. 
70 Stanford Shaw, Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye, İstanbul, 1982, s. 29-30. 
71 C. Cahen, Germiyanoğulları’ndan söz açarken: “Bir Türk-Kürt karışımı olmaları mümkün-
dür” tarzındaki görüşleri günümüzde çürütülmüştür. (Bkz. Mustafa Çetin Varlık, Germiyan-
oğulları Tarihi, 1300-1429, 1974). 
72 F. Sümer, a.g.e., s. 53. 
73 İskender Beğ-i Türkmen. 
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6.2. Türk Fütuhat Eylemleri 

İran’dan (Horasan, Kirman, Balhan, Fars ve Huzistan) sonra Türk-
menler, Nesevî’nin deyimiyle “karınca sürüsü” veya “çekirge bulutu” gibi 
Azerbaycan, Errân, Irak, El-Cezîre, Suriye, Mısır, Kuzey Afrika, Yemen 
ve Anadolu’ya dağılmışlardır. 

Orta Asya’dan Anadolu’ya gelen göç dalgaları, daha önce buralara varan 
Türkmenleri daima takviye etmiştir. Selçuklulardan başka, Fars’taki Sal-
gurlar, Dinar ve oğulları, Berçemoğulları, Kıfçakoğulları, Karabelililer, Ya-
ruklular, Şumlaoğulları, Beğtiğinliler, Artuklular, İnaloğulları, Toğanars-
lanlılar, Saltuklular ve Mengücükler bu Türkmen asıllılar arasında idi.74 

Sümer’in tespitlerine göre, günümüz Anadolu’sunda Bozoklardan 10, 
Üçoklardan da 11 boy adına rastlamaktayız. Yine yer adları sıralamasına 
göre 16. yüzyılda Anadolu’da yaklaşık 2879 kadar Türkmen boyu yaşa-
makta idi. 

7. Devlet Kuran Türk Boyları 

Oymaklar, beylikler ve boylar Türk toplumunun oluşumunda önemli 
merhaleleri teşkil ederler. Bu kuruluşlar, Asyatik bozkır kültürünün bir 
ürünüdür ve toplumsal yapının kuruluşu ve tarihî gelişimiyle yakından 
ilgilidirler. Anadolu Selçuklu Devleti Kınık boyunun eseridir, Osmanlı 
İmparatorluğu da “Kayı” boyunun hâkimiyeti sonucu kurulmuştur. İl-
hanlı hâkimiyetini kabul eden Selçuklulara -merkeze karşı- “uc”da bulu-
nan Türkmen beylikleri, Bizans’ın içinde bulunduğu siyasî bunalımdan 
da istifade ederek, Anadolu’nun tüm sathında yoğun bir faaliyete girişip 
küçük birer devlet şeklinde teşkilatlanmışlardır.75 Bunlardan Karaman-
oğulları, eski devlet merkezine hakim olup, diğer beyliklerin arasında üs-
tün bir mevki kazandılar. Türkçeyi Selçuklu geleneğinin dışında -ilk defa 
resmî dil olarak kabul etmeleri- diğer kurulmakta olan beyliklere de ör-
nek teşkil etmiştir. Osmanlı devlet kuruluşunda Farsça ve Arapça yerine 
Türkçe’nin tercihinde bu gelişimin etkisi büyük olmuştur. Anadolu’da, 
Karamanoğulları yanında Germiyanoğulları, Karasi, Aydın ve Saruhan-
oğulları deniz gazalarıyla varlıklarını sürdürmüşlerdir. Menteşeoğulları 
aynı şekilde faaliyet gösterirken, Sinop ve Kastamonu yöresinde Çandar-
oğulları, Doğu Karadeniz’de Trabzon Rum İmparatorluğu sınırlarında 
Çepni beyleri, Antalya yöresinde Hamit ve Teke oğulları, Anadolu’nun or-
talarında Eretna ve Kadı Burhaneddin devleti, Doğu ve Güneydoğu Ana-
dolu da Ramazanoğulları, Dulkadıroğulları bulunmaktaydı. Nihayet, 
Germiyanoğulları ile Çandaroğulları arasında sıkışıp kalmış toprak par-
çasındaki küçük bir beylik yani Kınık boyundan Osmanoğulları, yavaş 
                                                           
74 F. Sümer, a.g.e., s. 119. 
75 F. Emecan, Kuruluştan Küçük Kaynarcaya, Osmanlı Devleti ve Medeniyeti Tarihi, Editör: 
E. İhsanoğlu, 1994, s. 7. 
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yavaş Batı Anadolu tarihinde yeni roller yüklenecek ve Osmanlı impara-
torluğunu gerçekleştirecektir. 

Osmanlı İmparatorluğu, bir beylik olarak, kuruluşundan itibaren 
merkeziyetçi kimliğine kavuşmuştur. Devletin toplum yapısı: Yönetenler-
Devşirme ve Enderun yoluyla oluşturulan bürokrasi ve askerî sınıf; yö-
netilenler (reâya) veya köylü sınıfı olmak üzere iki temel sosyal tabaka-
dan meydana geliyordu. Osmanlı toplum yapısına yönelik bir diğer yak-
laşıma göre, üçlü bir tabakalaşmayla karşı karşıya bulunmaktayız: 1) 
Eşraf (ulema, esnaf vb.), 2) Çiftçi (köylü), 3) Ehli Örf (memurlar).76 Bir de 
yerleşim durumuna göre yapılan sınıflandırmalar mevcuttur. Bu da, Şe-
hirliler, köylüler ve konargöçerlerden ibarettir. 

Osmanlı toplum yapısının problematiği, daha ziyade bu konar-göçer 
(göçebe) yaşayış biçiminden doğmaktadır. C. Türkay, Başbakanlık Arşiv 
belgelerine dayanarak bu konargöçerleri “Oymak, Aşiret ve Cemaatlar” 
adı altında toplamış bulunmaktadır. Eserde yer alan 7230 kadar toplulu-
ğun çoğu yörük, konargöçer kabul edilmekte ve Anadolu, Rumeli’nin her 
yönüne dağılmış, bazılarının ise, göçüp kondukları yerlere adlarını verdik-
leri, bazen de yerleştiği yerin ya da başlarındaki kişilerin adlarını aldıkları 
belirtilmektedir. Türkay, kitabında derleyip topladığı oymak, aşiret ve ce-
maatlerin hemen hepsinin Türkmen olduğunu ileri sürmektedir.77 

Eserde, rastladığımız bazı belgeler ve defterlerde Türkmen Ekradı -ya-
ni Türkmen Kürtleri- deyimi geçiyor. Türkay, bunun bazen Türkmen Ek-
radı, bazen de “Ekrâd Türkmeni” tarzındaki kullanışını bir “Kürd” olgu-
sundan ziyade Divan-ü Lugat-it Türk’te gözlediğimiz üzere “güçlü” veya 
“çığ” anlamına gelebileceğini kaydetmektedir. Eserde yer alan Kürd, Kür-
di, Kürdler nâm-ı diğer Murtana aşireti veya cemaati, Çankırı, Adana, 
Teke (Antalya) ve İçel bölgesinde yerleşmiş olup, Yörük ve Türkmen 
Kürtlerindendirler. Yine, İçel ve Maraş bölgelerinde yerleşen Kürtcü ce-
maati de Türkmen taifesindendir. Karacakürd, Karakürd adlarıyla geçen 
cemaat de Kayseri, Sivas, Neşvegöre, Adana ve Saruhan (Manisa) bölge-
sinde yerleşmiş olup, konargöçer Bozulus Türkmenlerindendir. Yani adı 
Kürd ve Kürmanc olan aşiret veya cemaat bile Türkmendir.78 

7.1. Osmanlı Kanunnameleri 

Oymak, aşiret ve cemaat deyimleri, arşiv belgelerinde ayni anlamda 
kullanılmaktadır. Ancak, 24 Oğuz boyu söz konusu olduğunda “boy”, 
“bey” sözcükleri de bazı tarihçilerimiz tarafından tercih edilmektedir. Özel-
likle boyu en büyük kuruluş olan “uruk” ve “il”den önceki sıraya yerleşti-
                                                           
76 Yusuf Halaçoğlu, 18. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nun İskân Siyaseti ve Aşiretlerin 

Yerleştirilmesi, TTK Yayınları, Ankara, 1988, s. 11. 
77 Cevdet Türkay, Osmanlı İmparatorluğu’nda Oymak, Aşiret ve Cemaatlar, İstanbul, 1979, 
s. 9-10. 
78 C. Türkay, a.g.e., s. 15-16. 

32



ORHAN TÜRKDOĞAN / ANADOLU KÜLTÜRÜNDE ANTİK TÜRKLÜK PROFİLİ 25

rirler.79 Anadolu’da, 960-1220 yılları arası Türk aşiretlerini inceleyen Ahmet 
Refik, Fatih Kanunnâmesi’nde yer alan ve Yürük diye belirlenen Türkmenle-
rin teşkilat ve görevlerini sıralayan maddeler olduğunu belirtmektedir. 

A. Refik’e göre, Divanı Hümayun ve Mühimme Defterleri’nde Türk aşi-
retler hakkında bilgi yoktur. Ancak bu aşiretler herhangi bir göreve me-
mur olarak atandıklarında veya aralarında yaylak ve kışlak yüzünden 
bir tartışma belirdiğinde veya bir aşiret diğerinin saldırısına maruz kaldı-
ğında yahut iskân olunan aşiretler oturma yerlerinden kaçıp Anadolu’-
nun ötesinde berisinde şekavetle meşgul oldukları zaman bu toplumsal 
bunalımları önlemek için haklarında tespitler yapılmıştır.80 Bu nedenle, 
gerek Anadolu, gerekse Rumeli’deki aşiretler hususunda Fatih ve Kanu-
ni dönemi Kanunnâmelerinde önemli bilgiler yer almıştır. 

Kanunnâme-i Ali Osman’da Rumeli’de bulunan Türkmenler; Yürükler 
ve Müsellimler olarak iki sınıfa ayrılmışlardır. Yürük taifesi göçer halktır, 
bir yerde üç günden fazla oturamazlardı. Bu yüzden, bu kategoride bu-
lunan kimseler raiyyet (yani denetimi devlete ait) değillerdi. Hangi kariy-
yeye yazılırlarsa, raiyyet resmini o kariyyenin sipahisine vereceklerdir. 
Yürükler, konar-göçerlikten vazgeçer ve davarlarını dağıtarak ziraatla 
uğraşırlarsa artık Yürüklükten çıkarlar, raiyyet alırlardı. Çünkü Miri de-
nilen toprak rejimi devlete köylü sınıfını ve tarım ekonomisini kontrol ve 
düzenleme (raiyyat) haklarını veriyordu.81 

Anadolu’da Türk aşiretlerini incelerken A. Refik; Beğdili Cemaati, Se-
lanik Yürükleri, Diyarbekir Ulus Taifesi, Kayı Cemaati, Teke Sancağı, 
Kara Keçili Aşiretleri, Kütahya Akkeçili Aşiretleri, Ankara Civarı Aşiretle-
ri, Naldöken Yürükleri, Bolu Müsellimleri, Adana Aşiretleri, Göynük Ce-
maatleri, Ahlat Cemaatleri, Afşarlar, Kaçar-Çepni Cemaatleri olmak üze-
re 244 topluluğa yer vermiştir. 

18. yüzyılda iç iskân siyaseti ve aşiretlerin yerleştirilmesiyle ilgili ya-
pısal değişmeleri de Halaçoğlu, 4 ana başlıkta toplamaktadır: 

1) Uzun savaşlar sebebiyle meydana gelen iktisadî buhranlar; 
2) Çeşitli iç karışıklıkların (isyanlar, eşkıyalık hareketleri) ortaya çı-

kardığı durum; 
3) Devlete yeni gelir kaynakları elde etmek gayesiyle para ve borç 

alanların ziraata açılma vesilesi; 
4) Yapılan savaşlar sebebiyle özellikle hudut bölgelerinde içe doğru 

olan insan akımı (muhaceret).82 
Yeni gelir talepleri Anadolu’nun bir kısım yerlerindeki köylerde büyük 

nüfus dalgalanmaları meydana getirmiştir. Konulan vergileri ödeyeme-
                                                           
79 O. Türkdoğan, Güneydoğu Kimliği, 1995, s. 9-10. 
80 Ahmed Refik, Anadolu’da Türk Aşiretleri: (960-1200), Enderun Kitabevi, İstanbul, 1980, s. V. 
81 H. İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu: Toplum ve Ekonomi, İstanbul, 1993, s. 2-5. 
82 Y. Halaçoğlu, a.g.e., s. 28-42. 
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yenler Anadolu’nun büyük şehirlerine göç etmek durumunda kalmışlar-
dır. Bu tür yatay toplumsal hareketler, bir yanda İstanbul gibi kentlerin 
nüfus yığılmalarına, öte yanda da köylerin boşalmasına, neticede yeni 
karışımlara yol açmıştır. Böylece, birçok yerleşik alanlar kadar aşiret ku-
ruluşlarının da değişime uğradığı gözlenmektedir. 

1596 Celâliler ile başlayan toplumsal hareketler de önemli yapısal de-
ğişmelere yol açmıştır. Akdağ’ın tespitlerine göre, 1596-1775 yılları arası 
sürüp giden bu toplumsal hareketler, birçok nüfus tabakalarının yerlerini 
terk etmelerine yol açmıştır. Bu sebeple, 1604’de Ankara’nın Bacı kazasın-
da 38 köyden 33’ünün, Haymana kazasına tabi 36 köyün ise tamamen 
boşaldığına tanık olmaktayız.83 Antep Şeriyye Sicilleri’nde gözlendiği üzere, 
reâya üzerine yeni vergiler konulmasıyla Tâcirlü, Kılıçlı, Bektaşlu, Öksüz-
ler, Çobanoğlu, Okçu-İzzeddinlü vb. aşiretlerin yaptıkları mazarrat ahali-
nin haklı şikâyetlerine yol açmıştır. Bu yüzden, çiftini-çubuğunu terk eden 
ahali (Çiftbozan), bir bakıma raiyyattan kurtulmak için Amasya’dan Anka-
ra ve Kırşehir’e hareket etmiştir. Yine aynı sebepten, Güneydoğu Anadolu 
ve Kuzey Suriye’den birçok köy bu şekilde sahipsiz ve terk edilmiş bir du-
rumda harap olmuştur. 1612’de Diyarbekir havalisinden İstanbul civarına 
gelen bir kısım ahali, 1635’de zorla eski yerlerine sevk edilmiştir. 

Halaçoğlu’na göre, iç karışıklıkların önemli sebeplerinden biri de, ko-
nar-göçer aşiretlerin, yaylak ve kışlaklarına gidip gelirken yerleşik ahali-
nin ekimlerine zarar vermeleridir.84 Ayni şekilde, merkezî otoritenin za-
yıflamasıyla beliren konar-göçerlerin şekavete başlamaları XVIII. ve XIX. 
yüzyıllardan itibaren yeni önlemlerin alınmasını gerekli kılmıştır. Meselâ, 
Teke, İç-il ve Alâiyye taraflarındaki Yürükler, bu tür eylemlerinden ötürü 
Kıbrıs adasına sürülmüşlerdir. Danişmendlü Türkmenlerinden bazı aşi-
retlerin de şekavetlerinden dolayı Rakka’ya iskânları önerilmiştir. Keza, 
1733 yılında Kılıçlu, Bektaşlu ve Okçu - İzzeddinlü Cemaatlerinin yıllar-
ca süren şekavet hareketleri nedeniyle, erkeklerinin öldürülmesi, kadın 
ve çocuklarının münasip bir mahalle iskânı için emir verilmiştir. 

Tespitlere göre, XVIII. yüzyılda Osmanlı Devleti geniş çaplı bir iskân 
politikasıyla karşı karşıya gelmiş; Anadolu, yerlerini terk edip sağda-sol-
da dolaşan grupların bir arenasına dönüşmüştür. 

Uzun süren toplumsal bunalımlar, devlete gelir kaynakları elde edil-
mesi amacıyla, harap ve boş arazilerin ziraata açılmasını, bu da yeni is-
kân hareketlerini gerektirmiştir. Çünkü, Osmanlı kanunnâmelerinde, ra-
iyyatın zulüm bile görseler, yerlerinden ayrılmamaları gerekiyordu. 

Ayni şekilde, yapılan savaşlar nedeniyle de hudut bölgelerinden içe 
doğru olan insan akımı başlamıştır. 1723’de başlayan İran savaşları da, 
imparatorluğun doğu sınırlarında birtakım iskân meselelerinin ele alın-
                                                           
83 M. Akdağ, Celâli İsyanlarında Büyük Kaçkınlık: 1603-1606, Ankara, 1964, s. 250-253. 
84 Y. Halaçoğlu, a.g.e., s. 37. 
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masına neden olmuştur. Revan nahiyesinden, Sürmeli’den 80, Şuregel, 
Âbaran ve diğerlerinden de 226 adet köy halkı, bütün eşya ve efradıyla 
Bayezid ve çevresi ile Kars eyaleti kazalarına yerleştirilmişlerdir. Keza, 
1789-1790 yıllarında göç akımı şiddetli ve acıklı safhalara ulaşmış, 
1800’lere kadar süren bu durum sonunda Halaçoğlu’na göre, 500 bine 
yakın bir kitlenin yurtlarını terk ederek Anadolu ve Rumeli’deki Osmanlı 
topraklarına göç etmelerine yol açmıştır. 

Boş ve harap yerlerin şenlendirilmesinde en çok konar-göçer unsur-
lardan faydalanılmıştır. Ergani kazasında yurt tutmuş bulunan Badıllu 
(Batılu) aşireti, diğer aşiretlerle birlikte Diyarbekir eyaleti dahilindeki 
Bitlis’te yaylayıp, diğer yerlerde kışlamaktaydılar. Kilis ve civarında İz-
zeddünlü taife grupları yer almaktaydı. Rışvan hâssı oymakları da Ma-
latya sancağı dahilinde yurd tutup, Suriye çöllerinde kışlamaktaydılar. 
Trablus-Şam ve Irak’ta yaşayan küçük Türkmen toplulukları da, özellik-
le Trablus-Şam’da oturan Saluriyye (Salur) grubu, yazın civar dağlarda, 
kışın ise Tedmür vahasında, 25 cemaatten meydana geliyordu. Malatya 
kazasının Çabaş nahiyesinde oturan ve Erzurum’da yaylayan, Diyarbe-
kir’de kışlayan, 1766’da 1000 kadar çadırı bulunan -İzolu aşiretinin de- 
yolları basıp reâyânın hayvanlarını ve mallarını gasp, hatta bazı kişileri 
katletmeleri üzerine, buralardan kaldırılarak Rakka’da münasip bir ma-
hale iskân edilmeleri emrolunmuştur (1719). Aynı şekilde, Diyarbekir 
bölgesinde bulunan konargöçer millî aşireti de şekavet üzere olduğun-
dan 1711 yılında Rakka’ya sürülmüşler. Millî taifesinden Bâmrân, Dude-
gân, Senedgân, Ömergân Cemaatleri de Rakka’ya yerleştirilmiştir. Der-
bendin muhafazası için Derbentçi olarak Kürd Hasanoğulları cemaati 
yani Bozulus Türkmenleri Karaman eyaletine sevkedilmiştir.85 

Keza Kürd Mehmetlü, Mihmadlu Cemaati (Boynu İncelü Türkmenleri) 
de, Ankara Nevşehir yöresine iskân olunmuşlardır. Kayıtlara göre, 18. 
yüzyılda belli başlı iskân bölgeleri: Kütahya-Aydın bölgesi, Konya ve Ka-
raman, Kıbrıs Adası, Rumeli Bölgesi, İç-el ve Teke havalesi, Sivas ve Er-
zurum bölgeleri, Çukurova, Diyarbekir, Malatya bölgeleri, Rakka ve Ha-
lep eyaletleri-Hama ve Humus, Belih nehri havalesi, Harran ovası, Men-
bic nahiyesi bunlar arasındadır. 

Kısacası, bir “çekirge fırtınası” halinde Anadolu’yu istila eden Türk-
menler (göçebe Oğuzlar), Osmanlı toplum yapısında sistematik bir tarzda 
iç iskâna tabi tutulmuşlar. Kanunnameler, Tapu Tahrir Defterleri, Şeriy-
ye Sicilleri vb. kayıtlarla aşiretler ve kimlikleri belirtilmiştir. Bugün Baş-
bakanlık Arşivi’nde Türkay, 7230 kadar oymak-aşiret ve cemaatler tespit 
etmiştir. Kayıtlara göre, Balkanlardan, yani Macaristan ortalarından 
Kafkaslara ve Basra Körfezi’ne kadar bütün her tarafın sayımı, yani vergi 
nüfusu tek tek defterlere kaydedilmiştir. Mezralara, hayvan sayısına, ye-
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tiştirilen mahsul miktarına hatta dönümüne kadar kaydedilmiştir. Bu-
gün, İstatistik Enstitüsü böyle bir rakam veremez.86 

Maraş, Malatya Tahrir Defterleri yanında Antep Sancağı ve Malatya Şer-
riye Sicilleri yayınlanmıştır. Şu anda bu defterler üzerinde 1986 yılından 
beri devletin resmî tarihçileri çalışmalarını sürdürmektedirler. Gence’den 
başlanarak tek tek defterler okunmaktadır. Türk etnik sosyolojisi ancak bu 
yoğun ve sistematik çalışmalar sonucu gerçek kimliğine kavuşabilecektir. 
Bunlar içinde Bulgaristan defterlerinin tamamlandığını öğreniyoruz. Bulga-
ristan’ın nüfusunun yüzde yetmişe yakını Türk olduğu gözlenmektedir. 

Osmanlı şehir demografik tarihi kaynağını teşkil eden Tahrir Defterle-
ri’nin en iyi ve genel tanımını veren Barkan, İnalcık ve Kaldy-Nagy’nin 
tespitleri, kaynakların amaçlarına uygun olduğunu göstermişlerdir. 
Trabzon Tahrir Defterleri üzerinde çalışan bazı Batılı araştırmacılar da il-
ginç sonuçlara varmışlardır. Nitekim, 1461-1583 yılları arası Trabzon 
şehri İslâmlaşma ve Türkleşme olgusunu ele alan Lowry’nin ilginç so-
nuçlara vardığı görülmüştür.87 Burada, Müslüman, Rum, Ortodoks, Er-
meni, Ortodoks ve Latin Katoliklere rastlıyoruz. Verilerin dikkat çekici 
yönü de 1486’da Müslüman 20, Rum Ortodoks 13 mahallede otururken, 
yüzyıl sonra Müslümanlar 28, Rumlar ise 24 mahallede yaşantılarını 
sürdürüyorlardı. 

Oysa, Hüseyin Özdeğer’in yayınlanan Antep Sancağı’nda 234 köyün 
12.206 nüfusu var. Gayrimüslim nüfus sadece 169. Hemen hemen Kürt 
cemaatine Antep sancağında rastlamıyoruz. Birecik ise, 17.474 nüfuslu, 
gayrimüslimler var. Suruç, Nerzivan, Rumkale (Halfeti), bugünkü Ara-
ban ve Alıç nahiyeleri de Birecik’e dahildir. Urfa’nın 150.000 kadar nüfu-
su var. Bunun 1460’ı sadece gayrimüslim. Ergani, Çermik, Hani’nin de 
19.460 vergi nüfusu var, bunun 4329’u gayrimüslim. Mardin’in ise 
33.560 vergi nüfusuna karşılık, 9.434’ü gayrimüslim. Hasankeyf’i ve Si-
irt’i de içine alan Diyarbekir’in ortalama 80.000 nüfusu mevcut. Bunun 
10.000 yakını gayrimüslim. Yinanç, vakıf defterleri ışığında Güneydoğu’-
nun nüfusunun 1.300.000 olduğunu tespit etmektedir. Bu nüfusun, 
150.000 kadarı gayrimüslim olduğu görülmektedir. Yörede Arap ve Kürt 
cemaatlerine rastlıyoruz. 

Bölgede Akkeçülü, Şahbastı, Sarulu, Çölek, Çevlik, Dölek, Saçlı, Keçi, 
Görgülü cemaatleri yanında; Benimalik, Beriyal, Zeyt, Ali Ebu ve İbra-
him gibi Arap cemaatleriyle de karşılaşıyoruz. Defterler, Ermeni ve Yahu-
di cemaatleri varsa kayıt düşüyor, ancak Müslüman’ı hiçbir zaman ayır-
mıyor. Yinanç’ın vardığı sonuç şu: Yörenin yüzde 81’i Türk cemaatidir.88 
                                                           
86 Refet Yınanç, Osmanlı Tahrir Defterlerine Göre Güneydoğu Anadolu’nun Nüfus ve Etnik 
Yapısı, Tarih Boyunca Anadolu’da Türk Nüfus ve Kültür Yapısı, 1995, s. 34-49. 
87 Heat W. Lowvy, Trabzon Şehrinin İslamlaşma ve Türkleşmesi: 1461-1583, Boğaziçi Üni-
versitesi Yayını, 1983. 
88 R. Yınanç, a.g.e., s. 38. 
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Yinanç, bir de iç iskân yanında dış iskândan söz açıyor. 18. yüzyıldan 
itibaren İran parmağı sonucu, Kürtlerin isyanı gündeme geliyor. Bu tu-
tumlarından dolayı Diyarbekir bölgesinde göç etmek durumunda kalı-
yorlar. 16. yüzyılda Tapu Tahrir Defterleri’nde Müslüman nüfus yanında 
Rum, Ermeni, Yahudi ve Nasrani gibi din ve mezhep mensupları da ayrı 
ayrı kaydedilmiştir.89 16. yüzyılda 8 kale, 6 şehir, 13 kasaba, 422 köy, 
1734 mezra ve 118 aşiretin yer aldığı Diyarbekir eyaletinde toplam 
413.602 Müslüman, 157.347 de gayrimüslim nüfus yer almakta idi. Ke-
za, Diyarbekir sancağındaki 53.549 olan toplam nüfus içerisinde 
14.147’si Dulkadiroğulları, 23.266’sı Bozuluş, 16.236’sı da göçebe diğer 
aşiretlerdir.*** Böylece, Müslüman Türk nüfusuna oranla toplam gayri-
müslim nüfus oranı da %81’e karşılık %18’dir. 

Halaçoğlu, Tahrir Defterleri’nde Eyâleti Rum’da-Kazâbâd nahiyesinde. 
Hristiyan olarak kaydedilen nüfus içerisinde Durak, Evran, Küçük, Hı-
zır, Uğurlu, Emin, Balı, Umur, Koçi; Ankara’da Melikşah, Gökçe, Aydın, 
Kutlu, Emirşah; Kayseri’de Uğurlu, Yahşi, Eymür Dede, Budak; Urfa’da 
Gökçe; Siverek’de Yağmur, Budak, Kutluşah, Eynebey vs. gibi Türkler 
tarafından çokça kullanılan isimlere rastlandığını bildirmektedir. Hala-
çoğlu, bunları isabetle belirttiği üzere, Hıristiyan Türkler olma ihtimali 
üzerinde durmaktadır.90 Bu da dikkat çekici bir tespittir. Benzer görüş-
ler Rum, Pontus bölgesi için de düşünülebilinir.91 Yeni Şer’i mahkeme si-
cillerine göre, Hıristiyan Türklerin adları da Türkçe’dir.92 Eröz’e göre, 
“Doğu Karadeniz Halkı Bulgar Türkleri ile Kuman Türklerinden geliyor.” 
Bu iki Türk uruğu da sarışın ve kumraldır. Bunların bir kısmı Hıristi-
yanlıkla ısrar etmiş, Rum ve Ermeni olmuşlardır. Müslüman olanları da 
daha sonra gelen Çepni (Oğuz) boylarıyla kaynaşmışlardır.93 Keza, Anka-
ra Rumları da, Rumca bilmeyip Türkçe konuşuyorlardı.94 Özellikle, Ada-
na, Hatay arasında ve Kuzeydoğu Anadolu’da Bulgar Türklerinin, Ku-
man (Kıpçak), Avar, Uz ve Peçeneklerin bir bölümünün de Ermeni kilise-
si tesiri altında kaldığı anlaşılıyor. Ancak, bunların hepsinin anadilleri, 
İncilleri, ibadetleri Türkçe’dir. Ermeni harfleriyle Türkçe olarak yayınlan-
mış gazete ve kitapları vardır.95 Ayrıca Hıristiyan, Ortodoks ve Protestan 
Türkleri yerleşim alanları, nüfus dağılımları ve günümüzdeki sosyo-kül-
                                                           
89 R. Yınanç, a.g.e., s. 38. 
*** Y. Halaçoğlu, a.g.e., s. 44. 
90 Y. Halaçoğlu, Osmanlı Döneminde Türkiye’nin Nüfus Yapısı ve Aşiretler, Tarih Boyunca 
Anadolu’da Türk Nüfus ve Kültür Yapısı, 1995, s. 40-52. 
91 Y. Halaçoğlu, a.g.e., s. 46. 
92 Yakup Aygil, Hıristiyan Türklerin Tarihi, 1995, s. 53. Keza, Süleyman Yeşilyurt, Türk Hı-
ristiyan Patrikhanesi, 1995. 
93 M. Eröz, Hıristiyanlaşan Türkler, 1983, s. 32-33. 
94 Türkiye’nin Sıhhi ve İçtimai Coğrafyası, Ankara Vilayeti, 1925, s. 52. 
95 Osman Turan, “Selçuklu Devri Vakfiyeleri”, Belleten, s. 45. 
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türel yapıları ayrıntılı bir biçimde ele alınması gerekir. Bu alanda yapıl-
mış birkaç yayın yeterli olmasa gerek.96 

Anadolu’da aşiret, oymak ve boyların yerleşim biçimleri (Patterns) ge-
nellikle 24 Oğuz boyu esasları altında gerçekleşmiştir. Bu Oğuz boyları-
na mensup teşekküller içinden bazıları büyük federasyonlar oluşturmuş 
ve çeşitli adlar altında Anadolu’nun çeşitli yörelerinde bulundukları yer-
lere göre isimler almışlardır. Bunlardan Yeni-il Türkmenleri, Üsküdar’-
daki Atik Valide Sultan evkafı reayası olup, Sivas’ın güneyinde, bugünkü 
Kangal kazasının bulunduğu yerlerde Yellüce, Mancılık ve Alacahan böl-
gelerinde yurt tutmuşlardır.97 

Diyarbekir yöresinde Bozulus Türkmenlerinin mevcudu, Halaç’ın tes-
pitlerine göre 4568 hane, 426 mücerret -ki toplam yaklaşık 40.000 kişi-
dir. Ayrıca, 1.048.882 adet de koyunları vardır. Dulkadirli Türkmenleri 
ise 2757 hane, 262 mücerret -ki toplam olarak- 20.000 civarında nüfus-
ları ve 949.380 adet de koyunları mevcuttur. 

“Çekirge sürüsü” gibi Anadolu’yu 1071 Malazgirt Savaşı’ndan sonra 
istila eden Türkmenler, çok kısa bir süre içinde başta Anadolu’nun dört 
bir yanı olmak üzere Balkanlar, Ortadoğu, Kuzey Afrika kıyı şeridini isti-
la etmişler ve buralara 24 Oğuz boyuna mensup toplulukları yerleştirmiş 
ve boy damgalarını vurmuşlardır. Böylece, Karaevli, Yazır, Avşar, Kızık, 
Beğdili, Bayat, Eymür, Çavuldur, Yıva, Iğdır, Büğdüz, Yüreğir, Kınık, Do-
durga, Çepni, Peçenek, Alayundlu, Karkın, Kayı, Bayındır, Döğer, Salur 
gibi önemli Türk boyları günümüzde de kimliklerini sürdürmektedirler. 

24 Oğuz boyu, yukarıda belirttiğimiz siyasî, hukukî, iktisadî ve top-
lumsal ilişkilerindeki gerginliklerden ötürü önemli ölçüde -belirli süreler 
boyunca- iç iskâna tâbi tutulmuştur. Örnek olarak, Beğdilliler Halep’ten 
Diyarbekir’e kadar olan bölge ile Sivas-Kangal yöresinin; Peçenekler, Ha-
lep Türkmenleri içinde olmak üzere, Haruniye, Maraş, Tarsus ve Akşe-
hir’e; Döğerler, Halep, Humus, Şam, Urfa, Diyarbekir, Kerkük ve Kozan’a 
yerleştirilmişlerdir. Ancak, Peçeneklerden Urfa’da yaşayanlar kaynaklar-
da Kürd olarak vasıflandırılmışlardır.98 

Arşiv belgelerinde rastlanılan bu kayıtlar, temel felsefe olarak Ekrad 
(Kürtler) ve Etrak (Türkler) ayırımının Türkmen kavramını esas almak 
üzere yapıldığını bize açıklamaktadır. Peçenek boylarının, Urfa’da -arşiv 
belgelerine göre- Türkmen Ekradı tarzında belirlenmesi, Türkay’ın da da-
ha önceleri işaret ettiği gibi bir yanılgı değil, her iki kavramın birbirleriy-
le eş değer görülmesinden kaynaklandığı anlaşılmaktadır. 

Yine arşiv belgelerine göre, 16. yüzyılda Diyarbekir’in toplam nüfusu 
413.602’dir. Bunun sadece 157.343’ü Hıristiyan’dır. Yörede Ermeni, Ya-
                                                           
96 Fikret Türkmen, “Türk-Ermeni Âşık Edebiyatı İlişkileri”, Osmanlı Araştırmaları, III, İstan-
bul, 1982. 
97 Yakup Aygil, Hıristiyan Türklerin Tarihi, Ant Yayınları, 1995. 
98 Y. Halaçoğlu, a.g.e., s. 47-48. 
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hudi ve Nasrani mevcut değildir. Diyarbekir sancağındaki Müslüman 
nüfus içerisinde 14.047’si Dulkadarlı, 23.266’sı Bozulus ve 16.206’sı da 
diğer göçebe aşiretlere aittir.99 Nasraniler ise sadece Mardin’de yaşıyorlar 
ve nüfusları da 268’dir. Buna karşılık, Yahudiler 664, Ermeni 8880, Hı-
ristiyanlar ise 12.837 kadardır. Müslüman nüfus ise 46.083’dür. 

Sincar’da 257 Yahudi yaşıyor. Urfa’da 16.671 Müslüman nüfusuna 
karşılık, Ermeni nüfusu 1542’dir. Çemişkezek’in nüfusu 8851’dir. Bu 
nüfusun 1803’ü Müslüman, 6520’si de Ermeni’dir.100 

18. yüzyıl öncesi-sonrası nüfus politikasının iç yapısı incelendiğinde, 
bir etniklik bilinci göz önüne alınmış değildir. Osmanlı’nın ümmet şemsi-
yesi altında bütün Müslümanlar, hiçbir ayrıma tâbi tutulmadan yönetil-
mişlerdir. Doğu ve Güneydoğu yöresi, 24 Oğuz boylarının yerleşim alanı 
olmasına karşılık, Arap vb. aşiretler de Batıya kaydırılmışlardır. Osmanlı 
toprakları, deyim yerinde ise, çeşitli İslâm dönemlerinde “hallaç pamuğu” 
gibi atılmıştır. 

Günümüzde, konar-göçerler, aşiret-kabile oluşumları gibi, toplumu-
muzun alt yapı kuruluşları, Türk Tarih Kurumu ve Gazi Üniversitesi uz-
manları tarafından bilgisayarlara geçirilmek suretiyle belirlenmektedir. 
Tahrir Defterlerine dayanılarak yörelerin nüfus yapıları da sistematik bir 
tarzda incelenmektedir. 

Osmanlı Kanunnameleri de Akgündüz tarafından yayınlanmaktadır. 
Osmanlı Kanunnâmeleri, sadece Osmanlı hukuku için değil, Osmanlı ta-
rihi, Osmanlı medeniyeti, askerî, iktisadî, dini ve tarihi için de, birinci el-
den bir kaynak olduğu görülmektedir.101 Devletin merkeziyetçi yapısının 
düzenlenmesi ve Şer’iyye Sicilleri, Tahrir Defterleri gibi bir uygarlığın en 
önemli belgesel çalışması sayılabilecek hizmetlerin sistematik başlangıcı 
Fatih döneminde ele alınmıştır. Fatih Sultan Mehmet devrinden III. Ah-
met dönemine kadar 700 küsur kanunname hazırlanmıştır. Böylece, 
600 yıl toprakları üzerinde şu anda 30’dan fazla devlet ve çok sayıda mil-
letin oturduğu Osmanlı İmparatorluğu’ndaki bu tür veriler, gün ışığına 
kavuşturuldukça, toplum yapısının nitelikleri ve kültürel boyutları daha 
belirgin bir biçimde ortaya çıkacaktır. 

Tapu “Tahrir Defterleri” veya “Kuyûd-u Defter-i Hâkânî” denilen belge-
lere göre, ilkin I. Murad devrinde başlayan ve Fatih’le devam eden ehli-
yetli bilim adamları aracılığıyla hızlandırılan kayıtlar incelendiğinde, Os-
manlı ülkesinde bulunan köyler, mezralar, yaylak-kışlak ve diğer arazi 
çeşitleri ile kime ve hangi tarz da ait oldukları, tam bir itina ile düzenlen-
miş defterler olduğunu öğreniyoruz. Önemli olan tüm bu belgesellerin 
bir an önce bu alanlarda çalışacak bilim adamlarına sunulmasıdır. 
                                                           
99 Y. Halaçoğlu, a.g.e., s. 49. 
100 Y. Halaçoğlu, a.g.e., s. 43-44. 
101 Ahmet Akgündüz, Osmanlı Kanunnâmmeleri ve Hukuki Tahlilleri, 1. Kitap, İstanbul, 
1990, s. 9. 
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7.2. Devlet Nüfus Sayımları 

Osmanlı İmparatorluğu nüfus sayımına da önem vermiştir. Kemankeş 
Kara Mustafa Paşa’nın sadrazamlığı sıralarında (1638-1643) Sultan İbra-
him’e sunduğu bir lâyihada sayım hakkında şu satırlar dikkatimizi çek-
mektedir: “Tahrir, memleket yazımı demektir. Gayet lâzımdır. Otuz yılda bir 
kere tahriri memleket kanunudur.”102 Ömer L. Barkan, arazi ve nüfus tah-
ririnin kaynağı üzerinde dururken ilk tahririn Sultan Murad zamanında 
(1360-1389) yapıldığını bildirmektedir. Bu tarihlerden itibaren 1856 yılına 
kadar çeşitli yörelere yönelik nüfus sayımı çalışmalarına da rastlıyoruz. 
Nitekim Michoff’a göre: “1856’da Anadolu, Suriye ve Kürdistan’ın bir kısmı-
na inhisar eden bir sayımın bu çizgide ele alındığını” söyleyebiliriz.103 

Osmanlı İmparatorluğu’nda, Rumeli ve Anadolu’da toprak yazımı veri-
leri ele alınmayarak yapılan ilk nüfus sayımı, 1831’de gerçekleştirilen sa-
yımdır. Bunun dışında, bu tarihe kadar böyle bir genel nüfus sayımı yapıl-
mamıştır. Nüfus yapılırken Rumeli ve Anadolu tarafı alınmıştır. Bu sayım-
da, yalnız erkek nüfusu ve bunların dini esas alınmıştır (İslâm, Reâya, 
Kıpti, Yahudi, Ermeni gibi). Yalnız, İslâm nüfusu içinde aşiretlere ayrı bir 
yer verilmiştir. Ancak Doğu ve Güneydoğu ile Akdeniz yöresinde yer alan 
başlıca aşiret ve Yürükleri bağlı olduğu sancaklara göre şöyle sıralayabili-
riz: Teke sancağı, Viranşehir sancağı, Sivas, Adana, Bilan ve Tarsus san-
cakları. 1370’den 1831’e kadar yürütülen sayımlarda, Doğu ve Güneydo-
ğu bölgeleri kadar öteki yörelerde din (Yahudi, Hıristiyan, Kıpti vb.) dışın-
da ayrıntılı bilgilere rastlamıyoruz. Yörede, dini etnik grubun dışında, din 
ve benzer özelliklere rastlamıyoruz. Hatta 1923’den 1965’e kadar yapılan 
genel nüfus sayımların hiçbirinde dil, din, milliyet ve ırk yapısına dayalı 
hiçbir sınıflandırmaya da tanık olmuyoruz. Sadece 1955, 1960, 1965 se-
çimlerinde dil, din, milliyet farklılıkları ele alınmaktadır. Kürtçe, Gürcüce, 
Çerkezce, Lazca, Abazaca konuşanlar her üç nüfus sayımında da yer al-
maktadır. Ancak, 1965 nüfus sayımında Pomakça, Kırdaşça, Zazaca, Kir-
manca dillerini konuşanların sayım sonuçlarıyla karşılaşmaktayız. Sayım 
sonuçlarını kapsayan tabloda 10 binden aşağıya Kürtçe konuşanlar ile di-
ğer dillerden 5 binden aşağı olanlar hesaba katılmamıştır. 

Aykut Toros’un 1973 ve 1993 Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri 
Enstitüsü’nün yayınlarında da Türkiye’nin birçok dinamik nüfus konu-
ları (din, kültür ve politik) yer aldığı halde, dil, milliyet ve ırk (soy) gibi 
özelliklere yer verilmediği görülmüştür.104 Aynı Enstitünün yeni bir araş-
tırması da (1992) ilk kez dil etniği olan Zazalara tahsis edilmiştir. Gerek 
                                                           
102 Enver Ziya Karal, Osmanlı İmparatorluğu’nda İlk Nüfus Sayımı: 1831, Ankara, 1943, s. 6. 
103 Nicolas V. Michoff, La Population De La Turquie et de La Bulgarie, Nr. XVII, Sofya, 1915. 
Zik. E. Z. Karal, a.g.e., s. 1. 
104 a) Aykut Toros, Doğurganlık, Türkiye Nüfus Yapısı ve Nüfus Sorunları, HÜNE Yayını, 
1973; b) Türkiye’de Nüfus 1975, HÜNE Yayınları, Ankara; c) Aykut Toros, “Türkiye’nin Etnik 
Yapısının Anadil Sorunlarına Göre Analizi”, HÜNE Bilim Dergisi, 1992. 
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Z. Gökalp, M. Fırat ve M. V. Bruinessen gibi bilim adamı ve araştırmacı-
larda Zazalar, önemli bir yer tutmasına karşılık, Türkay’ın Oymak, Aşiret 
ve Cemaatler adlı belgesel eserinde sadece Zaza aşiretine, Diyarbekir 
eyaleti, Ekrad (Kürtler) taifesinde rastlıyoruz.105 

Toros’un, söz konusu araştırması, 1965 nüfus sayımı esas alınmak 
kaydıyla 1992 yılı için yürüttüğü bir değerlendirmesinde Zazaca konu-
şanların oram 370.000, Kürtçe konuşanların ise 6.232.000 olarak göste-
rilmiştir. Ancak, bu tahminlere bazı Zaza aydınları ve yayınları katılmı-
yor, miktarlarının 2.5 milyon civarında olduğunu iddia ediyorlar. 1993 
yılında Fırat Üniversitesi’nde Doç. Dr. Ahmet Buran, Doğu ve Güneydo-
ğu Dil Atlası’nı gerçekleştirmiştir. Bu atlasta Türkçe’nin yanında Kürtçe, 
Zazaca ve Arapça dilleri de yer almaktadır.106 Böylece, Zazaca denilen bir 
dil etnik gurubu ilk kez resmî belgede yer almış bulunmaktadır. Bazı Za-
zalı akademisyenler, özellikle Ahmet Buran ve Osman Özer Zazaca’nın 
“bileşik” dil olması nedeniyle Türkçe ile yakınlığına dikkatimizi çekmiş-
lerdir. Gülensoy, bölge ağızlarından derlenen 877 kelimenin menşeinin 
Eski Türkçe olduğunu göstermiştir.107 

7.3. Kurmançlar ve Zazalar 

Osman Özer ve Ahmet Buran’da Çuvaşça ile Zazaca arasındaki önem-
li dil benzerliklerine dikkatlerimizi çekmişlerdir.108 Keza, Strazburg Üni-
versitesi’nden Japon dilbilimci Goishi Kojima, Türkiye’ye gelerek Zazalar 
ve Kurmançlar üzerinde uzun süreli bir araştırma yapıyor. Kojima, Kürt-
çede dört dil gurubu olduğunu ileri sürüyor: “Bunlar sırasıyla Kırmançi, 
Zazaca, Sorani, bir de Garayani.” Türkiye’de yaşayanlar, ya Kirmanca, ya 
Zazaca konuşuyorlar. Bir defa, Kırmançi ile Zazaca arasında hiç benzer-
lik yok. İlginci; Türkçe ile Zazaca arasındaki benzerlik Kırmançi ile Zaza-
ca arasındaki benzerlikten daha fazla. Sözcükler ve fiil çekimleri de çok 
farklı olduğu için ikisi de birbirinden ayrı dillerdir. 

“Bazı durumlarda araştırma yaptığım birbirlerine birkaç kilometre 
uzaklıktaki iki köy halkı birbirlerini anlamıyorlardı. Oysa, ikisi de Kırman-
çi konuşuyordu ve konuşulan Kırmançi ile yazılan Kırmançi arasında da 
büyük fark bulunuyordu.”109 

Paris Kürdoloji Enstitüsü yayın organı olan Havy dergisinde Goishi 
Kojima diyor ki: “Benim araştırma yaptığım yerlere Havy dergisini götür-
müştüm. Oradaki Zazaca konuşanlar, dergideki Zazacayı anlamıyorlardı.” 
                                                           
105 C. Türkay, a.g.e., s. 168. 
106 Ahmet Buran, “Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun “Dil Atlası” Yapıldı”, Parlamenter Der-
gisi, 15 Eylül 1993. 
107 T. Gülensoy, Kurmanç ve Zaza Türkleri Üzerine Bir Araştırma, Ankara. 
108 Osman Özer, “Ana Altayca ve Çuvaşça ile Zazaca Arasındaki Dil Benzerlikleri Üzerine 
Bir Deneme”, Tuncer Gülensoy’a Armağan, 1995, s. 289-299. 
109 Ahmet Taner Kışlalı, Ulusal Bütünleşme Sorunu: Dünyada ve Türkiye’de Güncel Sosyolo-
jik Gelişmeler, Sosyoloji Derneği Yayınları, Ankara, 1994, s. 25. 
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Goishi Kojima, ayrıca: “Acaba Kırmançi bir eğitim dili olarak kullanıla-
bilir mi?” sorusuna da: “Hayır, okulda öğretilemez. Eğer Kırmançi lehçele-
rinden bir tanesini seçerek öğretmeye kalkarsanız; önce Türkçeyi öğretme-
niz gerekir. Sonra da bilmediği bir dili, Türkçe aracılığıyla öğretmeniz gere-
kir.” diyor. Peki “Zazaca eğitim dili olabilir mi?” sorusuna da, Kojima “Ha-
yır” diyor. “Çünkü, sözcük sayısı son derece yetersizdir, birçok biçimi var-
dır, yazılı biçimi ise, hemen hiç bilinmiyor.” 

İşte, hem Kurmancı hem de Zazaca üzerinde bir saha araştırması yü-
rüten Kojima, Paris Kürdoloji Enstitüsü’nün yayınladığı Havy dergisinde 
bu gerçekleri tarafsız bir gözle bu tarzda açıklıyordu. İki Zaza akademis-
yeni (Doç. Dr. Ahmet Buran ve Dr. Osman Özer) lengüistik alanında yap-
mış oldukları incelemelerinde Zazaca ve Kürtçe ile Altay dilleri arasında-
ki dil benzerliklerine dikkatlerimizi çekmişlerdir.110 

Kürtçe ve Zazaca ile Altay dilleri arasındaki dil benzerliklerine lengü-
istikçiler Türk milletinin: a) çok coğrafya değiştirmek, b) çok din değiştir-
mek, c) çok alfabe değiştirmek gibi üç ana unsura bağlamaktadırlar. Bu 
araştırmacılar, dilleri üç ana gruba ayırmışlardır: 1) Tabiî diller (ana dili); 
2) Yapma diller; 3) Özel diller. Tabiî diller, ana dil dediğimiz kültür ve et-
noloji ile doğrudan alâkalı dillerdir. Türkçe, Arapça, Rusça ve Yunanca 
gibi. Yapma diller ise, suni olarak oluşturulmuş, milliyet ve kültürle alâ-
kası olmayan dillerdir. Esperanto, İdeo, Üniversal, Occidental, Volapük 
gibi. Bunların dışında Sosyolekt, Jargon ve Vernaküler dediğimiz dil tür-
leri de vardır. Bunlardan Vernaküler dil, bir ülkeye veya bir bölgeye öz-
gü, yerli bir anlaşma vasıtasıdır. Bu dilin kendisine has dil bilimsel ku-
ralları yoktur, yapısı karışıktır. Tarihi bir süreç içinde çeşitli sosyal ve 
kültürel etkilerle oluşur. Tek bir kökene dayandırılmak zordur. Milliyetle 
doğrudan ilgili değildir. İşte Kürtçe, Sosyolekt ve Jargon kategorisinde 
Vernaküler görünüşü olan bir dildir.111 

Araştırmacı, Kürtçenin oluşumunu ve tabakalaşmasını beş bölümde 
inceliyor: 1) İlk tabaka; Türklerin Anadolu’ya geldiği ilk yıllara dayanır. 
Bu, M.Ö. ki yıllarda Sakaların (İskit, belki de Sümerlerin), Hunların Ana-
dolu’ya gelişleriyle başlayan tabakadır. Buna asıl tabaka da demek 
mümkündür. 2) Ermenice, Rumca, Süryanice, Keldanice, Yezidice vb. 
Küçük yerli dillerin etkisi; 3) Arapça ve Farsça gibi bölgedeki hakim kül-
tür dillerinin etkisi; 4) 1071 itibariyle Anadolu’ya gelen Oğuz boylarının 
tesiri; 5) Yunanca, İtalyanca, Fransızca, Rusça, Arapça, Farsça gibi dille-
rin tesirleri (genellikle Türkçe yoluyla). 

Kırmançi ve Zazaca Altay dilleri (Türkçe, Moğolca, Çuvaşça Mançu-
Tunguzca) arasındaki benzerliklerin nedenini de burada aramak gerekir. 
                                                           
110 Burhan Abay (Ahmet Buran), “Kürtçe ile Altay Dilleri Arasında Bazı Ses Denklikleri Üze-
rine Bir Deneme”, Tuncer Gülensoy’a Armağan, Bizim Gençlik Yayınları, 1995, s. 285-288. 
Keza Osman Özer, Ana Altayca ve Çuvaşça ile Zazaca Arasındaki Dil Benzerlikleri Üzerine Bir 
Deneme, s. 189-299. 
111 A. Buran, a.g.e., s. 189-199. 
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Taner Kışlalı, söz konusu bildirisinde bir Alman profesörü De Groot’un 
Die Hunnen (Hunlar) adlı eserinden şu alıntıyı yapıyordu: “Oğuzhan’ın 
24 torunundan birisinin adı Kürt’tür. Orhun anıtlarında günümüz, Anado-
lu Türkçesinde bulunmayan ama bugünkü Anadolu Kürtçesinde bulunan 
532 sözcük vardır. Yenisey Anıtlarında Uygur Hakanının (Ey Kürt Beyleri) 
diye halkına seslendiğini bilmekteyiz.”**** 

A. Buran da tıpkı De Groot gibi, “bugünkü Türkiye Türkçesiyle ortak olan 
birçok kelimenin yanında, eski Türkçe ve diğer çağdaş Türk şiveleriyle birleşen 
birçok kelimenin mevcut olduğunu” ileri sürmektedir. Buran’a göre: “Bu keli-
meler alınma değil, Kürtçenin kendisine has olan ve ilk tabakasını ilgilendiren 
kelimelerdir. Eğer bu kelimeler Türkiye Türkçesinin etkisiyle Kürtçeye geçmiş 
olsaydı, aynı kelimelerin Türkiye Türkçesinde de kullanılması gerekirdi.” 

Sümerce’de rastlanılan 400 kadar Türkçe kelimenin günümüz Türkçe-
si’nde de rastlanılması hususunu yine bu çerçeve içinde irdelemek gerekir. 

Bu ilkelerden hareket ederek, Kürtçe ve Zazaca ile Ana Altayca ve Çu-
vaşça arasındaki -lengüistikçilerimizin ileri sürdükleri benzerliklerin- 
makuliyetini kabul ederiz. Bunun da temel hareket noktasını, başlangıç-
ta belirttiğimiz gibi, Anadolu’nun tarihsel gelişiminde izleyebiliriz. Ana-
dolu, M.Ö. ve M.S. olmak üzere ikili istilalara maruz kalmıştır. İlki Sü-
merler, Gut ve Kimmerler; ikincisi de Saka (İskit), Hun, Sabir, Yiva vb. 
kavimlerin istilalarıdır. Zazaca ve Kürtçe ile Altay dilleri arasındaki ben-
zerliklerin temel esaslarını bu amalgamasyonda aramak gerekir. 

T. Kışlalı, De Groot ve Goishi Kojima’nın verilerine dayanarak Buran 
ve Özer’in tezlerine benzer bir görüşü ileri sürmektedir: “Kürtler, Orta As-
ya’dan Anadolu’ya Türklerden daha önce gelmişler ve Farsça’nın etkisin-
de kalmışlar. Bu nedenle de diller arasında büyük bir fark oluşmuş. Ama 
biraz önceden belirttiğimiz gibi; Zazaca, Kırmançiden çok Türkçeye yakın.” 

Doğu ve Güneydoğu yöresinde bir Zaza ve Kırmanç gerçeği mevcut. 
Ancak, Osmanlı döneminde bir asabiyet şuuru yerine, ümmet zihniyeti 
bütün halkları bir şemsiye gibi örtmesi nedeniyle, “Kürd” veya “Kürdler” 
deyimi altında öteki cemaatler toplanmış bulunmaktadır. 

“Kürd” kavramı içinde Zaza gerçeği, 1900’lere dayanır.112 Zaza olgusu, 
ilkin Türkiye dışında Minorsky, daha sonra Bazin, McKenzi, Bruinesen 
ve benzeri Kürdologlar tarafından ileri sürülmüştür. Türkiye içinde ise 
Ziya Gökalp, 1920’lerde “Kürt Aşiretleri Hakkında Sosyolojik Tetkikleri” 
adlı saha araştırmasında bu konuya değinmektedir.113 Gökalp, Kürtleri: 
Kurmanç***** Zaza, Soran, Gûran (Goran) ve Lur olmak üzere beş kavime 
                                                           
**** De Groot, Die Hunnen Der Vorchristlichen Zeit, Berlin, Leipzig, 1921. 
112 Z. Gökalp, Kürd Aşiretleri Hakkında Sosyolojik Tetkikler, Sosyal Yayınlar, Hz. Şevket 
Beysenoğlu, 1992, s. 24-27. 
113 Z. Gökalp, a.g.e., s. 127-128. 
***** Van ve Hakkari gibi bölgelerde göçebelerle karıştırılmamak için köylülere “Kırmanç” de-
nilir. Göçebeler ise, kendilerini Kürt diye adlandırırlar. 
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ayırmaktadır. Bu lisanın sahipleri, Gökalp’e göre, “birbirinin dillerini an-
lamazlar (...) Kürt’ten maksat da “Kurmanç”tır. Dünbülilere “Zaza” adını 
veren de yine Türklerdir.” 

Gökalp, Alman araştırmacı Dr. Fritz’i yakından tanımaktadır. Ayrıca 
Dr. Freillitz ve mühendis Ravling tarafından kaleme alınan ve Almanca 
aslından Türkçeye çevrilerek 1334 (1918) tarihinde yayınlanan Türkmen 
aşiretleri adlı eserden de haberdardır.114 

Bu incelemede, Gökalp, bir sonuca varıyor: “Türklerle Kürtlerin içleri 
birbirine benzediği gibi, dışları da benzer. Kendinize benzeyen bir çehre, 
kendinize benzeyen bir ruh demek değil midir?”****** 

Zaza-Kırmanç farklılaşması M. Şerif Fırat ve onu izleyen aydınlardan 
da destek kazanmıştır. 1965 Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından ger-
çekleştirilen nüfus sayımında bu farklılaşmayı gözleyebiliriz. 

Gerek Osmanlı, gerekse Cumhuriyet dönemlerinde uygulanan iskân 
politikalarında bu farklılaşma hiçbir vakit göz önüne alınmamış, Doğu ve 
Güneydoğu’da yaşayan cemaatlerin hepsi “Kürt” adı altında işlem görmüş-
tür. Özellikle, 18. yüzyılda ve ondan önceki iskân politikasında, ayrıntıla-
rıyla gördüğümüz üzere, Zaza-Kurmanç ve Türkmen etnikliği göz önüne 
alınmamış, hepsi yerlerinden sökülerek “hallaç pamuğu” gibi atılmıştır. 

Osmanlı düzeninin:  
a) Arap ve İran kavimlerinde rastladığımız güçlü asabiye (kendi soyu-

nu sevme ve dayanışma) şuurunu yıkarak, sadece ümmet ideolojisine 
dayalı bir modeli oluşturması; 

b) Orduyu Yeniçeri adı altında bilinen Devşirmelere teslimi;  
c) Yönetimi (bürokrasiyi) de Enderun okullarında yetiştirilen Hıristi-

yan, azınlıklara bırakması gibi önemli tarihî yanılgıları yanında;  
d) Zaza-Kurmanç ve Türkmen (göçebe Oğuz) farklılaşmasını dikkate 

almayarak bir iç ve dış iskân siyasetini izlemesi, başlıca sorgulanması 
gereken hususlarını oluşturur. Bugün, böyle bir iskânın stratejik hedef-
leri üzerinde durduğumuzda önemli birkaç sorunla karşılaşırız. Bunlar-
dan ilki, birbirlerinin dilini anlamayan (Zaza-Kurmanç-Türkmen) cema-
atleri, oymak ve boyları ayni yerlerde iskâna tâbi tutulması; ikincisi de 
mecburi iskân politikası sonucu Batıdaki aşiretleri doğuya, kuzeydekini 
güneye kaydırmak suretiyle seçkinci olmayan yöntemdir. 

7.4. Türkmenlerin Kürtleştirilmesi 

Dil, kültür ve tarihî özellikleri bir kenara iterek, yürütülen mecburi 
iskân yöntemlerinin meydana getirebileceği sonuçlar üzerinde günümüz-
de daha akılcı tahliller yapma imkânını bulabilmekteyiz. Tâbi bu olu-
                                                           
114 Z. Gökalp, a.g.e., s. 105-106. 
****** Gökalp, kendi soyunun Kürt değil, Türk olduğunu söylemiştir. Bkz. a.g.e., s. 124. Gö-
kalp, babasının iki dedesinin Çermik’ten yani bir Türk muhitinden geldiğini, gelirken de 
Türk neslinden olduğunu belirtir. 
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şumda, Cumhuriyet döneminin de bilimsel araştırmalara yönelik faali-
yetlere kayıtsız kalması, yöreyi “öcü” gibi telaki etmesinin bağışlanmaz 
hatası söz konusudur. 

Gökalp’in 1920’lerde “Türkmenlerin Kürtleşmesi” diye ifade ettiği olgu, 
bunlardan ilk akla gelenidir. Birçok Türkmen aşiretlerinin, Ortadoğu 
(Trablus, Şam, Bağdat gibi) yörelerinden Kürtçe konuşan coğrafi bölgele-
re sürülmeleri, ister istemez dilleri kadar, kimlik kaybına da yol açmıştır. 
Bu hususta Gökalp şöyle diyor: 

“Kürtlerle beraber yaşayan Türkmen aşiretleri tedricen Kürtleşmişler-

dir. Mesela, Urfa ile Siverek arasındaki Döğer nahiyesi Kürtçe konuş-

tukları gibi, buna komşu olan Badıllılar (Beğdilliler) da Kürtçe konuşur-

lar. Diyarbekir’deki Karakoç aşireti, Osmanlıların ecdadı olan Kayılar-

dan ayrıldıklarını ve Kütahya cihetinde dolaşan Karakeçililerin amca-

zadeleri olduklarını iddia etmekle beraber, Kürtçe konuşurlar.”115 

Aynı şekilde, bir kısım Kürt boyları da Türkleşmişlerdir. Böylece, sosyal 
tarihimizde Türkmenlerin Kürtleşmesi, Kürtlerin de Türkmenleşmesi diye 
bilinen ikili bir süreçle karşı karşıya bulunmaktayız. Bruinessen de benzer 
görüşleri ileri sürmektedir: “Kürdistan’da bütün aşiretler mutlaka aynı kö-
kene sahip olma durumunda değillerdir. Çevrede bazı Kürt aşiretleri Türk-
leşmişken bazıları da Kürtleşmişlerdir.”116 Hatta, Bruinessen daha ileri gi-
derek, “yörede Alevilerin büyük çoğunluğunun Türk soylu olduğunu” belirt-
mektedir. “Alevilerin çoğu, Zaza lehçelerini konuşurlar, fakat Kurmançça 
konuşan Aleviler de var. Ancak, Alevilerin büyük çoğunluğu Kürt değil 
Türk’tür. Tersine, yalnızca Zazaca konuşanların bir bölümü Alevi’dir.”117 
Melikoff’a göre, Koçgiri aşireti de Türk kökenli Zaza topluluklarıdır.118 

Günümüzde konuşulan Zazaca’nın, tarihçi-lengüistikçilere göre %80’i 
Türkçe, eski Türkçe veya (değişikliğe uğramış, bozulmuş Türkçe) olduğu-
na daha önce değinmiştik.119 Ahmet Buran, Doğu ve Güneydoğu Anado-
lu Dil Atlası’na göre, Zaza kültür sahalarının yoğunluk olarak Erzincan, 
Bingöl, Elazığ, Sivas, Arapgir, Gerger, Siverek, Pütürge, Lice, Kangal, 
Hıms, Mutki gibi il ve ilçeler olduğunu belirtmektedir. 

7.5. Zazaların Kürtleştirilmesi 

Bir diğer husus da, aynı yerleşim ve iskân siyasetinin bir neticesi ola-
rak ve azınlıkta bulunmaları nedeniyle Zazaların Kurmançlaşması (Kürt-
                                                           
115 Z. Gökalp, a.g.e., s. 127-128. 
116 M.W. Barthold, a.g.e., s. 148. 
117 M.W. Barthold, s. 42-43. Keza, Bruinessen, “Zaza” kavramıyla ilgili olarak aynen şöyle 
diyor: “Zaza adının, bu insanlara ve konuştukları dile komşularınca verilen addır. Onlar ken-
dilerine Dimili derler. Minorsky, bu adın Deylemi’den türediği kanısındadır. Ona göre, Deylem-
liler, önceden Hazar Denizi kenarında yaşayan Güney İranlı bir halktır. Batıya doğru ilerledik-
leri biliniyor. 9. yüzyılda Şiiliği kabul etmişlerdir", a.g.e., s. 407. 
118 İrene Melikoff, Uyur İdik Uyardılar, 1993, s. 104. 
119 Tuncer Gülensoy, Kürtler ve Kürtçe. 
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leşmesi) olayıdır. Şeyh Said’in mensup olduğu aşiret, ilkin Zaza iken 
sonraları Kurmançlaşma süreci ile karşılaşmıştır. Nitekim, Faruk Sümer 
bu noktaya parmak basarak şu görüşleri ileri sürmektedir: “Osmanlı ar-
şivlerinde Hınıslu ve Çemişkezeklü gibi oymakların Kürt menşeli olduğu 
söylenir. Oysa, Hınıslu oymağı bölgenin Ayğut, Kara Güne, Deli Budak gi-
bi Türkçe adları bulunduğunu” göstermektedir.120 M. V. Bruinessen de 
Çemişkezek’i yöneten ailenin büyük olasılıkla Selçuklu soyundan oldu-
ğunu bildirmektedir.121 

Görüldüğü üzere, Hınıslu bir Türkmen oymağıdır. Bu durum, Türk-
menlerin ilkin Zaza kültür sahalarında dil kaybına uğradığını, sonra da 
Kürtleştiklerini (Kurmançlaşma) bize göstermektedir. Tarih Türkmenle-
rin Zazalaşma sürecini de gündeme getirmiş bulunmaktadır. Nasıl, 
Türkmenlerde, 1500’lerden itibaren Şiîleşme bir sosyal gerçekse, aynı 
şekilde Zazalaşma ve Kürtleşme süreci de öylesine bir toplumsal olgu-
dur. Nitekim, Hütterrocht bir araştırmasında: “Varto Ermenilerinin Kürt-
çe konuştuklarını ve esas dilleriyle ilgili çok şeyi unuttuklarını” söylüyor-
du.122 Bu da, bize yörede Ermeniceden yoğun konuşulan Kürtçeye kayışı 
gösterir. Aynı şekilde, Varto’da Ermeni kökenli Frödin aşireti de Teyyan-
larla (Kürt) birlikte göçüp konakladıklarından ötürü giderek onlarla kay-
naşıp, Kürtleşmişlerdir. Bazin, Dimliler (Zaza) tarafından konuşulan di-
lin Gurani lehçesinden olduğunu belirtmektedir.123 Bu, Zazaların ilk 
yurtlarının Hazar Denizi eyaletleri olması gerektiğini de ifade ediyor. 

1965 Genel Nüfus Sayımı’nda 150.644 olarak tespit edilen Zaza nü-
fus miktarının sadece 140.000’i Sünni bölgesinde yaşıyordu. Keza, ikinci 
dili Zazaca olanlar ise 112.701 kadardır. 1960-1970 yılları arasında 619 
Zaza köyü belirtilmekte, bunun sadece 465’i Sünni bölgelerindeki köy-
lerden ibarettir. Milletlerarası ilişkilerin verilerine göre, 1977’de Zazaca 
konuşanların oranı takriben 3 milyon kadardır.124 

Andrews’ün de belirttiği üzere, 1965 genel nüfus sayımı rakamları Za-
zaların (Dimili) sayısını oldukça düşük göstermektedir. Çünkü, seçimler-
de Zazalar Kürtlere dahil edilmiştir. Bazı yörelerde de, özellikle Kars’ın 
Selim ve Ardahan ilçelerinde Zazalar Türkmen adıyla anılmaktadır. 

1996 Ekim’inde Siverek’te yapmış olduğumuz bir tespitte Zazaların 
yakın zamanlara kadar Kurmançlarla kız alıp vermedikleri bize nakledil-
miştir. Nitekim, Andrews da Kürt ve Zaza Alevilerinin birbirlerine taban 
tabana zıt düştüklerini ifade etmektedir. Oysa, Siyasî Kürtçüler nüfusla-
rını yüksek düzeyde tutmak gayesiyle Zazaları kendilerinden saymışlar-
                                                           
120 F. Sümer, Safevîler, s. 53. 
121 M.V. Bruinessen, a.g.e., s. 123. 
122 W. D. Hütteroth, Bergnomaden und Yaylabauern im Mittleren Kurdischen Taurus, Mar-
burg, 1959, s. 57; Zk. M.V.B. Ağa, Şeyh ve Devlet, s. 411. 
123 N. Bazin, Kürtler: Sosyolojik ve Tarihi İnceleme, 1991, s. 225. 
124 Peter A. Andrews, Türkiye’de Etnik Gruplar, Ant Yayınları, İstanbul, Aralık, 1992, s. 167-169. 
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dır. Aynı hatayı resmî teori de benimsemiş ve 1965’lere kadar Kürtlerle 
Zazaları aynı kategori altında toplamıştır. Bu nedenle olsa gerek, bazı 
Zaza grupları da kendilerini Kürtlerden ayırt etmezler. Bunlar, Zazaca 
konuşmalarına rağmen kendilerini Kürt olarak bildirirler. Aynı şekilde, 
Sünni Zazalar da kendilerini Alevi Zazalardan farklı algılamak suretiyle 
bir kimlikleşme oluştururlar. Şafii Zazalarla Alevi Zazalar arasında da 
aynı oluşumlar gözlenmektedir. Ayrıca, Alevi Zazalarla Sünni Zazalar ta-
rafından konuşulan Zazacada şive farkı gözetilmektedir. 

Zazaların, Anadolu toplum yapısı içindeki dramı kısaca budur. Os-
manlı’nın son dönemlerinde, bilhassa 1826’dan sonra Alevi ve Kürtlere 
bakış açısı da bir farklılık belirtir. II. Abdülhamid “Kürt alaylarını teşkil 
etmek suretiyle bir yandan “Kürtlük” şuurunu aşiretler arasında güçlen-
dirmiş.” Öte yandan Kırmançlara bunun tanınması nedeniyle de Zazaları 
gücendirilmiştir.125 

Oysa, 1876’dan önce bu yörelerde aşiret yapısıyla ilgili reformların 
başlatıldığını biliyoruz. II. Abdülhamit de göçebelerin yerleştirilmesi ve 
aşiret ilişkilerinin çözümlenmesi amacıyla bazı girişimlerde bulunmuş-
tur. İşte aşiret meclisleri bunlar arasındadır.126 

Sultan Hamid, Hamidiye Alayları yanında aşiret çocuklarını eğitmek 
ve yetiştirmek amacıyla 1892’de Mekteb-i Hümayunu kuruyor. Ancak, 
mektep 1894-1907 yılları arasında faaliyetini sürdürmüştür. Ortaokul 
seviyesinde olan bu kuruluşa, Arap çocuklarının yanında Kürt aşiretleri-
nin “cismen ve zihnen kabiliyetli ve oldukça muteber ailelerine mensup” 
çocukları tercih ediliyordu.127 

Sünni Kürtleri sultana bağlamayı hedefleyen bu girişim 1911 yılına 
kadar devam ediyor, daha sonra da mektep yürürlükten kaldırılıyordu. 
Bu mekteplere Alevi Kırmançlarla Zazalar alınmamıştır. Bu durum, Za-
zalar arasında kırgınlıkların meydana gelmesine neden olmuştur. 1920, 
1925 ve 1930 ayaklanmalarında Zazaların geçmişten gelen bu tür taraf-
girane olaylara olan tepkilerini hesaba katmak gerekir. 

1920 Koçgiri -bir Türk aşireti olmasına karşılık- Zaza ve Alevi kimli-
ğinden ötürü, merkezî otoriteye sürekli husumeti söz konusudur. 1925 
Şeyh Said -ki aslında Zaza olup sonradan Kurmançlaşmıştır- ayaklan-
masında isyana katılan Kürt aşiretlerinin hemen hemen hepsi, Lice-Ha-
ni-Çapkur havalisinde yaşayan Zaza aşiretleriydi.128 Ancak, Hamidiye 
alaylarına dayalı kırgınlıklarından ötürü, Şeyh Said’in, isyana katılmaya 
ikna ümidi ile Alevi-Zaza, Lolan ve Hormek aşiretlerine mektup yazması-
na rağmen, aşiret reisleri katiyetle reddederek isyana karşı çıkacaklarını 
                                                           
125 M. Şerif Fırat, Doğu İlleri ve Varto Tarihi, 1991, s. 14-15. 
126 M.V. Bruinessen, a.g.e., s. 227. 
127 Osman Nuri Ergin, Türk Maarif Tarihi, Cild: 3-4, 1977, s. 1180-1188. 
128 Robert Olson, Kürt Milliyetçiliğinin Kaynakları ve Şeyh Sait İsyanı, Özge Yayınları, Anka-
ra, 1992, s. 144-145. 
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bildirmişlerdir. Çünkü, Şeyh Said İsyanının liderlerinden pek çoğu, geç-
mişte Hormek ve Lolan aşiretlerini zalimce ezmiş olan Hamidiye Alayları-
nın eski kumandanlarıydı. Olson’a göre: “Aleviler, Nakşibendi tarikatının 
hakim bir rol oynayacağı Sünni bir Kürdistan’dansa, kısmen Sünni fakat 
laik bir Türkiye’de daha güvenli olacaklarını düşünmekteydiler.” Bu ayrı-
şımın temelinde devlet geleneğinin, Zaza ve Alevi cemaatlerini dışlamış 
olması düşünülebilir. 1826 Yeniçeri Ocaklarının kapatılmasıyla, Bektaşi-
lere nazaran Alevilere yönelik sert tepkiler yanında, devrin Şeyhülislam’ı-
nın: “Bunlar mum söndü kâfirleridir” tarzındaki çok ağır fetvası göz önü-
ne alındığında, Osmanlı’nın heterodoksi bakış açısı tarihsel bir “kuşku-
yu” akla getirmektedir. 

16. yüzyıldan beri sürüp gelen merkezin çevreye yönelik kuşkulu ba-
kış açısı, 1826 Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması, Alevi ve Bektaşi kutsal 
merkezlerin denetime alınması, bu cemaatlerin yeraltına çekilmesine ve 
dayanışma direncini artırmalarını sağlamıştır. Buna karşılık, 1858 Os-
manlı Arazi Kanunnamesi aşiret reis veya şeyhlerinin “sahip oldukları 
arazinin genişliğini artırarak varlıklarına önemli bir katkıda bulunmuştur.” 
Bilindiği üzere, aşiretlerde şeyhlik babadan oğula intikal eder ve bir silsi-
lename ile konumu onaylanmış olur. Bu nedenle, aşiret reisleri ruhanî 
liderlikleri yanında, cemaatin yönetimini de temsil eden kişilerdir.129 

Ancak, 1869-1871 arası Irak’ta Mithat Paşa’nın arazi reform hareket-
leri ise, tarımcı aşiret ittifaklarının dağılmasına, güçlerinin zayıflamasına 
neden olmuştur. Ubeydullah’ın (1870-1880) başlattığı ilk milliyetçi baş-
kaldırının nedenlerinden birini de bu noktada aramak gerekiyor. 

Millî mücadele döneminde de benzer eylem biçimlerine rastlıyoruz. 
James Morgan, “belki de Şeyh Sait isyanını, Türklerin 1918’den sonra 
Kürt millî gençliğini teşvik etme çabalarıyla bağlantılı olduğunu” iddia et-
mişti. Wadia Jwaideh de, benzer tezi desteklemektedir. Şöyle ki: “Türki-
ye’nin yenilgisi ve zayıflığı zamanında (1918 sonrası) Doğu illerini Ermeni-
lere kaptırma korkusu içerisindeki Türkler, Kürt milliyetçi ideallerini hız-
landırması ve Doğu Anadolu’da bağımsız bir Kürt devletinin kurulması 
şeklindeki Kürt talebini teşvik etmek için çok şey yapmışlardı.”130 Milli 
Mücadele dönemi hükûmeti ile Kürt aşiretleri arasındaki ilişkilerin bu 
tür düzenlenmesi de aşiret aktivitesini yönlendiren destek unsurlardır. 

Doğu ve Güneydoğu aşiret-kabile yapısının sürekliliği ve dayanıklığı, 
Cumhuriyet öncesi -sonrası politikaların- 

“milletleşme sürecine yönelik sosyo-antropolojik, lengüstik ve tarihsel 

boyutlarından yoksun olmasından kaynaklanmaktadır. Bu politika-

lar, ya aşiretler konfederasyonunu güçlendirmiş veya merkeze karşı 
                                                           
129 Albert Jwaideh, The Kurdish Nationalist Movement; its Origins and Development, zik. R. 
Olson, a.g.e., s. 21, 269. 
130 Wadie Waideh, a.g.e., s. 383-397, 595. 
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çevredekilerin ayrışmalarına neden olmuştur. Aşiretler arası bütün-

leşme ve ayrışma süreci, aynı zamanda onların sürekliliğini sağla-

mış, “millet-i hakime” veya standart kültürü temsil eden “Büyük Top-

lum”a katılmalarını engellemiştir. Bu nedenle, birçok Zaza kökenli 

aşiretler Kurmançlaşmıştır. Şeyh Sait’in mensup olduğu aşiret ile Di-

yarbekir-Mardin ve Malatya’ya kadar uzanan İzoli gibi büyük aşiret-

ler de Zazalıktan Kurmançlaşmaya dönüşmüşlerdir.”131 

Aşiretler arası bu metamorfizm (biçim değiştirme) olgusu da kabile-
aşiret yapısının zamanla Büyük Toplum içinde birer sert (hard) kültür 
unsuru olarak sosyal değişmeye direnç göstermesine yol açmıştır. 

8. Aşiretler - Tarikatlar 

Van’ın Bürüki, Pinyanişi, Ertuşi aşiretleriyle Küresinler Cemaati; 
Muş’un Celâli ve Malatya’nın İzoli aşiretleri üzerinde yapmış olduğumuz 
saha araştırmalarında, aşiret olgusunun güçlü bir tarzda, kimliklerinin 
temsil edildikleri yörelerde koruduklarına tanık olduk.132 

Şu anda, aşiret olgusu, nüfus kaymaları ve sosyal hareketlilik nede-
niyle saygınlıklarını kaybeder görünüyorsa da, yakından gözlemler aşi-
retler arası ilişkilerin yeni oluşumlara yol açtığını bize göstermektedir. 
Bu da, küçülen aşiretlerin daha büyük aşiretlere katılarak güç kazan-
ması ve hayatiyetlerini korumasına yol açmaktadır. Örnek olarak, Muş 
yöresinin en büyük aşiretlerinden biri Sason aşiretidir. Velikan kabilesi, 
on yıl öncesine kadar Kıroyi Aşireti içerisinde iken, göçlerle kan kaybet-
meleri, hatta Sason aşiretlerine yataklık etmeleri sonucu “yanaşma aşi-
ret” yapısına dönüşerek, sonunda kırk bin nüfuslu Sason Aşiretine katıl-
mıştır. Böylece; küçük aşiretler varlıklarını sürdürmek için, “yanaşma aşi-
ret” durumuna geçerek daha büyük ve güçlü aşiretlerle beslenmektedir. 

Aşiret, sosyolojik bir olgudur. Yöre insanının birlik ve dayanışma bağ-
ları ile güçlenir. Aşireti meydana getiren kabile reisi, bir tampon fonksi-
yon olarak, aşiret fertlerinin haklarını korur, kentlerle sorunlarını çö-
zümler, aşiret-içi ilişkileri düzenler, onlara rehberlik eder hatta mahke-
mede bilirkişi rolünü bile oynar. 

Yapılan saha araştırmalarında Sason aşiretinin; Cemali, Hoyti, Selmi-
ki, Kıroyî, Baskanni, Parano gibi altı kabileden oluştuğu tespit edilmiştir. 
Kabileler de kendi aralarında “Baba”lara ayrılmaktadır. Bilindiği üzere, 
aşiretler de, kabilelerin birleşmesinden meydana gelmiştir. Aşiret reisleri 
gibi, kabile “baba”ları da cemaat içinde birtakım görevlere sahiptir. 

Yörede, kabile-aşiret dinamikliğini etkileyici bir önemli unsur da, 
Arap-İran asabiye şuurunu besleyen din kökenli tarikatlaşmalardır. İs-
                                                           
131 Birçok Kürt yazarlar da Şeyh Sait, Seyit Rıza ve Alişer’in Zaza olduklarını açıklamakta-
dırlar. (Rafet Ballı, “Mahmut Bukri İle Görüşmeler”, Kürt Dosyası, 1992, s. 143.) 
132 Orhan Türkdoğan, Güneydoğu Kimliği, Aşiret Kültür ve İnsan, 1995. 
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lâm din yapısı, Osmanlı hariç, hiçbir vakit ümmet ve kavim bilincini bir-
birleriyle çelişen faktörler olarak algılamamıştır. 

1850’lerden sonra, Osmanlı toplumunda Türkleşme akımının yavaş 
yavaş belirmesi, özellikle Yeni Osmanlı Cemiyeti ve onu izleyen Jön Türk 
hareketlerinin ülke sathında yayılırken, Kürt aşiretleri arasında da 
1870’lerden itibaren Nakşibendi veya Kadiri Sûfi tarikatlarının yayılma-
sı, aşiret reislerinin karizmasını yükseltmiştir. Kabile-aşiret yapısı, şeyhi 
hem yönetici hem de manevî yönlendirici bir çizgiye çekmiştir. Jwadieh’in 
de işaret ettiği üzere, 

“1900’lerden itibaren Musul, Diyarbekir ve Bağdat gibi pek çok Os-

manlı şehrinde Kürt siyasî kulüpleri ve cemiyetleri kurulmuştur. Da-

hası, genç Kürtler, özellikle Bedirhan ve Baban gibi önde gelen ailele-

rin mensupları, eğitim amacıyla Ortadoğu dışındaki ülkelere -Fransa 

ve İsviçre’ye- gitmişlerdir. Kaçınılmaz olarak yükselen bu entelijansi-

yanın üyeleri, Batı tarzı milliyetçilik ve diğer siyasî kavramlarla ta-

nışmakta, bu ise kendi millî gelenekleri ve değerleri yönünde artan 

bir bilincin uyanmasına neden olmuştur.” 

Kadriye Tarikatı’nın -Kürt etkisiyle- 17. yüzyıl ortalarından itibaren 
Endonezya’nın İslâmlaşma sürecindeki rolleri göz önünde tutulursa,133 
1870’ler sonrası, Osmanlı toplumunda kıpırdamaya başlayan millî kök-
lere yönelik aydın hareketleri karşısında, yükselen Kürt şeyhlerinin ka-
rizması da -yasal çizgide olmasa bile- bir kök paradigma tarzında etkinli-
ğini ortaya koyuyordu. İlk kez, bağımsız bir Kürt milliyetçi devleti kurul-
ması amacıyla başlatılan Ubeydullah ayaklanması, bu nedenle sebepsiz 
değildir. 

Celali aşireti, Sünni olması nedeniyle Alevi Zazalarla evlilik bağı kur-
muyorlar. Ancak, Sünniliği kabul edenlerle kız alıp vermektedirler. Böy-
lece, aşiretler-arası heterodoksi eğilimleri, belirli kast yapılarının oluşu-
muna yol açıyordu. 

Tarihî süreç içinde, Hınıs, Alikan -ki İ. Beşikçi134- Kırmanç sanıyordu. 
İzoli ve daha birçok aşiretler Kurmançların (Kürtler) yoğun bulunduğu 
tesir sahalarında kimlik değişimine uğramak zorunda kalmışlardır. Az 
sayıda Kürtlerin (Kurmançlar) de Zazacayı konuştukları bilinmektedir. 

Türk Ocakları müfettişliğinin 1.1.1930 tarihli Dördüncü Umumi Ra-
poru’nda benzer tespitlere rastlıyoruz: “Bingöl mitolojisini bana Kırmanç 
lehçesiyle anlattılar. Diyarbekir’in Cenup ve Cenubu garibesinde Dimililer 
ve Kikiler vardır. Dimililerin bir zaman Zazaca konuştuğu ve müruru za-
                                                           
133 M. V. Bruinessen, “Endonezya’da Kürt Uleması ve Endonezyalı Öğrenciler”, Bilgi-Hikmet, 
Güz, 1995, Sayı: 12, İstanbul, s. 158-170. 
134 R. Olson, “Beşikçi’nin Zazaları, Kurmançiler’den ayırt etmediğini” ifade etmektedir. 
a.g.e., s. 286. Keza, İ. Beşikçi, Doğu Anadolu’nun Düzeni, Sosyo-Ekonomik ve Etnik Temeller, 
s. 355. 
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manla Kırmançlaştıkları söylenir ve bu sözü güçlendiren deliller de eksik 
değildir.”135 

Cemaatler arası bu ilişkiler süreci bir çeşit serbest kültür değişmele-
rini başlatmıştır. Böylece, güçlü ve etkin nüfuz hâkimiyeti, merkeze kar-
şı çevredeki cemaatleri bir akültürasyon sürecinin içine itmiştir. 

Doğu ve Güneydoğu’da, binlerce aşiret-kabile olgusuyla karşılaşma-
mızda, Osmanlı öncesi ve sonrası bu tür sosyolojik içerik taşımayan poli-
tikaların derin tesiri olmuştur. 

8.1. Kürtçe Konuşanlar ve Yezidiler 

Ülkemiz genelinde, Hacettepe Nüfus Enstitüsü’nün 1935 ve 1965 yıl-
larına dayanarak yapmış olduğu 1992’ye ait bir projeksiyonunda Doğu 
ve Güneydoğu ağırlıklı dil grupları ile nüfus oranları aşağıdaki şekilde sı-
ralanmıştır: 

Dil grupları Nüfus
Kürtçe konuşanlar 6.232.000
Zazaca konuşanlar 370.000
Arapça konuşanlar 960.000
Çerkezce konuşanlar 107.000
Abazaca konuşanlar 18.000
Boşnakça konuşanlar 31.000
Arnavutça konuşanlar 23.000

TOPLAM 8.103.000

Buna göre, nüfusumuzun %13.1’i Türkçeden farklı lisan halkını oluş-
turmaktadır. Oysa, Bruinessen 1970 nüfus sayımını göz önüne alarak, 
Kürt nüfusunun 5.7 milyon olduğunu tahmin ediyordu. Ancak, bu mik-
tarın içinde Zazaca konuşanlar var mıydı, varsa bunların oranı ne ka-
dardır. Bu hususta Bruinessen hiçbir yargıda bulunmuyor. 

Ege Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nün Ford Vakfı’ndan sağlanan bir 
mali destekle Türkiye Kürtleri üzerinde gerçekleştirdiği bir araştırmada, 
bu oranın 8.500.000 olduğu kabul edilmektedir.136 Servet Mutlu’nun 
başkanlığında yürütülen bu nüfus incelemesinin sonuçlarına göre: 
“1965 yılı itibariyle Kürt nüfusunun 4/5’inin Doğu ve Güneydoğu Anado-
lu’da yaşadığı” anlaşılmaktadır. 1990’lara gelindiğinde bu oran %65’lere 
inmektedir. Bu tespitlerde de yine Zaza nüfusu söz konusu değildir. 

Güneydoğu’da, Kürt-Zaza cemaatleri dışında, öteki din ve dil etnik 
gruplarına gelince, bunlar da: Yezidiler, Süryaniler (Yakubiler), Nasturi-
ler (Asurlular veya Hıristiyan Kürt), Çingeneler (Keraçi veya Motrib), ya-
nında; Hozatça (Hurrice), Keldanice, Arapça, Etice (Dersimce), Ermenice, 
                                                           
135 Diyarbekir, Türk Ocakları Müfettişliği Raporu, 1930, s. 16. 
136 Milliyet Gazetesi, 12 Kasım 1995. 
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Nasranice (Arapça konuşan Aleviler) konuşanlar ve ayrıca Doğu Süryani-
ler (Asurlular), Batı Süryaniler (Aramiler), Zazaca (Urartuca), Ermeni-
Nasturi kökenliler (Kripto-Hristiyanlar) diye belirlenen alt-gruplar sırala-
nırlar. 

Mahalli olarak yapılan bu yorumlar veya yakıştırmalar, çoğu kez bir 
etniklik bilincini belirlemekten ziyade, yerli halkın kalıp yargılarından 
ibarettir. Örnek olarak, 1985 yılında Tunceli’yi ziyaretimizde, Zaza-Alevi-
ler bize Kurmançların kendilerini “Etiler” olarak adlandırdıklarını belirt-
mişlerdir. Şüphesiz, böyle bir yakıştırma, bu cemaatin Etilerle (Hitit) 
olan bağlantısına işaret etmez. 

Yezidilere gelince, Prens Anvar Muaviye, Ağustos 1992 bildirgesinde 
nüfuslarının 1.5 milyonu bulduğunu ifade ediyordu. Güneydoğu’da, Ye-
zidi kültür sahalarına Diyarbakır, Siirt, Mardin ve Şanlıurfa illerimizde 
rastlıyoruz. Anvar Muaviye’ye göre, Yezidilerin Kürtlerle hiçbir soy bağ-
lantısı yoktur.137 Oysa, Siyasî Kürtçüler Yezidilerin, Kürtlerle aynı kö-
kenden geldikleri tezini ileri sürmektedirler. 

8.2. Güneydoğu Dil Atlası 

Ahmet Buran’ın, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Dil Atlası’na göre, yö-
rede başlıca etnik cemaatler; Kürtçe, Zazaca, Arapça, Süryanice, Erme-
nice, Keldanice ve Yezidice konuşanlar olmak üzere 7 grupta toplanmak-
tadır. Yörede, bu etniklik bilinci canlıdır. 

Nitekim, Harran yöresinde yapılan yeni saha araştırmalarında, Ova 
insanının %10’unun Kürtçe, %90’ının da Türkçe konuştuğunu görmek-
teyiz.138 Ova’da ise, 135’i köy, 224’ü mezra olmak üzere toplam 361 yer-
leşim birimi vardır. 

Doğanay’a göre, “toplumumuzdaki fertler günümüzde de kendilerini önce 
bir kabilenin ve sonra da kabilenin bağlı olduğu aşiretin üyesi olduğunu 
görmektedirler.” Gerçekte, kabile-aşiret yapısı, yöre halkının kimlik örtü-
südür. Bu nedenle, aşiret insanı, yöreden ayrılsa, büyük kentlerde yeni 
statüler kazansa bile, bu “olgu”, mensubiyet duygusunu belirlemede etki-
leyici bir rol oynar. Bu durum, “aşiret” ortadan kalksa da “aşiret olgusu”-
nun silinemeyeceğini göstermektedir. Aşiret olgusu, fertleri bir araya geti-
ren, bütünleştiren ve mensuplarıyla özdeşleştiren bir hareket noktasıdır. 

Görülüyor ki, kabile yapısı bir mozaik, yapay bir kuruluş değildir. 
Aşiret veya kabilede baba soyuna bağlılık, ilişkilerin yürütülmesinde te-
mel unsurdur. Bu açıdan, “kabileyi yedi kuşaktan birbirine kan bağıyla 
bağlı olduğuna inanılan aileler” oluşturmaktadır. Bu nedenle, aşiret men-
subiyeti fertlerde güçlü “biz” duygusu geliştirmektedir. 
                                                           
137 Erol Sever, Yezidilik ve Yezidilerin Kökenleri, 1993, s. 127-128. 
138 Filiz Doğanay, Sosyal ve Kültürel Dönüşüm Sürecinde Harran Ovası ve Gap Uygulaması, 
Ekim, 1994, s. 7. 
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Tespitlere göre, ovada 11 aşiret ve 40 kadar da kabile mevcuttur. 
Bunlardan Arapça konuşan aşiret ve kabileler ise: 1) Cumayle, 2) Siyale, 
3) Bin-i Muhammed, 4) Bin-i Ecir, 5) Bin-i Yusuf.139 Bu beş aşirete bağlı 
40 kadar da kabile vardır. Bin-i Muhammed, 17 kabileden meydana gel-
miş yörenin en büyük aşiretidir. 

Ayrıca, Kürtçe konuşan 6 aşiret daha vardır ki, bunlar da Buccalar, 
Hoğlan, Hartavı, Racco, Hacı İsa ve Şedda’dır. 

Yörede aşirete bağlı olmayan aileler cemaat içinde itibar görmezler. 
Aşiret olgusu, prestij belirleyici bir güvenlik mekanizmasıdır. Kan davası 
gibi sosyo-patolojik durumlar informel (gayri resmî) yaklaşımlarla çö-
zümlenir. Bu da, kan bedelinin ödenmesi veya Kirvelik ve evlilik gibi sih-
ri (ritüel) akrabalıkların gündeme gelmesini gerektirir. O halde, kabile-
aşiret gayri resmî kuruluşlar olmakla beraber, tüm ilişkiler, cemaatin ge-
lenekli rol ve statüleriyle düzenlenir. Özellikle, birer tampon fonksiyon 
rolünü oynayan, şeyh, reis, ağa veya bey rollerinde sembolik kişilerdir. 
Ovada, Talba olarak adlandırılan bu kişiler, ferdî ve toplumsal çatışma-
ları çözümleyici (solution-maker), uzlaştırmacı ve yargılayıcı bir göreve 
sahiptirler. Toplumdaki resmî ilişkilerin büyük bir kısmı, bu biçimsel ol-
mayan ilişkilerle çözümlenir. Eskiden özerk bir toplumsal örgütlenme 
olan aşiretler, günümüzde artık orijinal özelliklerini kaybederek bir sos-
yal alt grup durumuna düşmüşlerdir.140 Kısacası, aşiret olgusu, ovada, 
toplumsal ilişkileri düzenleyen bir kurumlaşmayı yansıtır, üyelerinin ki-
şisel ve toplumsal kimliklerini biçimlendirir, korur ve kollar. Makro yapı-
daki ferdin karşılaşabileceği bütün sorunlar, mikro yapıdaki aşiret top-
luluğu tarafından çözümlenmesi nedeniyle, bu alt kuruluşlar yörede in-
sanlara kimlik sağlamada en önemli ipucu noktalarını verir. 

Yöreye yönelik saha araştırmalarına göre, ova nüfusunun %90’ı çekir-
dek ailedir. Çekirdek ailede de ortalama büyüklük 5 kişiden ibarettir. 
Ataerkil ailede ise bu rakam 9 kişiye kadar yükselir. 

9. Değerlendirme ve Sonuç 

Anadolu yerleşim alanı, gözleneceği üzere M.Ö. yıllara dayalı Asyatik 
kökenli Türk kavimlerinin bir arenası haline dönüşmüştür. İlk yazılı dev-
leti kuran Sümerler, Landesberger ve günümüzde Krammers’in araştır-
malarıyla, tamamen Türk kökenli bir uygarlık tipini teşkil ettikleri artık 
gerçeklik kazanmıştır. Nil ve Fırat’ın oluşturduğu Mezopotamya -adı da 
dahil- Sümer devletinin döl yatağını oluşturmaktadır. Sümerler ve onları 
izleyen Asyatik kaynaklı kavim göçleri günümüz Türk toplumunun coğ-
rafyasında yer adları ve kültürleri kadar, ırksal kimlikleriyle de nitelikle-
rini sürdürmektedirler. 
                                                           
139 Filiz Doğanay, a.g.e., s. 12. 
140 Oya Açıkalın, Urfa Aşiretleri, Basılmamış Bir Araştırma, 1991, s. 16. 
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Günümüz sorumlu yöneticilerinin bu gerçekleri dışlayarak, Anadolu’-
nun proto-tip Türklük olgusunu; Çerkez, Laz, Gürcü, Kürt, Yezidi vb. 
gruplarla benzeşime yöneltmek suretiyle Türklük olgusunu “öteki” konu-
muna getirmeleri ve Yeni Osmanlıcılık denilen bir çokkültürlü manifes-
toya dönüştürmeleri akıl ve mantıkla açıklanabilecek türde değildir. 

Sonuç olarak; Anadolu’nun etnik yapısını belirlediğimizde, yörenin 
milattan önce ve sonrası tarihi Türk kavimlerinin akınlarına maruz kal-
mıştır. 1071’den sonra da bu akınlar yoğunluğunu arttırmış, Balkan-
lar’a, Ortadoğu’ya, Kafkaslara, Karadeniz’e kadar uzanmıştır. Ancak, 
Türkmenler (göçebe Oğuzlar) Akdeniz, Karadeniz ve Ege sahillerinde yer-
leşim süreçlerini gerçekleştirdikleri halde, Doğu ve Güneydoğu yörelerin-
de aşiretleşme diye belirlediğimiz bu “klan” kimliğinden ne yazık ki kur-
tulamamıştır. Bu süreçte, Osmanlı toplumu kadar, Cumhuriyet sonrası 
girişimlerin de önemli etkisi olmuştur. Yörede, bugüne kadar tüm etnik-
leri standart kültür şemsiyesi altında birleştirilememenin acısını bugün 
Türk milleti pahalıya ödemek durumunda kalmıştır. Yeni Osmanlıcılık, 
Siyasal Kürtçülük ve benzeri toplumsal kıpırdamalar bu zihniyetin bir 
sonucu olmuştur ve olmaya da devam etmektedir. 
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Öz 

Çalışma, kelimenin kökenindeki (müteal/transcendantal) İslam kav-

ramından çok, bu kavramın hem bağlamı, hem de ilişkili olduğu “muasır” 

ve “seküler” kavramların çağdaş Türk düşüncesi/zihniyeti ve bilhassa İs-

lam algısı üzerindeki etkilerini “anlama” denemesi olarak görülebilir. Bir 

zihniyet biçimi olarak İslamcılık akımının, en muarız göründüğü bir süreç-

le, modernizmle eş zamanlı olarak ortaya çıkması bir tesadüf olmaktan 

çok, kavramın modern niteliğinden ileri geliyor. Bu bağlamda İslamcılık 

meselesi, evvelemirde dinî bir mesele olmaktan daha ziyade, epistemolo-

jik ve ideolojik bir mesele olarak ortaya çıkıyor. 

Anahtar kelimeler: İslamcılık, Muhammed Abduh, Akıl ve Mantık Dini, 

İlerlemecilik, Modernlik, Teolojik Bunalım, Epistemolojik Bunalım, Resmî İslam. 

Abstract 

Islamism as a Design of Modern Age 

This study could be seen as a trial to comprehend both the context of 

the concept of Islam -rather than its original transcendental sense- and 

the effects of the related contemporary and secular concepts on Turkish 

thought/mentality and especially on the perception of Islam. The simulta-

neous rise of Islamism and its most opponent process -modernity- is not a 

coincidence. It rather stems from the modern character of the concept of 

Islamism. In this context, Islamism is first and foremost an epistemologi-

cal and ideological matter, rather than a religious one. 

Key words: Islamism, Muhammed Abduh, Religion of Reason and 

Logic, Progressivism, Modernism, Theological Criris, Epistemological Cri-

sis, Official Islam. 
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Giriş 

Zaman ve mekân üstü bir kavram, İslam kavramı üzerinden üretilen 
bir modern çağ kavramının kökenleri, izleri, tesirleri, serencamı ve günü-
müz yansımaları üzerine bir şeyler kaleme almak kolay değil elbette. Bir 
yanda her şeyi kendi zamanı ve tarihselliği içinde ele alan ve o “an” içine 
hapseden dünyevî modern çağ kavramları, diğer yanda bütün bunlardan 
çok farklı bir referans dünyası ve kendi metafizik örgüsüne sahip semavî 
İslam kavramı. 

İslamcılık kavramı, kelimenin kökenindeki İslam kavramından çok, 
kavramın bağlamı ve ilişki hâlinde bulunduğu “muasır” ve “seküler” kav-
ramlar üzerinden anlaşılabilecek modern bir kavramdır. Kavramın köke-
nindeki kutsal ve aşkın (müteal/transcendantal) nitelik, bu ontolojik 
gerçeklik, bizleri bir anda sanal bir âlemin sınırlarıyla temastaymışız his-
sine sürükleyebilir. Buna sanal bir kutsallık evreni de diyebiliriz. Bu sa-
nal evren, zihnimizi bir anda içinde bulunduğu dönemin kültürel kodları 
ve şifreleriyle düşünen sosyolojik ve tarihsel bir varlık olmaktan çıkartır, 
bütün zamanlara ve onların birikimlerine karşı yalıtılmış pür-özerk bir 
aklın, Kartezyen aklın tuhaf bir türevi hâline getirebilir. 

Oysa din olarak Allah katındaki İslam kavramının ontolojik değeriyle, 
kendi tarihselliği içinde beşerî yorumların zaman ve mekâna göre anlam 
kazandırdığı İslam kavramının değeri aynı değil. Bu doğru, ama tarihsel 
bile olsa, modern zamanlar öncesinin İslam algısı, kavramın kendisini 
araçsallaştıran, onu gökyüzünden dünyamıza indiren bir arayışı temsil 
etmedi hiçbir zaman. Din, yani İslam, insanların ruhlarını buralardan 
ötelere taşıyan semavî bir binek, bir tür Cebrail’in kanadıydı. 

Fakat ne olduysa, pozitivist bilimin, bilinebilirliği, sadece duyularla 
algılanabilir şeyler derekesine indirdiği, pozitivist çağda oldu. Francis 
Bacon’ın “nedenlerin bilgisine ulaşmak” olarak tanımladığı bilimsel bilgi, 
nitelik olarak deneyin sahasına girmeyen her şeyi bilim ve gerçeklik dışı 
ilan etti. Felsefenin deney dışı kalan kısmını metafizik ilan ederek, felse-
feyi sağlam bir zemine oturtma iddiasındaki mantıksal pozitivistlerden, 
pür deneyci pozitivistlere kadar hepsinin ortak teması, bilgiyi metafizik 
ve kutsaldan arındırmaktı.1 

Aklın yetilerini bile duyuların dünyasına indirgeyen ve olan biten her 
şeyi mekanik determinizmin genel geçer nedenselliği içinde evrensel bir 
temele oturtan pozitivist seküler bilim, aynı zamanda seküler temelli bir 
değerler seti inşa etti. Bizde Namık Kemal neslini olmasa bile, ondan 
sonra gelen bütün İslamcı nesilleri etkilediğinde şüphe bulunmayan Ef-
                                                           
1 Böylece “araçların amaçlara uygunluğu” anlamında meşruiyetin yerini, modernizmle birlik-
te “amaçların araçlara uygunluğu” anlamında akliyet aldı. Böylece büyüsü bozulan dünya 
Weberyen tanımlar içinde yeniden kuruluyor ve ‘aklın’ saltanatı inşa edilmeye başlanıyordu. 
Bu konuda, yani meşruiyetin yerini akliyetin almasıyla ilgili değerlendirmeler için bkz. Bedri 
Gencer, İslam’da Modernleşme 1839-1939, Doğu Batı Yayınları, Ankara, 2012, s. 220-121. 
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gani ve takipçilerinin, İslam’ı bir “akıl ve mantık dini”, bir “ilim ve mede-
niyet” dini olarak ilan etmeleri, Seküler-Pozitivist temeli, düşüncelerinin 
merkezine almaktan başka bir şey değildi. Bu “bilimsel temel” ve onun 
“kültürel felsefi dayanakları” bir kere veri kabul edildiğinde, üzerinde ça-
lışılan konu her ne olursa olsun, birincinin yinelenmesinden başka bir 
anlama gelemezdi.2 Nitekim öyle de oldu. 

O nesil arasında bunun farkında olanlar yok değildi, vardı. Said-i 
Nursî’nin3 “imana yönelik pozitivist tehdide” karşı, yeni mehazlarla des-
teklenmiş dinî bir epistemoloji kurma çabası buna örnek olarak gösteri-
lebilir. İçtihat risalesinde, tam da bunun farkında olmuşluğunun bir ka-
nıtı olarak “şu zamanın nazarı, evvela ve bizzat saadet-i dünyeviyeye ba-
kıyor ve ahkâmları, ona tevcih ediyor. Hâlbuki şeriatın nazarı ise, evvela 
ve bizzat saadet-i uhreviyeye bakar. İkinci derecede, -âhirete vesile olmak 
dolayısıyla- dünyanın saadetine nazar eder” şeklinde serdedilen ifadeler, 
“dünyevî” olanı her şeyin merkezine alan bir düşünme biçimine gösteri-
len ciddi kuşkuyu dillendirir. Said-i Nursî’nin dikkatleri çektiği husus, 
XVI. yüzyıl devri âlimlerinden Taşköprüzâde’nin bir vesileyle işaret ettiği 
ve İmam Gazali’ye atfen belirttiği çok önemli bir konuya parmak basıyor-
du: Aslın yerine fer’î’nin geçmesi. Orada fıkıh, âhirete giden yolun ilmi ola-
rak tarif edilir. Buna göre asıl âhiret, fer’î ise dünya ve ona ait olanlardır.4 

O günden bugüne pozitivist dalganın şokuyla sarsılan -sarsılmayan 
yoktur herhalde- bütün nesiller bu krizden payını aldı. Arkadan gelenler, 
Batı düşüncesinin kendi iç dinamiklerinden kaynaklanan eleştirel yakla-
şımların sağladığı güvenle, pozitivizme eskisi gibi iman etmiyor olabilir-
ler. Fakat böyle bile olsa, bu sefer de yine aynı iklimde, Batı’nın kültürel 
zemininde neşvünema bulan başka fikirlerle meşbu olan nesiller, farkın-
da olmadan Tih Sahrası’nda dolaşmaya devam ediyorlar. 

Tam da burada aklıma Mustafa Kutlu’nun “Bu Böyledir” hikâyesi ge-
liyor. Süleyman, Zinnure ve kızları Fatma’nın ellerindeki fırınla Luna-
parktaki çıkmazları anlatılır orada. Alegorik anlatım tarzının bütün tek-
niklerini kullanan üstat, o güzelim Türkçesiyle hem dünyayı, hem mo-
derniteyi, hem de sekülerliği anlatan bir anlam zenginliği sunar bize. Za-
ten kitabın kapağı da “hiç, hiç, hiç” istifiyle mümin gönlündeki dünya im-
gesini özetler. Bu bizim “Mızraklı İlmihal” Müslüman’ı diyebileceğimiz ti-
pik Müslüman tavrıdır, İslamcı değil. 
                                                           
2 Varlığın bilgisini varlığın kendisine indirgeyen bu durumu, eleştirel gerçeklik teorisinin 
önde gelen isimlerinden Bhaskar “epistemik hata” [epistemic fallacy] olarak isimlendirir. 
Basskar’a göre ontoloji daima epistemolojiyi önceler. Bu kurguya göre, “amprik dünya da ta-
mamen antropomorfik biçimde anlamlandırılır; çünkü deney(im) insanın deney(im)lerine den 
düştüğü ölçüde, gerçeklik insan-merkezli, insana benzetilerek veya insana özgü olanla sınır-
lanmış biçimde kavranır (ya da bu kavrayışa indirgenir.)” Bkz. Duygu Türk, “Eleştirel Ger-
çeklik Üzerine”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, C. 67, Nu: 3, Ankara, 2012, s. 193. 
3 Said Nursî, Sözler, Envâr Neşriyat, İstanbul, 1991, s. 481-482. 
4 Bedri Gencer, a.g.e., s. 131-132. 
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İslamcılığa gelince, o sadece günümüzün dayattığı dünya algısını 
merkeze alan davranışıyla değil, aynı zamanda ‘tarihî’ ve ‘sosyolojik’ olan 
her şeyi, ‘akan zaman’ın dışında ‘nokta bir zamanda’, modern dönemle-
rin referans dünyası içine değerlendirme alışkanlığıyla gelenekten kesin 
bir sapma, bir tür itizali temsil eder. 

Bizi burada asıl ilgilendiren konu, birer tipoloji olarak ele aldığımız bu 
meselede neyin eleştirilip eleştirilmediğinden ziyade, düşünme ve aklet-
me biçimleri yani zihniyet kodlarını açığa çıkartmaktır. Mesela İslamcı 
yazının bazı tipik örnekleri bilhassa hilafet, şura ve saltanat gibi kav-
ramlar üzerinden Sünnî ulemaya yönelttiği eleştiriler ilginç olsa bile, asıl 
ilgiyi konuyu ele alış biçimleri hak ediyor. İslam’ın geleneksel yorumunu, 
hakiki dinin ‘akıl ve mantık’ dini olma özelliğini sarf-ı nazar ettiği gerek-
çesiyle eleştiren bu tip akademisyenler, farkında olmadan başka bir sko-
lastiğin [bu arada skolastiğin okulculuk anlamında belli bir yöntemi kut-
samak olduğunu hatırlamak gerekiyor] kurbanı olduklarının farkında bi-
le değillerdir. Orada, devlet başkanlığının râşit halifeler dönemindeki ‘şû-
ra’ya dayalı seçim biçiminden, babadan oğula intikal etme biçimi olan 
saltanat düzeni üzerinden bütün bir İslam geçmişi mahkûm edilir. 

Tarih katlarının açığa çıkartılması5, ya da tarihî süreç içindeki farklı 
hükümet etme biçimlerinin olabileceğini ‘akıl’ dışı (hangi akıl, Kantçı öz-
cü akıl mı, Hegelyen tarihsel akıl mı?) bulan İslamcılık, burada da devlet 
olma ve hükümet etme biçimlerine özcü-statik bir anlam yükleyerek ta-
rih dışı “müphem” bir zemine kayar. Aslında üzerinde durdukları zemin, 
müphem değildir. Bu zemin, adını Japon asıllı Amerikalı sosyal bilimci 
Yoshihiro Francis Fukuyama’nın koyduğu “Tarihin Sonu ve Son İnsan” 
tezinin temellendiği modern zeminden başkası değildir. Tuhaf biçimde 
İslamcı neslin öncüleri -On Dokuzuncu Yüzyıl İslamcıları- on dokuzuncu 
asrın pozitivist değerlerini ölçü alırken, onların günümüzdeki ardılları 
olan İslamcı kuşak ise günümüz post-modern değerlerini kutsamayı ter-
cih ediyor. 

Bütün dönemleri ve Kitab’ı, sadece bu dönemin referansları ve aklını 
veri alarak değerlendiren bu tip bir zihniyetin asıl kutsalının İslam oldu-
ğunu söylemek kolay değildir. Çünkü bu tip bir zihniyetin İslam’ı, üm-
metin üzerinde ittifak ettiği bir İslam’ı değil, kendi ‘akıl’ sınırları ve epis-
temik koşullarının verili dünyasında anlaşılabilir olan bir İslam’ı meşru 
kabul eder. Yani İslamcı için kutsal olan, modern akıl ve mevcut episte-
mik sınırların -o sınırların ne olduğu bile belli değil, bir sınır olsa o bile 
bir dereceye kadar ciddiye alınabilir- denetimi ve güdümündeki muhay-
yel ve mutasavver bir İslam’dır. Oysa Gazali’nin6 “El-Munkızu mine’d-Da-
                                                           
5 Şerif Mardin, Jön Türklerin Siyasî Fikirleri 1895-1908, İletişim Yayınları, İstanbul, 1992, s. 
18-19. 
6 Ebû Hâmid bin Muhammed Gazâlî, El Münkızu Mine’d Dalâl, (haz.) Abdulhâlim Mahmûd, 
(çev.) Salih Uçan, Kitap Dünyası Neşriyat, İstanbul, 1984, s. 143-149. 
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lal” kitabında bir bilgi kategorisi olarak en üstte, akıl değil, vahiy vardır. 
Çünkü o, ontolojik olarak sınırlı bir varlığa değil, sınırsız bir varlığa, Al-
lah’a aittir ve O’nun katından gelmektedir. Hâl böyle olunca, nasıl olur 
da sınırlı olan sonsuz olanı kritik edebilir? Nasıl olur da İslam’ın yoru-
munda değişebilir olan -aklın hükümleri de mevcut bilgilerimiz de her 
an değişebilir- değişmez olanın üzerinde hakem rolü oynayabilir? 

Epistemik Sınırlar 

Modern zamanların referans dünyasına uyarlanmış bir ‘düşünme biçi-
mi’ olarak karşımıza çıkan İslamcılık, bu yönüyle, kendisine muhalif gö-
rünen Türkçülük ve Batıcılık gibi fikir akımlarıyla aynı zeminden besle-
nir. Birbirinden çok farklı hareketler olarak bilinen bu hareketlerin ta-
mamı, gerçekte de böyle bile olsa, düşünme biçimi ve referans kaynağı 
olarak özgün hiçbir farka sahip değillerdir. 

Batıcılık, Türkçülük ve İslamcılık alt kategorisi altında değerlendirilen 
bu kavramlar, üst kategori ve evrensel bir çatı olarak modernlik kavramı-
nı referans alır. Modernlik kavramının içini dolduran felsefî epistemolojik 
arka planla, bu fonun içinde neşvünema bulan ve her şeye nihai rengini 
veren ana çatı, aynı etkiyi İslamcılık ve Türkçülük kavramları üzerinde 
de icra eder. Oysa yapısal bir bütünlük olarak modernlik ve onun tarihî 
arka planı, kendi tarihselliğinden ayrı, tarih dışı evrensel bir anlama sa-
hip değildir. Fakat böyle bile olsa, belirli bir iç bütünlüğü ve tutarlığına 
sahip bu kavram (modernite); yerine yeni bir “referans seti” gelinceye ka-
dar, bilgi ve değer de dâhil olmak üzere hayatın bütün kavramlarını ye-
niden tanımlama ve belirleme tekelini sürdürür. 

Gerçeğin kendisini bizatihi ve bitamamiha olmasa bile, gerçeklik algı-
mızı büyük ölçüde belirlediğinde kuşku bulunmayan modernlik kavramı 
-buna realitesi de diyebiliriz- bu konuda rakipsiz değildir. Gerçeklik algı-
mızı belirleyen başka başat etkiler de vardır ve bunların başında gelenek 
gelir. Genellikle modernite yeni ve yeniye ait olanın, gelenek de eski ve 
eskiye ait olanın mukabili olarak kullanılır. Bu doğru bir tanım değildir. 
Çünkü yeni denilen şeyin ne kadarının gelenek, ne kadarının modernite 
tarafından belirlendiği açık olmadığı gibi, bunlar arasında su geçirmez 
alanlar da yoktur.7 

İmdi, hal böyle olunca, yani verili bir kavram ve anlamlar dünyasının 
hazır düşünce kalıplarına maruz kalan zihnî yapı, bu göreceli dünyayı, 
                                                           
7 Gadamar, değişimle ilgili olarak, “değişim” der, “eskinin yerine yeninin geçmesine değil, es-
ki ile yeninin birbirine karmaşık biçimde eklemlendiği, hepsi de değişimi yaşayan bir dizi özgü 
oluşuma yol açar. Belki de korunanların sayısı değişenlerden fazladır. Tek bir genel yafta, 
karmaşık dinamikleri aktarmaya yetmez, çünkü çeşitli modern anlayış ve yapılar geleneksel 
olanlarla kesişir, onları yorumlar ya da onlara yaklaşırlar; geleneksel anlayış ve yapılar da 
bünyelerinde modern olanları barındırır, onları yorumlar ya da onlara karşılık verirler vs.” 
Bkz. Andrew Davison, Türkiye’de Sekülarizm ve Modernlik, İletişim Yayınları, İstanbul, 2002, 
s. 65. 
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öncesi tarafından belirlenen ideolojik ve tarihsel bir tasarım olarak al-
mak yerine, evrensel bir hakikat olarak her şeyin merkezine koyunca iş 
değişir. İslamcıların, İslam’ın bütün tecrübelerini kendilerine tevatür yo-
luyla aktaran “Müslüman geçmişi” ve bu tecrübenin farklı coğrafya ve ta-
rih kesitlerinde oluşturduğu dinî ve medenî bütün birikimi bir çırpıda 
reddetmesi, moderniteye yüklediği evrensel anlamdan kaynaklanır. Pe-
kâlâ, bütün bir kavramlar dünyasını tersyüz eden bu çizgi, dinin orijinal 
metinlerine hangi hazır elbiseyi giydirdi? Bu sorunun cevabı, sorunun 
kendisi kadar açıktır: evrensellik iddiasındaki tarihsel elbiseleri. Oysa 
epistemik açıdan zamanı kullanan her bilgi fenomenal olduğundan (çün-
kü zaman duyular dünyasına ait formlardan biridir) evrensel değil, itiba-
rî yani tarihseldir. Bu basit gerçeği kavrayamayan o günün ve bugünün 
İslamcıları, aynı hatayı sürekli olarak yinelemeye devam ettiler. 

‘Nedenlemesi, makuliyeti, gerekçelendirmesi’ başka bir medeniyet biri-
mine ait olan bir epistemik dizgeyi esas alan İslamcı çizgi, yaptığı eyle-
min başına (sözgelimi bu bir düşünce faaliyeti de olabilir) İslam, İslamî 
sıfatlarını iliştirince, yapılan işin İslamî olduğunu zannetti. Tanpınar bir 
yerde “eskiden gümrüklerimizden giren her şey Müslüman oluyordu”, şim-
di ise “sanki varlık ve tarih cevherimizi kaybetmişiz” gibi, “hiç birini bü-
yük manasında kendimize ilâve etmeden her şeyi kabul ediyor ve her ka-
bul ettiğimizi zihnimizin bir köşesinde adeta kilit altında saklıyoruz.”8 şek-
linde serzenişte bulunurken, Yeni Osmanlılar da dâhil olmak üzere, Jön 
Türkler ve sonrasında zuhur eden bütün modern cereyanların içine düş-
tüğü tuhaf çıkmaza işaret eder. 

İşte İslamcılık dediğimiz hadise, sadece içinde bulunduğu zaman dili-
mini değil, onun epistemolojik seküler metafizik9 dizgesini de evrensel 
bir sabite olarak her şeyin merkezine koyduğu için, belli bir dönemde 
başka bir medeniyet dünyasının tasarladığı duyulara ait olanın (mevcu-
dun/mahsusun/görüngülerin) bilgisinden, yine o dünyanın tasarladığı 
öğrenilmiş kavramlar vasıtasıyla akla ait olanın (vücudun/makulün/var-
lığın) dünyasını inşa etmeye çalışır. Burada ne mevcut/mahsus/görün-
gü, ne de vücut/makul/varlık, hiçbiri bize ait inşa ve tasarımlar değildir. 
Hepsi de başka bir evrende üretilmiş, tasarlanmış, öğretilmiş, inşa edil-
miş ve sonradan oluşturulmuş kavramlar dizgesi, tek kelimeyle ısmarla-
ma hazır elbiselerdir. 

Zihin dünyamızın uzayına yüklenmiş seküler bir yazılım olan bu me-
tafizik dizge, sadece düşünme biçimimizi değil, aynı zamanda duyular ve 
deneyle kavranabilen bilme biçimimizi de belirleyen bir üst çerçeve sun-
du bize. Kendi referans dizgesini oluşturma yetkinliğine ulaşamayan bir 
                                                           
8 Metindeki vurgular bana aittir. Bkz. Ahmet Hamdi Tanpınar, (Trsz.), Yaşadığım Gibi, (haz.) 
Birol Emil, Dergâh Yayınları, İstanbul, s. 25. 
9 İhsan Fazlıoğlu, “Modern Dünyada Bilgi ve Zihniyet”, Türkiye Günlüğü, Sayı: 112, Cedit 
Neşriyat, Güz, 2012, s. 24. 
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dünyanın aydınları olan Beşir Fuat ve Gökalp gibi en yetkin isimlerin, 
içine düştükleri bunalımdan dolayı intihara kalkışmaları sebepsiz değil-
di. İki farklı epistemik gramerin çelişkili baskısı altında kıvranan düşün-
ce dünyamızın, bir buçuk asrı aşan dramatik açmazı, bu gerilimde gizli-
dir. 

Batı düşüncesi kendi içinde bu sarsıntıların tamamını yaşadı. Orada 
da “Türlerin Kökeni” yayınlandığında ve Mısır hiyeroglifleri çözülünce 
(böylece Tevrat’ın ilk yazılı metin olmadığı anlaşılmış oluyor) ciddi bir 
iman buhranı ve arkasından gelen intiharlar yaşandı. İlahî olanla beşeri 
olan arasında yaşandığı düşünülen bu gerilim, aslında kilise ile onun 
bilgi dizgesinden bağımsız şekilde bilme edimi yapanlar arasında yaşa-
nan bir gerilimdi. Fazlıoğlu’nun teolojik bunalım, epistemolojik bunalım ve 
en nihayet malûmat bunalımı olarak adlandırdığı bu krizlerin tamamı, 
eski bilgiye verilen ilahî değerden ileri geliyordu.10 

İslam tarihinin bizatihi kendisine, ilahî öze beşeri bilgi karıştırdığı ge-
rekçesiyle mesafeli duran İslamcı akım, eskilerin eski bilgiye verdikleri 
ilahî değeri, paradoksal biçimde yeni bilgiye yükledi. Buna göre Tanrı’nın 
kudret sıfatından gelen kozmik kitabını akıl-duyu çelişkisine meydan 
vermeden açıklayan modern bilimle, O’nun kelam sıfatından gelen kut-
sal kitabı arasında görünür bir çelişki ortaya çıkarsa -ki bu tanım gereği 
teorik olarak kendilerine göre mümkün değildir- bu tamamen Kitab’a da-
ir daha öncekilerin yaptığı yanlış yorumlarla izah edilebilir. Bütün mese-
lelerin bu basit retorikle halledilebileceğini düşünen İslamcılık, gerek 
kozmik kitabın, gerekse kutsal kitabın nasıl okunacağı, yani bilme edi-
minin nasıl yapılacağı konusunda özgün hiçbir fikre sahip değildi. Oysa 
kudema “usûl esasa mukaddemdir” şeklinde bir kaide ihdas etmiş ve 
bütün yaptıklarını bir usûl çerçevesinde yapmıştı. 

Böylece iki ayrı referans dizgesinin yarattığı dual yapının gerilimini 
bertaraf ettiğini düşünen -büyük ekseriyeti böyle bir gerilimden haber-
dar bile değildir- akım, kullanılan yöntemin yöntem olarak yansız değil, 
yanlı ve belirleyici olduğunu ıskalamış görünüyor. İlginçtir, bu akımın 
tarihteki tipik izdüşümü olarak akla ilk gelen akım, ehl-i sünnet çizgi-
sinden bir sapma olarak görülen Haricilik ve Mutezile akımlarıdır. Her 
iki akım da, bugünkü ardılları gibi gelenek içinde son derece titiz bir 
epistemik hassasiyetle oluşturulan usûl-ü din ve usûl-ü fıkıh gibi metodik 
bütün ölçütleri reddediyor ya da bunlarla ihtilafa düşüyordu.11 
                                                           
10 İhsan Fazlıoğlu, “a.g.m.”, s. 16. 
11 Akla verilen aşırı önem, Mutezile imamlarından Nazzam’la zirve noktasına ulaştı. Her ne 
kadar Mutezile imamlarından Kadı Abdülcabbar ve takipçileri, akılla nakil arasında bir den-
ge kurmaya çalışsa da, bu denge pratikte devr (kısır döngü) kavramıyla nötr hâle getirildi. 
Onlar şöyle dediler: akıl, Hz. Peygamber ve Kur’an’ın doğruluğunu tespit eden ilk vasıtamız-
dır; eğer nakil, aklın üzerine çıkartılırsa, bizzat naklin kabulüne yol açan vasıta zayıflatılmış 
olur. Bkz. Muhammed Abdülhalim, “Mütekaddim Dönemde Kelâm”, İslâm Felsefesi Tarihi I, 
(haz: Seyyid Hüseyin Nasr-Oliver Leaman), (çev.), Şamil Öçal-Hasan Tuncay Başoğlu, Açılım 

63



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 8

İslamcılığın Türkiye Serüveni 

Katı, hatta kimi uygulamaları ülke güvenliğini tehlikeye sokacak ka-
dar tehlikeli laikçi tutum ve uygulamalarına rağmen, İslam’a, esas ola-
rak da Sünnî İslam’a, yasal statüde olmasa bile, en azından uygulamada 
devlet dinî olarak muamele yapan Cumhuriyet Türkiye’si, geç zamanlara 
kadar O’na sadece vicdanî ve kültürel bir konum tanımıştı.12 Bu sebeple 
bilhassa cumhuriyetin erken dönemlerinde İslamcılıktan bahsetmenin, 
hele hele onu bir dünya görüşü olarak geniş kitlelere deklere etmenin 
pratikte hiçbir değeri yoktu. Bu yüzden belli belirsiz de olsa, ilk nüveleri-
ni altmışlı yılların sonlarına doğru görmeye başladığımız müstakil İslam-
cı hareket, o döneme kadar kendini büyük ölçüde milliyetçi, mukadde-
satçı ve hatta diğerlerine göre daha da yansız olması sebebiyle muhafa-
zakârlık sütresi altında ifade etmeyi tercih etmişti. 

Muhtemelen ülkenin içinde bulunduğu ulusal ve uluslararası şartla-
rın gereği olarak girilen geçiş devri yılları, bilhassa iki dünya savaşı arası 
dönemin şartları geride kalınca, laisizm üzerinden dindarlara yöneltilen 
baskının dozu gittikçe azaldı. İslamcılık, bu dönem ve sonrasında büyük 
ölçüde ‘milliyetçilik patenti altında işlenen’ tali bir hareket olarak varlığı-
nı sürdürmüş görünüyor. Belki de bazı araştırmacılar, sırf bu yüzden, o 
dönem İslamcılığına esas karakteristiğini veren kalın çizginin, “milliyetçi-
lik”13 olduğunu söyleme gereği duyar.14 
                                                                                                                                        
Kitap, İstanbul, 2011, s. 111. Görüldüğü gibi girdi olarak verili bir zaman dilimini kullanan 
akıl ve aklın ürünleri, Mutezile imamları tarafından fenomenal bir bilgi kategorisi olarak gö-
rülmüyor. Onlar aklî bilgiyi mutlak bir bilgi kategorisine oturtuyorlar. Oysa İbn Haldun’a 
göre bilgi yakîn (kesin), zan (kuvvetli ihtimal), şek (iki ihtimalin de eşit derecede olması) ve 
vehm (zayıf ihtimal) olarak derecelere ayrılmıştır. Bkz. Erol Güngör, İslâm Tasavvufunun Me-
seleleri, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 1987, s. 130. İbn Haldun’un derli toplu şekilde verdiği 
bu tanım, ehl-i sünnet uleması ve bilhassa İmam Gazali’nin bilgi felsefesinden başka bir şey 
değildir. Gazali ve onun bilgi felsefesine ilişkin son derece mühim bir değerlendirme için bkz. 
Massimo Campanini, “Gazali”, İslâm Felsefesi Tarihi I, (haz: Seyyid Hüseyin Nasr-Oliver Lea-
man), (çev.), Şamil Öçal-Hasan Tuncay Başoğlu, Açılım Kitap, İstanbul, 2011, s. 307-324. 
12 Bazı araştırmacılar inkılâpçı neslin İslam’la kurduğu ilişkiyi, özellikle de laiklik ilkesinin 
laisizim derecesine varan uygulamaları nedeniyle arasına koyduğu mesafeyi açıklamaya ça-
lışırken, İslam, bu karede “devletin kimlik tanımını belirleyen bir öge olmaktan çıkartılmıştır.” 
deme gereği duyar. (Bkz. Ahmet Yaşar Ocak, “Türk Halk İslamı: Tarihsel Temeller-İnanç Ya-
pısı-Teolojik Karakter-Modernleşme Problemi”, Türkiye Sosyal Tarihinde İslam’ın Macerası: 
Makaleler-İncelemeler, Timaş Yayınları, İstanbul, 2010, s. 189) İslam’ın kamusal alanın dı-
şında tutulma isteği ve sadece vicdanlara özgü bir eylem biçimi olarak tanımlanma isteği 
doğrudur. Fakat resmen telaffuz edilmese bile, fiilen Sünnî İslam’a tanınmış resmî bir devlet 
dini uygulaması olduğu da bir vakıadır. Bu husus, İslam’ın Sünnî yorumuna sırf din olarak 
gösterilen saygıdan ileri gelmiyordu. Bunun asıl nedeni İslam’ın, özellikle de Sünnî İslam’ın 
-medrese denetimindeki kitabî İslam- bu coğrafyada merkezî devlet nizamının kurulmasında 
oynadığı tarihî rolle ilgiliydi. Bu konuda bkz. Erol Güngör, İslâm Tasavvufunun Meseleleri, 
Ötüken Neşriyat, İstanbul, 1987, s. 185-188. 
13 Buradaki milliyetçilik kavramının da resmî tezin arzuladığı anlamının dışında, tamamen 
İslamî motiflerle bezeli ve kendine özgü bir milliyetçilik tanımı olduğunu hatırdan çıkarma-
mak gerekiyor. Nitekim Şerif Mardin, seküler bir içerikte kullanılan vatanperverlik, bir ve 
beraber olma, başkalarına karşı koyma ve hatta ‘bayrak ve kahramanlık’ kavramlarının bile 
halk nezdinde “ümmet” fikrini yeniden ürettiğine işaret eder. Bkz. Şerif Mardin, Din ve İdeo-
loji, İletişim Yayınları, İstanbul, 1990, s. 113. 
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O yıllarda bu çizginin tipik örneği olarak, her ikisi de birer Nakşî şeyhi-
ne bağlı olan ve Sebilürreşad dergisi dışarıda bırakılırsa Türkiye’deki ilk 
süreli İslamî yayın faaliyetlerini başlatan Nurettin Topçu ve Necip Fazıl 
zikredilebilir. 1939’da yayın hayatına başlayan Hareket dergisiyle, 1943 
yılında yayımlanmaya başlayan Büyük Doğu, “millî” üst başlığı altında ka-
tegorize edilebilecek çizginin ilk görünür temsilcileridir. Fakat bir de yap-
tıkları işin önemi, büyüklüğü ve kutsiyetini çok iyi fark ettikleri anlaşılan 
kayıt dışı bir zümre vardır ki, ülke genelinde asıl mayalanmayı sağlayan 
bu zümrelerdir. Hemen hemen tamamı ehl-i sünnet itikadına bağlı bir ge-
leneğin devamı olan bu zümreler, bizim yukarıdan beri belli karakteristik-
lerini vermeye çalıştığımız İslamcılık akımından farklı bir yerde, gelenek 
üzerinde duran muhafazakâr büyük kitleden başkası değildir. 

Hem kendileri, hem de devrin kendine özgü telakki ve şartlarıyla diya-
lektik bir ilişki içinde bulunduğu anlaşılan bu çevrelerin hepsi, son tah-
lilde Gökalp düalizminin (kültür-medeniyet ayrımı) dışına çıkabilmiş de-
ğildir. Çoğu kırsalda yaşayan bu neslin sadece birinci ve ikinci kuşak 
temsilcileri değil, aynı zamanda bunları besleyen sözlü-kültürel çevrele-
rin bizatihi kendileri de, hem aldıkları eğitim ve sahip oldukları birikim, 
hem de içinden geldikleri geleneksel çizgi itibarıyla, şu veya bu cereyanla 
doğrudan doğruya hesaplaşacak güçte değillerdi. Şehre başlayan göçler-
le birlikte büyük şehrin varoşlarındaki gecekondu semtlerinin sakinlerini 
oluşturan taşralı büyük kitlenin çocukları, bu süreçte kendilerini, mazi 
denilen mücerret hakikatle modernitenin Türkiye sürümü diyebileceği-
miz kırık dökük uygulamaları arasında buldular. 

Bu nesillerin zorunlu eğitim üzerinden sistematik şekilde tâbi tutul-
dukları Batılaşma faaliyetleriyle ailelerinden aldıkları geleneksel eğitim 
arasında sürgit devam eden gerilim, bu kuşakları ciddi bir kimlik krizine 
sokmuş bulunuyordu. Aslında kriz sadece bu ikilemden kaynaklan bir 
kimlik kriziyle formüle edilecek kadar da basit değildi. Kökenleri bilgi ve 
değerler sisteminden, inancın kılcallarına kadar çok daha gerilere giden 
köklü bir krizdi karşı karşıya kalınan. Kısaca bir medeniyet kriziydi bu. 
Bu nesiller bununla mücadele edecek ne yeterli bir donanım, ne de ye-
terli birikime sahiplerdi. Sahip oldukları yegâne şey, mücerret manasın-
da ve söylence hâlinde bile olsa, ocak başlarında anlatılan tarihî mirastı. 
İçinde hem İslamî, hem millî, hem de hepsini birden kucaklayan ve mu-
hafaza edilmesi gereken topyekûn bir değerler hazinesini barındıran bü-
yük miras. 

Bu nesillerin milliyetçi-mukaddesatçı ve muhafazakâr olmaları, tarih-
le kurdukları ilişki biçiminden kaynaklanıyordu. Aktif değil pasif olan bu 
ilişki biçimi, o nesillere Batılaşma karşısında ciddi bir mukavemet gücü 
kazandırmıştı. Yetmişli yıllardan itibaren tarihle kurulan bu ilişki biçi-
                                                                                                                                        
14 İsmail Kara, Türkiye’de İslamcılık Düşüncesi Metinler/Kişiler III, Kitabevi, İstanbul, 1998, s. 6. 
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minde ciddi biçimde kırılmalar yaşanmaya başlar. Bazı araştırmacılara 
göre15 bu kırılmanın kökenleri Namık Kemal ve Ziya Paşa’dan Şehben-
derzade Ahmed Hilmi, Şeyhülislam Musa Kâzım, Said Halim Paşa, Ba-
banzade Ahmed Naim, Mehmed Akif (Ersoy), İsmail Hakkı (İzmirli), İsma-
il Fenni (Ertuğrul) ve Şemseddin (Günaltay)’a kadar uzanır. Bu birinciler 
on yedinci yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti’nde etkisini gittikçe arttı-
ran ve Kadızadeliler Hareketi olarak da bilinen “resmî İslam” anlayışı ile 
mücerret İslam kavramı arasına belli bir mesafe koyar. Maksat açıktır: 
Geri kalmışlığımızın yükünü İslam’ın omuzlarından alıp belli bir döne-
min İslam telakkisine yüklemek. Ahmet Yaşar Ocak buna kısaca “Klasik 
Osmanlı İslam’ı” demeyi uygun buluyor.16 

Sona Doğru 

İlk devir İslamcılarından son dönem İslamcılarına intikal eden en 
önemli miras, tarihle kurulan ilişkinin niteliğinde gizlidir. Burada mah-
kûm edilen sadece “Klasik Osmanlı Sünnî İslam’ı” değildir. Aynı zamanda 
hurafelerle dolu olduğuna inanılan klasik halk kültürü içinde canlı bi-
çimde yaşayan İslamî miras da mahkûm edilmek istenir.17 Bu çizgi üze-
rinde, İslam tarihi içindeki Türk asırlarına kuşkuyla bakan modern Arap 
tarih yazımıyla, bu tarih yazımı üzerinde doğrudan etkili olduğu bilinen 
oryantalist literatürün tesirlerini görebiliriz.18 
                                                           
15 Ahmet Yaşar Ocak, “II. Abdülhamit Dönemi İslamcılığının Tarihi Arka Planı: Klasik Dö-
nem Osmanlı İslam’ına Genel Bir Bakış Denemesi”, Yeniçağlar Anadolu’sunda İslam’ın Ayak 
İzleri: Osmanlı Dönemi, Makaleler-Araştırmalar, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2011, s. 272-273. 
16 Ahmet Yaşar Ocak gibi bu konularda son derece titiz davranan bir kalem bile, Kadızade-
liler hareketini yorumlarken, son derece spekülatif sayılabilecek değerlendirmelere ulaşabili-
yor. Hocaya göre Osmanlı merkezî hükümetinin hukukî uygulamaları (elbette kaynağını İs-
lam’dan alan hukukî uygulamalar) Weber’in inandığı gibi sezgisel, keyfî ve tepeden inmeci 
uygulamalar şeklinde anlaşılıyor. Oysa Osmanlı uygulamasında Kadı içtihatlarına dair de-
taylı bir çalışma yapan Haim Gerber, 1675 tarihli Viyana Şikâyet Defteri’nde yer alan 2500 
karar arasında, padişah iradesinin keyfiliğine dair tek bir kararın bulunmadığına dikkat çe-
kiyor. Zaten o dönemde Kadı içtihatları daha sonra Mecelle uygulamasında görüleceği üzere 
kodifiye edilmiş sabit kurallar bütünü değil, kodifiye edilmemiş dinamik içtihatlar bütünü-
dür. Bunun anlamı; Kadı içtihatlarının hayattan kopuk evrensel ve politik prensipler külli-
yatı olmaktan ziyade, günbegün tazelenen yeni içtihatlarla hayata uyum sağlayan sivil bir 
dinamizm içerdiğidir. Kadı içtihatları ve bunun Osmanlı gibi son derece merkezî bir impara-
torlukta ne denli geniş bir sivil alan oluşturduğuna dair son derece titiz bir araştırma için 
bkz. Haim Gerber, “Osmanlı Sivil Toplumu ve Modern Türk Demokrasisi”, Osmanlı Geçmişi 
ve Bugünün Türkiye’si, (der.) Kemal H. Karpat, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstan-
bul, 2004, s. 243-260. 
17 Dış dünya ve yabancı kültürlerle teması yok denecek kadar az olan bir dünyanın, taşra 
dünyasının, diğer her meselede olduğu gibi dini meselelerde de aynı şeyleri tekrarlıya tek-
rarlıya yapı hâline getirmesi beklenen bir şeydir. İçinde kökenleri antik çağlara kadar uza-
nan bir yığın efsane (mit), dinî maskeyle yeniden dirilmiş, hatta çoğu kez dinin yerine ikame 
edilmiş bile olabilir. Fakat asıl mesele, bunların dinin usule ait kısımlarına mı, yoksa furuâ-
ta ait kısımlarına mı sirayet edip etmediği meselesinde düğümlenmektedir: araştırılması ge-
reken husus da burasıdır. Biz din âlimi olmadığımız için, şimdilik bu konuya sadece işaret 
etmekle iktifa ediyoruz. 
18 Bu konuda bilhassa Albert Hourani’nin şu çalışmasına bakılabilir. Bkz. Albert Hourani, 
“Modern Ortadoğu’nun Osmanlı Geçmişi”, Osmanlı ve Dünya: Osmanlı Devleti ve Dünya Tari-
hindeki Yeri, (haz.) Kemal Karpat, Da Yayıncılık, İstanbul, 2004, s. 93-117. Ayrıca bkz. Ab-
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Yetmişli yılların ikinci yarısından itibaren kendini ana muhafazakâr 
kitleden ayrıştırmaya başlayan yeni sürüm İslamcılık, bu hâliyle sadece 
resmî ideoloji ile değil, aynı zamanda yaşayan halk kültürü ve onun ta-
rih içindeki kökleriyle ciddi bir zıtlaşmaya girer. Zamanla, başta eimme-i 
erbaa olmak üzere, ulema/fukaha/medrese içtihatlarıyla tekke/meşayih 
müktesebatını bir kalemde silip atmayı kendine şiar edinen bu çizgi, sı-
nırlarını peygamber sözlerinden oluşan hadis külliyatına kadar genişle-
tir. 

Sonradan gelenler tarafından İslamcı yaftasıyla tanımlanan bir kısım 
II. Meşrutiyet aydınıyla, ülkemizde özellikle yetmişli yıllardan itibaren 
müstakil bir hareket hâlinde zuhur eden ve zamanla ideolojik bir mahi-
yet kazanan kutsalla ilişkili bir akımın, yaşayan halk kültürüyle mesafeli 
olması, ilk bakışta yadırgatıcı gelebilir. Fakat İslamcılık denilen hadise 
tam da bu yüzden, sadece yaşayan halk kültürüyle değil, o kültürü bes-
leyen kaynaklarla, kısaca gelenekle ciddi bir kavga hâlindedir. 

Bizde muhafazakârlık, daha ziyade gelenekten kopmayı temsil eden 
yenileşme hareketleri karşısında, dinî değerleri merkeze alan geleneğin 
dünyasını temsil ettiği için, genelde muhafazakârlık denilince dindarlık 
anlaşılmıştır. Sadece muhafazakârlık değil, milliyetçilik kavramı da aynı 
anlamda “milliyetçi-muhafazakâr” yaftasıyla dindar muhitlerin kendisini 
ifade şekillerinden biri olarak kullanılmıştır. Kavramın bu şekilde kulla-
nılması, yani dindar ana kitleyi tanımlamak amacıyla kullanılıyor olma-
sı, yerinde bir tabir olarak görünse bile, maksadı ifadede yetersizdir. 

Bir kere İslam dediğimiz hadise (buna sadece İslam değil bütün dinler 
dâhildir), sadece Kitap’ta yazılı naslardan ibaret değildir. İslam, Kitap ya-
nında, Peygamber hadisleri, sahabe içtihatları, eimme-i müçtehidinin 
asırlar içinde oluşturduğu külliyat ve bilhassa Kitap ve Sünnet’in yoru-
munda usûl-i fıkıh, usûl-i hadis, usûl-i tefsir, usûl-i din gibi kendi epis-
temik çatısına sahip bir dizi referanslar setinden ibarettir. Bu ikinciler, 
yaşanan hayatın tanziminde asıl referans setinin (Kitap ve Sünnet) nasıl 
okunacağı konusunda kılı kırk yaran kıstaslar getirmiş, keyfî yorumların 
önünü kesmiştir. 

Muhafazakâr geniş kitle, yukarıda sınırlarını vermeye çalıştığımız ve 
Türklükle özdeş “İslam Dini” kavramını esas alırken, yetmişli yılların 
sonlarına doğru hızını gittikçe arttıran İslamcı akım, Araplıkla özdeş “İs-
lam Medeniyeti” kavramını esas almıştır. Bu kavramlardan birincisi hem 
Batı hem modern dönem Arap yazını, hem de İslamcı aydınlar tarafından 
ilerlemeye karşı, ikincisi ise ilerlemeye yatkın kavramlar olarak sunul-
muştur.19 Başka bir düşünce geleneğinin inşa ettiği normatif referansları 
                                                                                                                                        
dulkadir İlgen, “İki Bellek Arasında Bir Dünya”, Türk Yurdu, Sayı: 304, Ankara, Aralık, 
2012, s. 41-42. 
19 Bu konuda meraklıları bilhassa Bedri Gencer’in İslam’da Modernleşme kitabının üçüncü 
bölümüne bakabilirler. Bkz. Bedri Gencer, a.g.e. 
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esas alan bu çizgi, kendi geleneğimizde “furuat” nevinden olan meseleleri 
“asıl”, asıl nevinden olan meseleleri furu kabul ederek ilerlemeci bir düz-
lemde yer almıştır. Bu davranış tarzı yerleşik kabuller ve geleneksel ule-
manın tamamını çizgi dışında tutarken, İbn Teymiyye ve İbn Kayyım el 
Cevzi gibi gelenek içinde muhalif duran ulemayı baş tacı etmiştir. Yer yer 
Vehhabiliğin Türkiye acentesi gibi çalışan bu çizgi, paradoksal biçimde 
Suud rejimine muhalif bir tavır sergilemekten de geri kalmamıştır. 

Bu dönemde dikkatlerin tamamı dinin dünyaya bakan tarafına yönel-
tilmiş, Osmanlı-Türk geçmişi kendi tarihselliği içinde “geri kalmışlığın” 
mücessem bir şekli olarak mahkûm edilmiştir. Bu sadece Osmanlı-Türk 
geçmişine yönelik bir küçümseme tavrı değildir. Benzer bir tavır Osman-
lı-Türk İslam çizgisi olan Hanefiliğe karşı da gösterilir. Kendi durağanlığı 
içinde uyuyan bir dünyayı uyarmak iddiasıyla yola çıkan İslamcılık, bu 
tavrıyla kendi toplumuna karşı herhangi bir Avrupalıdan farklı değildir. 
Kaynaklarını halk İslam’ından almayan bu çizgi, tıpkı Türkçülerin yaptı-
ğı gibi tarihe, güncele ve eşyanın tabiatına zıt bir seyir izlemiştir. 

Arap tarih yazımında yaygın örnekleri görülen bu tavrın Türkiye tem-
silcileri, Türk modernleşme tecrübesinin erken dönemleri de dâhil olmak 
bütün dönemlerini mahkûm ederken, Arap modernleşmesinin ürünü 
olan bütün teşebbüsleri “İslam medeniyetinin” uyanış devirleri olarak 
görmüşlerdir. Osmanlı-Türk modernleşme tarzıyla Mısır eksenli Arap 
modernleşme tarzı yan yana getirildiği zaman, birincisinin kendi düşün-
ce geleneği içinde çözümler bulmaya çalışırken, ikincisinin Batı düşünce 
geleneği içinde çözümler üretmeye çalıştığı açıkça görülür.20 

“Bilimsel nesnel dünyanın” dille inşa edilmiş müesses seküler dünya-
sını yegâne evrensel gerçeklik olarak kabul eden İslamcı çizgi, kendi re-
ferans setini oluşturacak birikime, ne geçmişte ne de daha sonra asla 
sahip olmuş değildir. Hâlbuki bu müesses dünya yekpare değil, parçalı; 
evrensel değil yerel, ayrık, yapay ve ontik olanla epistemik olanı aynı 
mevkie, öznenin “bilinebilirlik” dünyasına indirgeyen sorunlu bir yaklaşı-
mın ürünüdür. Fakat yabancı bir geleneğin ‘normatif gerçeklik fonu’nu, 
evrensel bir hakikat gibi zihni arka plana yükleyen bu nesil, bütün mili-
tanlığı ve protest görüntüsüne rağmen Batı medeniyeti ve bilimi karşı-
sında mahcup, özgüvenden yoksundur. 

Yetmişli yılların sonlarına doğru, bilhassa İran devriminin etkisiyle 
gelişen bir algı, ‘İslam şeriatının’ tarihsel bir olgu olmaktan ziyade, ‘siya-
sal bir pratik’ olarak bizzat modern zamanlara uygulanabilir olduğu şek-
lindeki algı, bu nesle yeni bir güven kazandırır. Ali Şeriati’nin Marksist 
ve Şia geleneğinden gelen coşkulu ve protest üslubu, yerleşik düzen kar-
                                                           
20 Bu konuda da Bedri Gencer’in sahasında ilkleri gerçekleştiren son derece muhtevalı kita-
bına bakılabilir. Bu yazının amacı, İstanbul ve Kahire merkezli iki farklı modernleşme tecrü-
besi arasında bir kıyaslama yapmak olmadığı için, burada sadece işaret etmekle kifayet edi-
yoruz. Bkz. Bedri Gencer, a.g.e. 
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şıtı büyük bir gayr-i memnun kitleyi kolayca bir araya getirirken, onlara 
yeni kavramsal çerçeveler sunar. O dönem gençlerinin önemli bir kısmı 
Mısır, Pakistan ve İranlı yazar ve düşünürlerin eserlerinden etkilenir. 
Mustafa Sıbai gibi adamlar İslam Sosyalizmi’nden bahsederken, Cevdet 
Said gibileri “Bireysel ve Toplumsal Değişmenin Yasaları” gibi, Batılı ben-
zerlerine öykünen müphem “yasalar” peşindeki fikirlerle arz-ı endam 
ederler. 

Bu dönem İslamcıları, Türk modernleşme tarihinin henüz çözülme-
miş yığınla problemine, gecikmiş Arap modernleşme tecrübesinin bir yı-
ğın sorunlu kavramını ithal eder. Aslında hem Türk, hem Arap, hem de 
Hint ve İranlı Müslümanların modernleşme karşısında takındıkları tavır-
ların tamamı, kendi bağlam ve tarihsellikleri içinde değerlendirilebilecek 
mevzii çözüm önerilerinden başka bir şey değildi. Bu tavırları önemli kı-
lan, bir referans setinden başka bir referans setine geçişte, aynı medeni-
yet küresine ait değerler sisteminin ne tür şekiller aldığı, hatta mahiyet 
değiştirdiğini gözlememize imkân sağlamasıydı. Oysa bu dönemde üreti-
len çözüm önerileri bir geçiş devri ürünü olmak yerine, yeni bir dünya-
nın, hatta mutlak hakikatin anahtarları gibi algılanmaya başlandı. 

Bizde İsmail Kara’nın eseri dışarıda bırakılırsa, İslamcılığa dair ilk 
ciddi çalışmalardan biri Mümtazer Türköne’nin çalışması olsa bile, me-
seleyi çok daha farklı bir biçimde ortaya koyan Bedri Gencer’in çalışma-
sı, her iki çalışmayı da aşan çok daha farklı perspektifler sunuyor. Mese-
le aslında, o günden bugüne gerçekte ne oldu sorusuna cevap ararken, 
bir gelenek üzerinden bütün bir devrin panoramasını çıkartmaktan geçi-
yor. 

Bugün itibarıyla o dönemin coşkulu retoriklerini esas alan romantik 
heyecanlar devri artık gerilerde kalmış bulunuyor. Onun yerine reel ha-
yatın pratik gerçekleri olan kariyer yapma, konformist hayat tarzlarına 
yönelme gibi çok daha “gerçekçi” idealler benimsenmiş görünüyor. O dö-
nemin mutlak doğruları, yerini zaman ve mekâna göre değişebilen çok 
daha esnek çözümlere dönüştürürken, Türk modernleşme süreci başka 
bir dönemin şartları içinde kendi istihalesini devam ettiriyor. Artık ikti-
darda olan eski İslamcılar, şiddetle eleştirdikleri Mustafa Reşit, Âli ve 
Fuat Paşalar neslinin girdiği çetrefilli o yolda aynı tarzda yürümeye çalı-
şıyorlar.21 

Dün ve hatta bugün eleştirmeye devam ettikleri ulus, uluslaşma, mo-
dern dünyaya entegre olma vs. gibi yığınla problem acil çözümler bekler-
ken, Seyyid Kutub’un “Yoldaki İşaretler” kitabını hatırlayan yok araların-
                                                           
21 Tanzimat dönemi ve ricali üzerine yazılan en derli toplu değerlendirmelerden biri oldu-
ğunda kuşku bulunmayan bir denemeyi burada bilhassa zikretmek gerekiyor. Merhum Erol 
Güngör kalem aldığı bu değerlendirme yazısında Âli ve Fuad Paşalardan sitayişle bahseder 
ve sürdürdükleri reform sürecinin Batılaşma değil, modernleşme olduğunun altını çizer. 
Bkz. Erol Güngör, “Tanzimat Üzerine Birkaç Not”, Dünden Bugünden Tarih-Kültür-Milliyetçi-
lik, Mayaş Yayınları, İstanbul, 1984, s. 18-25. 
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da. İslamcılık bugün itibarıyla iç enerjisini büyük ölçüde kaybetmiş, hat-
ta yok olmaya yüz tutmuş bir modern çağ tasarımı olarak çoktan tozlu 
raflara kaldırılmış bulunuyor. Tıpkı günümüzün liberalleri eski tüfek 
solcular gibi, günümüzün en ateşli liberalleri arasında boy gösteren eski 
tüfek İslamcılara rastlamak sürpriz değil. 

Fakat İslam’ın sorunlarına kendi referans dünyası içinde çözüm bul-
ma gayretleri henüz bitmedi. Bu, İslamcılık adı altında değil, geleneği 
kendi sahih kökenleri üzerinde yeniden inşa gayreti olarak yeniden can-
lanma gayreti içindedir. Bu sürecin İslamcılık patenti altında olmasa bi-
le, kendi referans seti ve bilgi dizgesi üzerinden yeni bir dünya inşa et-
mesi beklenebilir. Henüz bu sahada yapılan gayretler tereddütlü ve çe-
kimser bir görüntü içinde olsa bile, yakın bir gelecekte bunların tamamı-
nın aşılacağı tahmin edilebilir. 
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MOĞOL İSTİLASINDAN SONRA HISN KEYFÂ 

Prof. Dr. Kazım PAYDAŞ* 

Öz 

Hısn Keyfâ ve çevresi Hz. Ömer’in halifeliği sırasında İyâz b. Ganm’ın 

kumandasındaki İslâm ordusu tarafından fethedildi (19/640). Hısn Key-

fâ XIII. yüzyılın ortalarında Moğol istilasından önce oldukça mamur bir 

belde idi. 1260 yılı yazının sonuna doğru Suriye’nin büyük bir kısmı Mo-

ğolların eline geçti. Ancak bu sırada el-Cezire bölgesinde sadece Mardin 

ve Hısn Keyfâ işgal edilemedi. Fakat çok geçmeden aynı yıl içinde Hısn 

Keyfâ Moğollar tarafından zapt edilerek yağmalandı ve kısmen de tahrip 

edilerek, yöneticisi de öldürüldü. Moğolların Hısn Keyfâ da yapmış olduk-

ları bu tahribat sonucu şehir gerilemeye başlayarak bazı kısımları harap 

bir duruma geldi. Moğollar Anadolu üzerindeki etkilerini XIV. yüzyılın ilk 

yarısında yıkılmalarına kadar sürdürdüler. Hısn Keyfâ da bu tarihe ka-

dar Eyyubi yöneticileri tarafından Moğollara bağlı olarak yönetildi. Moğol-

lardan sonra ise Hısn Keyfâ da Ak-Koyunlu ve Kara-Koyunlular hâkimi-

yet kurmaya çalıştılar. Bu dönemde Hısn Keyfâ’nın Moğol istilasından 

önceki durumuna kısmen de olsa geldiği görülmektedir. Özellikle Ak-Ko-

yunlular döneminde şehir tekrar mamur bir duruma gelmeye başlamıştır. 

Anahtar kelimeler: Hısn Keyfâ, Ak-Koyunlu, Kara-Koyunlu. 

Abstract 

Hısn Keyfa After the Mongol Invasion 

Hısn Keyfa and its environs were conquered by the Islamic Army un-

der control of Iyad b. Ganm (19/640) during the caliphate of Hz. Omar. In 

the middle of the 13th century before the Mongol invasion, Hısn Keyfa 

was a very prosperous town. In 1260, towards the end of summer, a lar-

ge part of Syria has passed into the hands of the Mongols. However, in 

al-Jazeera, at that time, Mardin and Hısn Keyfa only could not be occupi-
                                                           
* Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi. 
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ed. But before long in the same year, Hısn Keyfa was seized, sacked and 

partly destroyed by the Mongols, the manager was killed. As a result of 

the destruction of the Mongols in Hısn Keyfa, starting to decline, some 

parts of the city came to a ruined state. Effects of the Mongols on Anatolia 

continued until the removal in the first half of the XIV century. Until this 

date, Hısn Keyfa ruled by the Ayyubid managers depending on the Mon-

gols. After the Mongols, the Kara-Qoyunlu and the Aq-Qoyunlu tried to es-

tablish dominance on Hısn Keyfa. During this period, it is seen that Hısn 

Keyfa at least partly came to its previous state before the Mongol invasi-

on. Especially Aq-Qoyunlu period, the city has come to become prospero-

us again. 

Key words: Hısn Keyfa, Aq-Qoyunlu, Kara-Qoyunlu. 

Giriş 

Roma ve Bizans kaynaklarında, Süryânîce kifo (kaya) kelimesinden 
türetilmiş Kifos ve Cepha / Ciphas isimleriyle zikredilen şehir, Arapça 
kaynaklarda Hısnı Keyfâ / Keybâ şeklinde kaydedilmiş, daha sonra bu 
ad Osmanlı belgelerinde Hisnıkeyf, halk arasında da Hasankeyf şekline 
dönüşmüştür. Şehir Yukarı Mezopotamya’dan Anadolu’ya geçiş güzergâ-
hı üzerinde ve Dicle nehrinin kenarında stratejik bir noktada kurulmuş-
tur. Kale, Sâsânîler’in Anadolu’daki Roma topraklarını tehdit eden bir 
güç haline geldikleri sırada İmparator II. Konstantios (337-361) tarafın-
dan inşa ettirilmiş ve Erzen bölgesinin merkezi yapılmıştır. Şehirde bu 
döneme ve daha öncesine ait tarihî eser bulunmaması, o sırada henüz 
küçük bir müstahkem mevki özelliği taşıdığını göstermektedir.1 

Hısn Keyfâ ve çevresi: Hz. Ömer’in halifeliği sırasında İyâz b. Ganm’ın 
kumandasındaki İslâm ordusu tarafından fethedildi (19/640). Kaynak-
larda, şehrin fetihten X. yüzyıla kadar uzanan tarihi hakkında bilgi yok-
tur. Bu yüzyılda meşhur coğrafyacı Makdisî, Hısn Keyfâ’nın müstahkem 
bir kalesiyle çok sayıda kilisesinin bulunduğunu ve çarşıları, hanları, 
taştan ve tuğladan yapılmış evleriyle güzel bir şehir olduğunu söyler. 
Yüzyılın başlarında Abbasî Halifeliğinin siyasî gücü azalmış, Irak bölge-
sinin önemli bir kısmı Hamdânîlerin kontrolüne girmişti. Bizans kuvvet-
leri, İmparator I. Romanos Lakapenos döneminde (920-944) Hamdânî 
Emîri Seyfüddevle’nin Bağdat’a müdahalesinden faydalanıp Hısn Keyfâ’-
ya yakın yerleri ele geçirdiler (931).2 Böylece Hısn Keyfâ zaman zaman 
Hamdânilerin ve Artukoğullarının eline geçti ve 495-628 (1101-1231) 
arasında, 130 seneden fazla bir zaman zarfında, Artukoğullarının Hısn 
Keyfâ ve Âmid hanedanına payitaht oldu; bu sırada umranın en parlak 
noktasına erişti ve bugün de kısmen harabe halinde duran binalar ile 
                                                           
1 Yusuf Oğuzoğlu, “Hasankeyf”, DİA, c. XVI, İstanbul, 1997, s. 364-365. 
2 Yusuf Oğuzoğlu, “a.g.m.”, s. 365. 
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süslendi. Hısn Keyfâ hükümdarları bu müddet içinde bazen Anadolu 
Selçuklularına ve Eyyubi devletine, umumiyetle gayet gevşek bir bağ ile, 
bağlı bulunuyorlardı. 629 (1231/1232)’da Eyyubi hükümdarı el-Melik el-
Kamil, Hısn Keyfâ’yı zapt ederek buradaki Artukoğulları devletine son 
verdi.3 

Hısn Keyfâ XIII. yüzyılın ortalarında Moğol istilasından önce oldukça 
mamur bir belde idi. İzzeddin B. Şeddad’a göre bu dönemde İçkale’de 
sultanın sarayı ve köşklerin bulunduğu, dağlarda taştan kuleler yapıl-
mış olduğu; buğday, arpa tarlaları; yakın dağlarda ılıcalar; doğuda Tur-u 
Ăbidin mıntıkasından gelen ve yeşil meydanı sulayan diğer kaynaklar; 
doğuda saraydan nehre kadar uzanan, su almağa gitmek için ancak ka-
tır geçebilecek genişlikte yer altı yolları. Doğuda iç kaleden metruk evle-
rin bulunduğu hendeğe kadar giden ve “on yol” adı verilen cadde. Kuzey-
de çarşılar, medreseleri, hamamları ve Mervâniler ile Artukluların mezar-
lıklarının bulunduğu dış mahalle; Nehir tarafındaki dış mahallede, ya-
nında bir hücum vaki olduğunda dış mahalle halkının çukura iltica ede-
cekleri zaman kesilmek üzere ortası tahtadan yapılmış bir köprü olan 
Darüs-Saltana. İç kalenin, yukarıda meydan tarafındaki kasabaya hâ-
kim kapısından maada yedi kapı ve kenar mahalle köyü; kuzeyde giriş 
yolunu kaplayan dağ; nehir üstünde camisiyle beraber büyük Ez-Zahiri-
ye kasabası.4 Son derece tahkim edilmiş bir meydan. Üç medrese, dört 
hamam; büyük dış mahallede Fasil hamamı, Sultan hamamı bulunmak-
taydı.5 

Moğolların Hısn Keyfâ’yı Ele Geçirmesi 

1260 yılı yazının sonuna doğru Suriye’nin büyük bir kısmı Moğolların 
eline geçmişti. Ancak bu sırada el-Cezire bölgesinde sadece Mardin ve 
Hısn Keyfâ hâlâ teslim olmamak için ayak diretmekte idi.6 Fakat çok 
geçmeden aynı yıl içinde Hısn Keyfâ Moğollar tarafından zapt edilerek 
yağmalandı ve kısmen de tahrip edilerek, yöneticisi de öldürüldü.7 Mo-
ğolların Hısn Keyfâ da yapmış oldukları bu tahribat sonucu şehir gerile-
meye başlayarak bazı kısımları harap bir duruma geldi.8 Moğolların is-
men tebaası olan Hısn Keyfâ Moğollara karşı neredeyse hiç bağlılık his-
setmedi.9 
                                                           
3 Besim Darkot, “Hısn Keyfâ”, İA, c. V/I, Eskişehir, 1997, s. 452. 
4 Claude Cahen, “XIII. Asır Ortalarında Cezire (İzzeddin B. Şeddada Göre), Ankara Üniversi-
tesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Çev. Neşet Çağatay, c. 2, Sayı: IV, Ankara, 1953, s. 97. 
5 Claude Cahen, “a.g.m.”, s. 98. 
6 Peter Thorau, The Lion of Egypt Sultan Baybars I and the Near East in the Thirteenth Cen-
tury, Translated by P.M. Holt, New York, 1987, s. 69. 
7 Besim Darkot, “a.g.m.”, s. 452; Henry H. Howorth, History of the Mongols, Part III, Taipei, 
1970, s. 161. 
8 Hamdallah Mustawfi, Nuzhat-al-Qulub, Edited by: G. LE Strange, London, 1915, s. 104. 
9 Henry H. Howorth, a.g.e., s. 278. 
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Bu arada Memlûkler, İlhanlıların kontrol ettikleri genellikle Müslü-
man topraklar üzerindeki emir ve yerli yöneticilerle ilişkilerini sürdürme-
ye devam ettiler. Bu ilişkinin sürdürülmesinin ise birkaç sebebi bulun-
maktaydı; isyan için yöneticileri teşvik etmek, istihbarat almak, Memlûk 
sultanına orduları ile katılmaları için onları kışkırtmak gibi nedenler bu-
lunmaktaydı. Bu yöneticiler arasında en dikkat çekenleri ise Şiraz’ın yö-
neticileri, Hısn Keyfâ Eyyubi yöneticisi, Sumeysat emiri, Gürcistan kralı 
ve Pervane dahil Selçuklu emirleri bulunmaktaydı.10 

Diğer taraftan Moğollar Anadolu üzerindeki etkilerini XIV. yüzyılın ilk 
yarısında yıkılmalarına kadar sürdürdüler.11 Muhtemelen Hısn Keyfâ da 
bu tarihe kadar Eyyubi yöneticileri tarafından Moğollara bağlı olarak yö-
netildi. Çünkü 1340 yılında Nuzhet el-Kulub adlı eserini tamamlayan 
Moğol devlet adamı tarih ve coğrafya âlimi Hamdullah Mustevfi12, bu 
eserinde Moğolların Anadolu da yapmış oldukları idari taksimatta Hısn 
Keyfâ’yı Diyar Bekr ve Rebia bölgesi şehirleri içinde zikretmektedir.13 Ay-
rıca Hamdullah Kazvini bu eserinde Horasan hariç olmak üzere İlhanlı 
Devleti’nin 1336 senesi bütçesini nakletmiştir. Bu malumatın Anadolu’-
ya ait kısmı İlhanlılar zamanında bu mıntıkanın bilhassa hangi vilayet 
ve şehirleri Moğollara bilfiil tabi olduğunu göstermek itibari ile de olduk-
ça mühimdir.14 Buna göre sözü edilen tarihte Hısn Keyfâ’nın vergisi 
82.500 dinardır.15 

Ak-Koyunlular ve Kara-Koyunlular Döneminde Hısn Keyfâ 

Ak-Koyunluların Hısn Keyfâ ile olan ilk ilişkisi hakkında kesin bir ta-
rih bulunmamakla birlikte, Ak-Koyunlu devletinin ilk emiri Tur Ali 
Bey’in 1340 yılında Trabzon Rum imparatorluğuna karşı bir dizi akın 
düzenlediği dönemde Âmid Türkleri arasında yer almaktaydı. O dönemde 
Diyarbekir’in denetimi için Hısn Keyfâ Eyyubileri ile kıran kırana bir 
mücadele sürdüren Artuklu hanedanının elindeydi.16 773 /137117 yılın-
da ise Ak-Koyunluların Hısn Keyfâ ile yakından ilgilenmeye başladıkları-
nı görmekteyiz. Çünkü bu tarihlerde Döğer Salim Beg, Beşiri’ye gelmiş ve 
Hısn Keyfâ Eyyubi hükümdarı Melik el-Eşref’e elçi göndererek ondan 
                                                           
10 Reuven Amitai-Preiss, Mongols and Mamluks: The Mamluk-Ilkhanid War 1260-1281, 
Cambridge University Press, 1996, s. 144. 
11 Bertold Spuler, “İlhanlılar”, İA, c. V/II, Eskişehir, 1997, s. 970. 
12 Zeki Velidi Togan, “Hamdullah Mustevfi”, İA, c. V/I, Eskişehir, 1997, s. 187. 
13 Hamdallah Mustawfi, a.g.e., s. 104. 
14 Ahmet Zeki Velidi, “Moğollar Devrinde Anadolu’nun İktisadî Vaziyeti”, Türk Hukuk ve İkti-
sat Tarihi Mecmuası, c. I, İstanbul, 1931, s. 21. 
15 Hamdallah Mustawfi, a.g.e., s. 104; Ahmet Zeki Velidi, “Moğollar”, s. 26. 
16 John E. Woods, The Aqqoyunlu Clan, Confedaration, Empire, Chicago, 1976, s. 46; Türk-
çeye çev. Sibel Özbudun, Akkoyunlular, İstanbul, 1993, s. 74. 
17 Osman Turan, Salim Beğ’in 773/1371 yılında Hısn Keyfâ ve bölgesine hâkim olduğunu 
belirtmektedir. Bkz. Osman Turan, Doğu Anadolu Türk Devletleri, İstanbul, 1993, s. 116. 
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kendisine sığınacak bir yer göstermesini ve ihtiyaçlarını karşılamasını is-
temiş, ayrıca arkasından da karısı ile yanındaki diğer beylerin karılarını 
göndererek bu hususta tekrar ricada bulunmuştu. Salim Beg’in bu şe-
kilde hareketine sebep ise Dımaşk ve Halep kuvvetlerinden müteşekkil 
bir Memlûk ordusunun kendisini şiddetle takip etmesi idi. Salim Beg, 
Memlûk ordusunun önünden kaçarak Beşiri’ye kadar gelmişti. Fakat 
Memlûkler onu adım adım takip ediyorlardı. 

Döğer beyinin Memlûkleri bu kadar kızdıran hareketinin ne olduğu 
bilinemiyor. Bununla beraber bunun ticaret ve belki de hac kafilelerini 
soymak hususu ile ilgili olması muhtemeldir. Çünkü Salim Beg’in bu 
mahiyetteki bir hareketinden dolayı Kara-Koyunlu Kara Mehmed’in hü-
cumuna uğradığı bilinmektedir. 

Hısn Keyfâ hükümdarı, Salim adına kendisinden yardım istemek için 
gelenlere bir şey yapamayacağını söyleyip onları üzgün olarak geri dön-
melerine sebep olmuş ise de, Salim’in güveyisi olan kendi kardeşi Ömer’i 
gizlice Döğer beyine göndermiş ve ona ülkesinde istediği yere sığınmasını 
ve elinden gelen her yardımı yapacağını bildirerek Salim Beg’i sevindir-
mişti. Salim Beg bu durum karşısında Hısn Keyfâ çevresindeki sarp bir 
dağa yerleşmiş ve Eyyubi hükümdarlarından da her türlü yardımı gör-
müştür. Diğer taraftan Memlûk ordusu Salim Beg’i bu dağda bir müddet 
kuşattı ise de, hiçbir şey elde edemeden geri döndü. Salim Beg Memlûk 
ordusunun uzaklaşmasından sonra maiyeti ile sığındığı dağın yakınında 
sevinç içinde bir gezinti yaparken Türkmenlerden bir bölüğün saldırısına 
uğradı. Memlûklerin yakalayamadığı Döğer beyini Türkmenler tutsak 
alıp, Âmid’e doğru götürdüler. Ancak Salim Beg’in amcası olan Ebu’l-Gâ-
dir’in, oğlu Hasan Beg yetişerek onu Türkmenlerin elinden kurtardı. Bu 
Türkmenlerin ise Ak-Koyunlulardan oldukları şüphesizdir. Bu hadiseden 
sonra Salim Beg yurdu Caber’e dönmek zorunda kaldı.18 

Ancak bu dönemde Hısn Keyfâ ile sadece Ak-Koyunluların ilgilenme-
diğini diğer Türkmenlerinde şehir ile ilgilenmeye başladıklarını görmek-
teyiz. Nitekim Türkmen emirlerinden Hüseyin Bey Musullu Emiri Hacı 
Tugay’ın oğlu Pir Muhammed’i öldürdükten sonra Musul Emiri oldu ve 
Moğol beylerinin geleneğine uyarak Muş (Zevzen) bölgesinde yaylamak 
için oradan ayrıldı.19 

Beşîri’ye gelince Hısn Keyfâ hükümdarı Melik Adil’den, Yöre emirleri 
ve reislerinden noyanlık hakkı olan vergi ve armağanları istedi ise de, 
onlardan hiçbirisi yanına gelmediği gibi, isteğini de yerine getirmedi. Me-
lik Adil’in bu şekilde hareketine Türkmenlerin Hısn Keyfâ’ya bağlı Hey-
sem Kalesi yöresini yağmalamalarının sebep olduğu söyleniyor. Hüseyin 
Bey’e gelince isteklerinin hiçbirinin yerine getirilmemesine rağmen, her-
                                                           
18 Faruk Sümer, Oğuzlar (Türkmenler), Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayını, İstanbul, 
1999, s. 259. 
19 Faruk Sümer, Kara Koyunlular, Ankara, 1992, s. 38. 
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hangi bir harekette bulunmayarak yaylağa gitti. Fakat Hısn Keyfâ hü-
kümdarı bu hareketinin cevapsız bırakılmayacağını biliyordu. Yahut da-
ha muhtemel olarak Türkmenlerin hâkimiyetine son vermek için, Hüse-
yin Bey ile karşılaşmak maksadıyla bütün yöre emirlerinden yardım iste-
di. Bunların hepsi de Melik Adil’in etrafında toplandılar, gelenler arasın-
da Bitlis hâkimi Ziyâuddin ile kardeşi Muş hâkimi Şemsuddin, Ahlat hâ-
kimi Bahauddin gibi emirler vardı. Melik Adil, Türkmenler ile yayladan 
dönmekte olan Hüseyin Bey’i Batman’ın batısındaki Sallat çayı kıyısında 
karşıladı. Kendisi zaferden çok emin görünüyordu. Fakat üstün bir sa-
vaş tekniğine sahip olan Türkmenler galip geldiler. Ayrıca Hısn Keyfâ 
emiri Melik Adil’de tutsak alındı. Kara Koyunlu Bayram Hoca, Hüseyin 
Bey’in en yakın emirlerinden biri olarak bu savaşta bulunmuştu. Hüse-
yin Bey Melik Adil’e iyi muamelede bulundu ve bazı şartlar karşılığında 
onu serbest bıraktı. Bu olaydan sonra 752/1351 yılı güz mevsiminde 
Hüseyin Bey, Kara Koyunlu Bayram Hoca tarafından öldürüldü.20 

Hüseyin Bey’in Bayram Hoca tarafından öldürülmesinden Hısn Keyfâ 
emiri Melik Adil’in tahriklerinin de etkili olduğu görülmektedir. Hüseyin 
Bey’in öldürülmesinden sonra onun buyruğundaki beylerden birisi olan 
Bozdoğan, Hısn Keyfâ hükümdarına tabi olan Heysem Kalesi yöresini 
yağmaladı. 753/1352 yılı başlarında Muş bölgesine yaylağa giderken 
Bozdoğan Bey’in yeniden bu yöreyi yağmalaması üzerine, Hısn Keyfâ hü-
kümdarı Bozdoğan’ın karşısına çıktı. Yapılan çarpışmanın sonunda 15 
Haziran 1352 tarihinde Bozdoğan öldüğünden Türkmenler de bozguna 
uğradılar.21 

Bu hadiseden sonra Kara-Koyunlularda Hısn Keyfâ emirleri ile yakın-
lıklarını daha da artırdılar. Bu yakınlaşmanın sonucunda, Bayram Ho-
ca’nın 773/1371 yılında Musul’u kuşatması sırasında22 Hısn Keyfâ as-
kerleri ve Emir Şahin kumandasındaki Mardin kuvvetleri Bayram Hoca-
nın yardımına gelmişlerdi. Bu keyfiyet Bayram Hoca’nın onlara matbulu-
ğunu tanıtmış olduğunu gösterebilir. Bayram Hoca döneminde Hısn 
Keyfâ emirleri, Cezire, Bidlis hâkimleri Kara Koyunlu Devletine bağlı kal-
mışlardır.23 

1375-76 yılında Musul, Pîr Baba adlı bir emirin eline geçti. Bunun 
üzerine Bayram Hoca Musul’u tekrar kuşatma altına aldı. Bu kuşatma 
sırasında da Hısn Keyfâ ve Mardin askerleri Bayram Hocanın ordusunda 
yer aldılar. Kuşatma dört ay sürdü ve bir uzlaşma ile sona erdi. Buna 
göre Sincar Musul karşılığında Pir Baba’ya verildi.24 Kara-Koyunluların 
                                                           
20 Faruk Sümer, Kara Koyunlular, s. 39. 
21 Faruk Sümer, Kara Koyunlular, s. 40. 
22 Bu sırada Bayram Hoca’ya karşı Musul’u kimin müdafaa ettiği belli değil, buranın valisi-
nin Celâyir hükümdarı Üveys’in valisi olup olmadığı hakkında da herhangi bir bilgiye sahip 
değiliz. Bkz. Faruk Sümer, Kara Koyunlular, s. 42. 
23 Faruk Sümer, Kara Koyunlular, s. 42. 
24 Faruk Sümer, Kara Koyunlular, s. 43. 

78



KAZIM PAYDAŞ / MOĞOL İSTİLASINDAN SONRA HISN KEYFÂ 7

Hısn Keyfâ ile olan bu yakın ilişkilerini Bayram Hoca’dan sonra gelen 
yöneticileri döneminde devam ettiremedikleri görülmektedir. Nitekim 
786/1384 yılında Kara-Koyunlu Kara Mehmed Mardin hükümdarı Mec-
duddin İsa’nın kızı ile evlenmek maksadıyla ona elçiler gönderdi. Fakat 
Melik İsa bunu reddetti. Bu sebepten Kara-Koyunlu Beyi Musul’dan ha-
reketle Mardin üzerine yürüdü. Bunu haber alan Mardin hükümdarı 
Hısn Keyfâ hâkiminden yardım alarak Kara Mehmed’e mukavemet et-
mek istedi ise de Mardin ve Hısn Keyfâ ordusu Kara Koyunluların bir 
baskını karşısında perişan oldu.25 

Bu dönemde Hısn Keyfâ Eyyubi yöneticileri tarafından bu şekilde yö-
netilirken tarihin büyük fatihlerinden olan Timur’un Anadolu ve Ortado-
ğu üzerinde kontrol kurma çalışmaları başlamıştı. Bu amaçla Emir Ti-
mur 1394 yılında Dicle’yi aşıp Anadolu’ya girdi.26 Bu sırada Hısn Keyfâ 
emiri Melik Eşref b. Melik el-Adil ise Timur’un çağdaşıydı. Nitekim zafer-
namenin yazarının belirttiğine göre, 796/1394 yılında zamanın sahibi 
Emir Timur Bağdad şehrini fethettikten ve Tekrit kalesini ele geçirdikten 
sonra kalabalık ordusuyla Mardin’e hareket etti. Ruha şehrine varınca, 
Hısn Keyfâ yöneticisi de hemen oraya giderek Timur’un krallık eşiklerine 
bağlılığını sundu. Bunun üzerine Timur eskiden olduğu gibi, yönetim gö-
revini yapması için ülkesinin merkezine dönmesine izin verdi.27 

1399/ 1400 yılında ise Emir Timur İlhanlıların son başkenti Sultani-
ye’yi ele geçirdikten sonra kışı Azerbaycan’daki Karabağ’da geçirmiş, bu 
sırada Azerbaycan, Gürcistan ve Irak’ta bazı faaliyetlerde bulunduktan 
sonra Bingöl’e gelmişti.28 

Bunun üzerine Hısn Keyfâ emiri Melik el-Adil bir kez daha Emir Ti-
mur’un huzuruna giderek bağlılığını yineledi. Emir Timur onu iyi karşı-
layarak ilgi gösterdi. Ancak Mardin yöneticisi huzura gelmediği için, 
Emir Timur bu duruma öfkelenerek Mardin’e karşı gelerek burada or-
dugâh kurdu. Burada iken Hısn Keyfâ hâkimi Melik el-Adil Süleyman, 
Erzen hâkimi ve Cezire hâkimi de yanında idiler, Emir Timur bu kuşat-
ma sırasında şehrin duvarlarının bir kısmını yıkarak tahribatta bulun-
du.29 

Emir Timur’un bu şekilde Anadolu üzerindeki etkisi en çok Ak-Ko-
yunluların işine yaradı. Bu durumu çok iyi değerlendiren Ak-Koyunlu 
emiri Osman Beg’in Timur’un emri ile Mardin kalesini ele geçirmesinden 
                                                           
25 Faruk Sümer, Kara Koyunlular, s. 48. 
26 Yaşar Yücel, Timur’un Ortadoğu-Anadolu Seferleri ve Sonuçları (1393-1402), Ankara, 
1989, s. 40. 
27 Nizamüddin Şâmî, Zafernâme, Çev. Necati Lugal, Ankara, 1987, s. 178; Şerefhan, Şeref-
name, Çev. M. Emin Bozarslan, İstanbul, 1990, s. 178. 
28 İsmail Aka, Timur ve Devleti, Ankara, 1991, s. 25. 
29 Bar Hebraeus, Chronography of Bar Hebraeus, II, Zeyl, İng. Terc. A.W. Budge, London, 
1932, s. XXXİİİ, XXXİV. 

79



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 8

sonra oğlu İbrahim Beg’i Hısn Keyfâ ve ona bağlı yerleri ele geçirmesi 
için emir verdi. Bu emir üzerine İbrahim Beg, o vilâyete giderek, bölgeyi 
ele geçirdi. Bu saldırı karşısında zor bir duruma düşen Hısn Keyfâ hâki-
mi aciz duruma düşerek Ak-Koyunlu emiri Osman Beg’e müracaat ede-
rek her yıl belli bir vergi ve asker vermek şartıyla bir antlaşma yaptı.30 

Bu dönemde Hısn Keyfâ hâkimleri her ne kadar Ak-Koyunlulara vergi 
vermek zorunda kalmışlarsa da Timurluların yüksek hâkimiyetini tanı-
maya devam ettiler. Hatta Hısn Keyfâ yöneticileri Emir Timur’un vefatın-
dan sonra da Timurlulara bağlılıklarını sürdürdüler.31 

Melik el-Kâmil lakabıyla anılan Melik Halil b. Melik Eşref babasının 
ölümünden sonra kabile reisleri tarafından Hısn Keyfâ’nın yöneticisi ola-
rak seçildi. 824/1422 yılında ise Emir Timur’un oğlu Mirza Şahruh, 
Türkmen Kara Yusuf’un çocuklarının ülkeye yaptıkları saldırıyı püskürt-
mek için Van sınırlarına gelince, Melik Halil hemen sevincini ve bağlılığı-
nı bildirerek kendisini görmeye gitti ve Sultan’ın maiyetinde çalışmaya 
hazır olduğunu arz etti.32 

Ancak Hısn Keyfâ yöneticilerinin bu bağlılığı sadece o anda memle-
ketlerini tahrip olmaktan kurtarmak içindi. Esasen Timurlularında Ana-
dolu üzerinde fazla tesiri bulunmamaktaydı. Bu sebeple Hısn Keyfâ yö-
neticileri daha çok Ak-Koyunlu ve Kara-Koyunlu Türkmenleri ile ilişki 
içerisinde bulunmaktaydılar. Bu ilişkide daha çok bir denge politikası 
şeklinde tezahür etmekteydi. Nitekim Hısn Keyfâ emirlerinin Ak-Koyun-
lulara karşı Kara-Koyunlular ile işbirliği yaptıkları durumlarda olmuş-
tur. Mesela Kara Yusuf Mardin’e varınca oranın hâkimi Kara Yusuf’a iz-
zet ve ikramda bulundu. Bu durumdan rahatsız olan Kara Yülük Osman 
Bey Kara Yusuf’a karşı harekete geçti. Bu haberi alan Kara Yusuf Hısn 
Keyfâ hâkimi ile birlikte ona karşı koymak için yola çıktı. Mardin ile Hısn 
Keyfâ arasındaki Taki mevkiinde şiddetli bir savaş oldu. O sırada Kara 
Osman’ın oğlu İbrahim yiğitlerden bir grupla Kara Yusuf’un sağ cenahını 
bozguna uğrattı. Ancak daha sonra aralarında barış yapıldı.33 

Fakat Hısn Keyfâ emirleri duruma göre bazen Kara-Koyunlu bazen de 
Ak-Koyunlular ile işbirliği içine girmişlerdir. Örneğin 1419 yılında Pir 
Ömer Kemah kalesine saldırdı. O sırada o diyarın valisi Kara Osman’ın 
oğlu Yakub Bey, savaş için hisardan dışarı çıktı. Savaşıp vuruştuktan 
sonra yakalandı. Pir Ömer onu Tebriz tarafına gönderdi. Daha sonra da 
Kara-Koyunlu Yusuf’tan yardım istedi. Bunun üzerine Kara-Koyunlu hü-
kümdarı 20.000 kişiden oluşan bir orduyu emirlerinin kumandasında 
Kara Yülük Osman Bey’in üzerine gönderdi. Pir Ömer bu haberi duyduk-
                                                           
30 Ebu Bekr-i Tihranî, Kitâb-ı Diyarbekriyye, Neşr. Necati Lugal-Faruk Sümer, c. I, Ankara, 
1993, s. 49; Terc. Mürsel Öztürk, Kitab-ı Diyarbekriyye, Ankara, 2001, s. 44. 
31 İsmail Aka, a.g.e., s. 33. 
32 Şerefhan, Şerefname, Çev. M. Emin Bozarslan, İstanbul, 1990, s. 178-179. 
33 Hasan-ı Rumlu, Ahsenü’t-Tevârih, Neşr. Abdülhüseyn-i Nevâî, Tehran, 1349, s. 33. 
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tan sonra kalabalık bir asker grubuyla Kara Osman’ın üzerine gitmek 
için yola çıktı. Bunun üzerine Hısn Keyfâ hâkiminin kardeşi oğlu Pilten 
Bey bu durumu Osman Bey’e haber verdi.34 

Görüldüğü gibi Hısn Keyfâ hâkimleri yörelerindeki güçlü devlet adam-
larına karşı itaatkâr olmuşlar ve bir işbirliği içine girmişlerdir. Bu konu-
da onlar Memlûk hükümdarlarına karşıda aynı durumu sergilediklerini 
görmekteyiz. Nitekim Mısır Memlûk hükümdarı el-Melik el-Mu’ayyad 
Şeyh el-Mahmûdî devrinde Sultan’ın Hısn-ı Mansur’a gelmesi üzerine 
(1417) bölgedeki diğer emirler gibi Hısn Keyfâ emiri el-Melik el-Adil Sü-
leyman’ın elçisi de hediye ile huzuruna gelmişti.35 Benzer şekilde Mem-
lûk hükümdarı el-Melik el-Mu’ayyad Şeyh el-Mahmûdî 1420 tarihinde 
hasta olmasına rağmen Kara Koyunlu Kara Yusuf’a karşı savaşmak için 
harekete geçtiğinde, Hısn Keyfâ hâkimi Süleyman Kahire’ye, Kara Yu-
suf’un, Şahruh ile savaş için giderken yolda Tebriz ile Sultaniye arasında 
zehirlenerek öldürüldüğünü haber vermişti.36 Yine Memlûk Sultanı 
Âmid’e geldiğinde çevredeki emirler huzuruna gelmeye başlamışlardı. 
Sultan’ın katına yönelenlerden biri de Hısn Keyfâ hakimi Melikü’l-Eşref 
Ahmed idi. Fakat yolda iken daha Sultan’ın yanına varmadan ansızın öl-
dürüldü. Onu Kara Yülük Osman Bey’in adamlarından bir bölük öldür-
dü. Aynı şekilde onun yanında bulunan Sultan’ın elçisini de öldürdüler. 
Ondan sonra yerine el-Kamil Halil geçti. Memlûk Sultanı bu haberi du-
yunca onun için çok üzüldü ve yerine onun oğlunu tayin edip Hil’at giy-
dirdi.37 

Anlaşılacağı üzere Hısn Keyfâ hâkimleri yörelerindeki güçlere karşı is-
tikrarlı bir tutum sergilememişler. Duruma göre bazen Ak-Koyunlular 
bazen de Kara-Koyunlular tarafında yer almışlardır. Ak-Koyunluların 
Hısn Keyfâ ile olan münasebetleri hemen hemen bütün yöneticileri döne-
minde devam ettiğini söyleyebiliriz. Bu cümleden olarak Kara Yülük Os-
man Bey’den sonraki dönemde Hamza Bey zamanında da bu ilginin sür-
dürüldüğünü görüyoruz. Nitekim Hamza Bey 1437 yılı yaz başlarında 
tıpkı kardeşi İskender gibi Ak-Koyunluların iç çatışmalarından, bölgesi-
nin sınırlarını genişletmek üzere yarar uman Bağdad’ın Kara-Koyunlu 
valisi İsfahan b. Kara Yusuf’u yerinden ederek büyük bir itibar kazandı. 
Daha sonra Hamza Bey Mardin yakınlarındaki İzzeddin Hacılu, Musullu, 
Pürnek ve Hısn Keyfâ Eyyubilerinden oluşan bir ordunun başında Kara-
Koyunlu istilacıları Diyar-ı Rabia ve Kuzey Cezire’den sürdü.38 Bu dö-
                                                           
34 Hasan-ı Rumlu, a.g.e., s. 108. 
35 Kâzım Yaşar Kopraman, Mısır Memlükleri Tarihi Sultan al-Malik al-Mu’ayyad Şeyh al-Mah-
mûdî Devri (1412-1421), Ankara, 1989, s. 158. 
36 Kâzım Yaşar Kopraman, a.g.e., s. 198. 
37 Kâzım Yaşar Kopraman, Aynî’nin Ikdu’l-Cuma’ında XV. Yüzyıla Ait Anadolu Tarihi İle İlgili Ka-
yıtlar, Yayımlanmamış Doktora Tezi, A.Ü.D.T.C.F. Kütüphanesi, Nr. 149, Ankara, 1971, s. 68. 
38 John E. Woods, a.g.e., s. 77-78; Terc. s. 129-130. 
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nemde Hamza Bey’in Hısn Keyfâ kuvvetlerinden gerektiğinde istifade et-
tiğini görüyoruz. Sultan Hamza’nın Karavulları Nusaybin yakınlarında 
Kara-Koyunlu İsfehan Beg’in Karavulları ile çarpışmaları sonucunda 
Sultan Hamza’nın karavulları galip geldi. Bu haberin Sultan Hamza’ya 
ulaşması üzerine o, eski dostları olan Hısn Keyfâ hâkimine ve Cizre hâ-
kimine birer elçi gönderdi. Bu sırada Kara-Koyunlulara bağlı olan Cizre 
hâkimi Abdal Beg İsfehan Beg’in zulmünden soğumuş olduğundan Sul-
tan Hamza’ya katıldı. Diğer taraftan Melik Halef’in komutasındaki Hısn 
Keyfâ ordusu da onun yanında yer aldı.39 

Hamza Bey’den sonra ise Hısn Keyfâ yöneticileri Ak-Koyunlular ara-
sındaki dâhili mücadelelere taraftar olmaya başladılar. Uzun Hasan Bey 
Kara-Koyunlu Rüstem Tarhan’a karşı mücadele ederken, Kadıoğlu Ali 
adlı bir elçi vasıtasıyla kardeşine Rüstem-ı Tarhan’ın Hısn Keyfâ hâkimi 
Melik Halef’in komutasında bir ordu hazırladığını bildirdi.40  

Uzun Hasan Bey ağabeyi Cihangir Mirza’ya karşı saltanat mücadele-
sine girdiği zaman Âmid civarındaki emirler Cihangir Mirza ile bir olmuş-
lardı. Uzun Hasan intikam almak amacıyla Âmid tarafına ilerledi. Ancak 
Hısn Keyfâ’nın sol yakasında konaklayınca civar emirleri yanına gelerek 
boyun eğdiklerini bildirerek hediyeler sundular.41 Ancak Uzun Hasan 
Bey ileride bu tür sorunlarla karşılaşmamak için ciddi tedbirler almaya 
başladı. Bu durumun bir gereği olarak da 1454 yılında Âmid’in kuzeyin-
deki Kara-Koyunlu yandaşı emirliklere ve Erzincan’daki Kara-Koyunlu 
garnizonu üzerine yeni saldırılara başladı. 1453 yılında Uzun Hasan’a 
bağlılık yemini etmiş olan vali el-Kamil Ahmed ile Kara-Koyunluların 
desteğindeki el-Adil Halef arasında Hısn Keyfâ’nın egemenliği konusun-
da tartışma çıktığı haberi üzerine, kuzeydeki harekâta son verildi. 

Hısn Keyfâ seferi başlangıçta askeri bakımdan Ak-Koyunlular için 
pek başarılı olmuşa benzememektedir. Çünkü Uzun Hasan, Arabşah’ın 
Erzincan’ın doğusundaki Pir Ali mülklerine saldırısını karşılamak için 
bu girişime ara vermişti. Kara-Koyunlu ordusu bir kez daha püskürtül-
dü ve Uzun Hasan, Hısn Keyfâ’ya dönerek el-Adil Halef’i indirip el-Kamil 
Ahmed’i yeniden göreve getirdi. Ancak bu düzenleme uzun ömürlü olma-
dı. 1455 yılında Melik Halef Hısn Keyfâ Kalesi’ni tekrar ele geçirerek Me-
lik Ahmed’i öldürdü. Ardından da Uzun Hasan Bey’in egemenliğini tanı-
dığını ilan etti. Bu arada Hısn Keyfâ da bir veba hastalığı ortaya çıktı. 
Bunun sonucunda şehirde büyük bir kıtlık meydana gelerek yiyeceklerin 
fiyatında aşırı bir yükselme oldu. Ancak bununla birlikte Ak-Koyunlular-
la Eyyubiler arasındaki ilişkiler Hısn Keyfâ ile çevresindeki bölgenin 
Uzun Hasan’ın topraklarına katıldığı 1462’ye dek Halef’in yönetiminde 
                                                           
39 Ebu Bekr-i Tihranî, a.g.e., c. I, s. 131; Terc. s. 89; Hasan-ı Rumlu, a.g.e., s. 231. 
40 Ebu Bekr-i Tihranî, a.g.e., c. I, s. 191; Terc. s. 121. 
41 Ebu Bekr-i Tihranî, a.g.e., c. I, s. 235; Terc. s. 144. 
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istikrarlı bir durum kazandı.42 Bu dönemde Uzun Hasan Bey ataları gibi 
kendi toprakları içindeki ya da yarı özerk beyliklerle Eğil Buldukanileri 
ve Hısn Keyfâ Eyyubileri ile sıkı bir temas halindeydi.43 

Ancak Uzun Hasan Bey döneminde Eyyubiler geleneksel Ak-Koyunlu 
göç yolları için doğrudan bir tehdit oluşturmakla birlikte, önemli bir ileti-
şim ve ticaret merkezi olan Hısn Keyfâ üzerindeki denetimleri onları 
Uzun Hasan için bir hedef haline getiriyordu. 1460’tan 1462’ye dek sü-
ren Siirt anlaşmazlığı, Uzun Hasan’a 1455 tarihli Ak-Koyunlu Eyyubi 
antlaşmasını ret ederek el-Adil Halef’e karşı harekete geçme bahanesi 
verdi. Kasım 1461 başları Halef’in başkenti Hısn Keyfâ’yı abluka altına 
almak üzere gönderilen Sultan Halil’i, kısa süre sonra babası Uzun Ha-
san izledi. Yedi ay süren kuşatma, sonunda Haziran 1462’de kalenin 
düşmesi üzerine burada bulunan Hısn Keyfâ hâkiminin kardeşi Melik 
Zeynel Abidin ve ele geçirilen Eyyubi beylerinden çoğu katledildi. Ayrıca 
burada bulunan birçok kişiyi de Âmid’e gönderdi. Ardından da bütün bu 
bölgeyi Sultan Halil’in mülküne kattı.44 

Fakat daha sonra Uzun Hasan Bey, Kara-Koyunlu Cihanşah’ın Melik 
Halef Eyyubiye geri dönme izni verdiğini, onun da Hısn Keyfâ’yı aldığı ve 
kaleyi de almakla meşgul olduğu haberini aldı. Bu haber üzerine Uzun 
Hasan Bey Erzincan’ı alma niyetinden vazgeçerek Hısn Keyfâ’ya giderek 
şehri kuşatma altına aldı. Bu sırada Melik Halef’de şehrin içindeki kaleyi 
kuşatmıştı. Uzun Hasan Bey kale halkının dayanması için onlara aralık-
sız olarak yardım da bulundu. Bu şekilde onların yiyecek ve içeceklerini 
sağlayarak dayanma güçlerini artırdı. 

Ak-Koyunlu nökerleri bütün gün kaleye gidip gelerek kaleden şehirli-
lere karşı savaştılar. Diğer taraftan Uzun Hasan Bey’in askerlerinden 
korkan kale yöneticisi Melik Ahmed askerin tamamını şehre bırakmıyor-
du, yoksa fetih küçük bir gayretle gerçekleşebilirdi.45 Ancak bu sırada 
Uzun Hasan Bey’in Kara-Koyunlular ile mücadele içerisinde bulunma-
sından dolayı, Melik Halef’e 10 men altın ve 50 men gümüş göndererek 
barış yaptı.46 

Daha sonra Uzun Hasan Bey Kara-Koyunlu Cihanşah Mirza’ya karşı 
mücadele ederken Melik Halef’in Hısn Keyfâ kalesini aldığı haberini aldı. 
Bunun üzerine oğlu Şehzade Halil’in bir ordu hazırlayarak Hısn Keyfâ 
üzerine gitmesini emretti. Bu emir üzerine harekete geçen Şehzade Halil 
Âmid’e vardı. Uzun Hasan Bey’de onun arkasından o tarafa hareket ede-
cekti. Bu durumu öğrenen Melik Halef hediyeler göndererek her yıl ver-
                                                           
42 Bar Hebraeus, a.g.e., s. XLİİ; John E. Woods, a.g.e., s. 93; Terc. s. 147. 
43 John E. Woods, a.g.e., s. 104; Terc. s. 169. 
44 Bar Hebraeus, a.g.e., s. XLİV; John E. Woods, a.g.e., s. 105; Terc. s. 170. 
45 Ebu Bekr-i Tihranî, a.g.e., c. I, s. 240; Terc. s. 147. 
46 Ebu Bekr-i Tihranî, a.g.e., c. I, s. 241; Terc. s. 148. 
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meyi kabul ettiği vergiyi artırdı. Bu teminattan dolayı Ak-Koyunlu ordu-
su Hısn Keyfâ’dan Siirt’e yöneldi.47 

Uzun Hasan Bey 1463 yılında Gürcistan seferinden dönüp Erzincan’a 
döndüğü sırada Hısn Keyfâ hâkimi Melik Halef’e Siirt’in teslim edildiği 
haberini aldı.48 Uzun Hasan Bey, Melik Halef’e bir elçi göndererek Siirt’i 
aslında kendilerinin aldığını, onun Siirt’te hakkının olmadığını bildirdi. 
Fakat Melik Halef Siirt’i Uzun Hasan Bey’e teslim etmeyi kabul etmedi. 
Bu olumsuz tutum karşısında Uzun Hasan Bey, oğlu şehzade Halil Mir-
za’yı hassa askerleriyle Hısn Keyfâ kuşatmasına gönderdi. Şehzade Halil 
Uzun bir süre Hısn Keyfâ’yı kuşattı. Ancak ele geçiremedi, bu durum 
karşısında Uzun Hasan Bey Şehzade’yi geri çağırarak kışlağa hareket et-
ti. Çok geçmeden Melik Halef’i Melik Zeynelabidin ile Melik Eyyub’un ha-
mamda öldürdükleri haberi geldi. Bunun üzerine Uzun Hasan Bey Hısn 
Keyfâ’ya hareket etti.49 Hasan Bey şehri kısa bir kuşatmadan sonra ele 
geçirdi. Melik Halef’in yerine şehre hâkim olmuş olan Zeynelabidin ile 
Melik Eyyubi yakalanarak etkisiz hale getirildiler. Ardından da Hasan 
Bey, Hısn-ı Keyfa ve çevresini oğlu Şehzade Halil’e verdi.50 Böylece Hısn 
Keyfâ’nın bu şekilde fethedilmesi Uzun Hasan Bey’in mevsimlik göç yol-
ları üzerindeki egemenliğini pekiştirerek önemli bir ticari merkezin, onun 
yönetimine geçmesini sağladı.51 

Ak-Koyunlu idaresinde bulunan bu bölge XV. asırda Uzun Hasan 
Bey’e giden bazı elçiler tarafından ziyaret edilmiştir ki bunların yazdığı 
haberler kayda değerdir. Bunlardan biri Ak-Koyunlu hükümdarı Uzun 
Hasan ile görüşmek üzere güneyden kuzeye seyahat eden Venedik elçisi 
ve aynı zamanda bir seyyah olan Barbaro’dır.52 Barbaro Mardin’den çık-
tıktan sonra altı günlük yolculuğun ardından Hasan Bey’e ait olan şehir-
lerden Hısn Keyfâ’ya geldiğini, şehre ulaşmadan önce sağ tarafta küçük 
bir tepenin üstüne birkaç ağılın oyulmuş olduğunu söyledikten sonra sol 
tarafta başka bir tepenin olduğunu ve şehrin bu tepe üzerine kurulmuş 
olduğunu belirtmektedir. Bu tepenin eteklerinde ise bol miktarda mağa-
ranın olduğunu ve bu mağaralarda insanların yaşadığını söylemektedir. 
Bu mağaralardan ise yörede çok olduğunu, ağıllarda oturan insanların 
evlerine ise ulaşan sokaklar ve yollar bulunduğunu belirtmektedir. 

Bu ağılların bir bölümünün yerden yüksekliğinin 300 adım olduğu-
nu, mağaralardan ve yollardan daha yüksekte yer aldıklarını belirtikten 
                                                           
47 Ebu Bekr-i Tihranî, a.g.e., c. I, s. 247; Terc. s. 151. 
48 Kâzım Paydaş, “Selçuklular Döneminden Safevilere Ortaçağda Siirt’’, Uluslararası Siirt 
Sempozyumu Bildirileri, İzmir, 2007, s. 139. 
49 Ebu Bekr-i Tihranî, a.g.e., c. I, s. 393-394; Terc. s. 237; Muhammed Hüseyin Emir Er-
duş, Uzun Hasan Akkoyunlu ve Siyasethayi Şarki-Garbi, Tehran, 1381, s. 60. 
50 H.R. Roemer, “Dynasties”, s. 172; Ebu Bekr-i Tihranî, a.g.e., c. II, s. 393-394; Terc. s. 
237; Muhammed Mustafa, Unpublished Pages of İbn İyas, Cairo, 1951, s. 111. 
51 John E. Woods, a.g.e., s. 92; Terc. s. 145. 
52 Osman Turan, Doğu Anadolu Türk Devletleri, İstanbul, 1993, s. 126. 
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sonra insanlar ve hayvanların bu sokaklarda yürüdükleri zaman onların 
havada yürüyormuş gibi bir görüntünün çıktığını söylemektedir. Bu yol-
lardan geçerek sol tarafa dönülerek şehre girildiği zaman orada kumaş 
tacirleri ve diğer insanların yaşadıklarını açıkladıktan sonra, şehrin her-
kesin gelip geçtiği bir güzergâh üzerinde olduğu ve şehrin çevresinin bir 
buçuk mil olduğunu belirtmektedir. Ayrıca şehrin içinde birkaç cami ve 
çok sayıda ev olduğunu ve bu evlerin güzel yapılı olduğunu53 şehrin dı-
şında ise derin bir ırmağın aktığını belirtmektedir. Bu ırmağın genişliği-
nin ise 300 ayak olduğu üzerine ağaçtan ve suyun içine dikilmiş kalasla-
rın ucunda yer alan, büyük bir köprünün yapılmış olduğu belirtilmekte-
dir.54 Venedik elçisi Barbaro’nun vermiş olduğu bu bilgiden Hısn Keyfâ’-
nın Moğol tahribi ile başlamış olan inhitâtı Ak-Koyunlular devrinde bil-
hassa Uzun Hasan Bey’in oğullarının elinde yeniden ümrâna kavuştuğu 
anlaşılmaktadır.55 

Hısn Keyfâ Uzun Hasan Bey’in vefatından sonra oğlu Sultan Halil dö-
neminde de Ak-Koyunlulara bağlı olarak kaldı. Bu dönemde Yakub 
Bey’in ağabeyi Sultan Halil’e karşı saltanat mücadelesine girmesi ve ar-
dından da Diyarbekir üzerinden Tebriz’e doğru ilerlerken Beşiri mevkiine 
gelince burada Şeyh Ali Beğ-i Mühürdar Hısn Keyfâ hâkiminin çocukları 
ile birlikte ona katıldılar. Böylece Hısn Keyfâ hâkimi bu mücadelede Ya-
kub Bey’in tarafında yer aldı.56 

Ancak Siirt daha sonra tekrar Eyyubilerin eline geçti. Çünkü Sultan 
Yakub’un 1490 yılındaki ölümünden sonra, Ak-Koyunlular arasında 
başlayan saltanat kavgası, Eyyubilere bir genişleme imkânı verdi. Şöyle 
ki Ak-Koyunlular Doğu Anadolu vilayetlerini itaat altına aldıkları sırada 
Hısn Keyfâ emirlerinden Melik Halil Hama şehrinde gizlenmişti. Ak-Ko-
yunluların zayıf düşmeleri üzerine de Hısn Keyfâ emirleri ile sıkı bağları 
bulunan Şirvanlı Mîr Şah Muhammed’in yardım ve desteğini aldı. Çevre-
sinde, Hısn Keyfâ aşiretlerinden büyük bir topluluk toplandı. Melik Halil 
onları alıp Siirt üzerine yürüdü ve burayı kılıç kuvvetiyle Ak-Koyunlu-
ların elinden geri aldı. Sonra da Hısn Keyfâ Kalesi’ne yönelerek burayı 
Ak-Koyunlulardan aldı. Böylece o, yeniden Hısn Keyfâ emiri oldu.57 

Hısn Keyfâ, Ak-Koyunlu Devleti Yakub Bey’in vefatından sonra düşmüş 
olduğu fetret döneminde de önemli yerleşim yerlerinden biri olmayı sür-
dürmekte idi. Bu dönemde Baysungur Mirza’nın (1490-1492) Ak-Koyunlu 
tahtından uzaklaştırılmasından sonra onun vezirliğini yapmış olan Süley-
                                                           
53 Barbaro, “Sefernâmeyi Josef Barbaro”, Sefernameha-ye Veniziyan der İran, Tercüme Mi-
noçehr Emirî, Tehran, 1349, s. 59. 
54 Barbaro, a.g.e., s. 60. 
55 Besim Darkot, “a.g.m.”, s. 452. 
56 Hasan-ı Rumlu, a.g.e., 572. 
57 Kâzım Paydaş, “Selçuklular”, s. 139. 
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man Bey güç bir durumda Diyarbekir’e gitti. O dönemde burada bulunan 
Nur Ali Bey, Süleyman Bey’i öldürmek için planlar yapmaya başladı.58 Çok 
geçmeden de o, Süleyman Bey’in Hısn Keyfâ’ya gitmesi üzerine harekete 
geçerek Hısn Keyfâ Kalesi’ne karşı gelerek burada kamp kurdu. Ardından 
da Nur Ali Bey bir sabah Süleyman Bey Hısn Keyfâ da hamamda iken onu 
kılıç darbesiyle öldürdüğü gibi Süleyman Bey’in yanında bulunan yakın 
adamlarını ve Hısn Keyfâ Kalesi kumandanını da Süleyman Bey’e yardım 
ettiği için katlederek Hısn Keyfâ ve Âmid’i ele geçirdi.59 

Ancak çok geçmeden son Ak-Koyunlu hükümdarı olan Murad Bey 
Safevîlere karşı mücadele ederken 1514 yılında Urfa yakınlarında Safevî-
lerle giriştiği bir çatışmada hayatını kaybetti.60 Böylece Ak-Koyunluların 
sahip oldukları toprakların hemen tamamı Safevîlerin eline geçmiş oldu. 
Ancak bu sıralarda Melik Halil, İran Şahı Safevi İsmail’in hemşiresiyle 
evlendi. İki aile arasında damatlık yakınlığı hâsıl oldu. Oluşturulan bu 
akrabalık sebebiyle de Hısn Keyfâ, Erzen ve Siirt’in yönetimi yine Melik 
Halil’in elinde bırakıldı. Fakat bir süre sonra Şah İsmail yöredeki beyleri 
Tebriz’e çağırdı. Bunlarla beraber giden Melik Halil’de bu beyler ile bir-
likte hapsedildi. Bunlar üç yıl mahpus kaldılar. Bu süre içinde Hısn Key-
fâ, Erzen ve Siirt Safevîlerin elinde kaldı. Hısn Keyfâ ahalisi bu sırada 
Melik Halil’in oğlu Süleyman’ı kendilerine emir kabul etmiş ve Erzen’le 
Siirt’in hâkimliğini de onun eline vermişlerdi.61 Yavuz Sultan Selim ile 
Şah İsmail arasında Çaldıran Savaşı çıkınca Hısn Keyfâ’daki aşiretler 
birleşerek başlarına Melik Süleyman b. Halil’i hükümdar tayin ettiler. 
Bu sırada Bohtan aşireti, Siirt üzerine bir kuvvet göndererek burayı Sa-
fevîlerden almak için harekete geçtiler. Bu esnada Melik Halil’in ortaya 
çıktığı haberi çıkınca bu aşiret Siirt Kalesi’nin kuşatmasını kaldırarak 
yurtlarına döndüler. Melik Halil de birkaç gün sonra Siirt üzerine yürü-
yerek burasını Safevîlerin elinden aldı.62 

24 Ağustos 1514 tarihinde Osmanlıların Çaldıran Savaşı’nda Safevile-
ri bozguna uğratmaları, Siirt ve çevresinde büyük bir sevinç meydana 
getirdi. Hısn Keyfâ ve Siirt hâkimi Melik Halil’i Eyyubi, Sasun Emiri Ali 
Bey ve yöredeki diğer beylerden oluşan yirmi beş kişinin oyuyla bölge 
Osmanlılara bağlanma kararı aldı. Bunun üzerine Diyarbekir’de ahali 
Safevi Ustaca oğlu Mehmed Han’ın bıraktığı vekilini ve Safevi taraftarla-
rını yöreden kovdular.63 
                                                           
58 İlhan Erdem-Kazım Paydaş, Ak-Koyunlu Devleti Tarihi, Ankara, 2007, s. 152. 
59 Gıyasüddin Hvandmîr, Habibu’s-Siyer, Yay. Celâleddin-i Humayî, c. IV, Tehran, 1333, s. 
438; Bar Hebraeus, a.g.e., s. III. 
60 John E. Woods, The Aqqoyunlu Clan, Confedaration, Empire, Chicago, 1976, s. 178. 
61 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, c. II, n. 2, Ankara, 1988, s. 275; Kâzım Paydaş, 
“Selçuklular”, s. 139. 
62 Şerefhan, a.g.e., s. 182. 
63 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, a.g.e., c. II, s. 268. 
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Sonuç 

Hısnı Keyfâ Moğol istilası sonucunda harap bir duruma gelmiş. Fakat 
daha sonra şehirde kısmen bir iyileşme söz konusu olmuş. Bu arada 
Moğol hâkimiyetinden sonra Hısn Keyfâ’nın Eyyubi yöneticileri şartlara 
bağlı olarak bazen Emir Timur’a bazen Kara-Koyunlulara bazen de Mem-
lûk ve Ak-Koyunlulara bağlılıklarını bildirerek varlıklarını sürdürmeye 
çalışmışlardır. En nihayetinde Ak-Koyunlu Hasan Bey’in burayı fethet-
mesi üzerine şehir Ak-Koyunlu şehirlerinden biri durumuna gelmiştir. 
Ancak Ak-Koyunlu hükümdarı Yakub Bey’in ölümünden sonra başlayan 
fetret döneminde Eyyubiler tekrar şehirde hâkimiyet tesis etmeyi başar-
mışlardır. 
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KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA 
MAZMUN ÜZERİNE BAZI DÜŞÜNCELER 

Doç. Dr. Mustafa GÜNEŞ* 

Öz 

Arapça zımn kökünden gelen mazmuna, sözlüklerde ödenmesi gere-

ken şey, anlam, kavram, sanatlı söylenmiş söz; klasik Türk edebiyatında 

bazı kavramları dolaylı anlatmak için kullanılan derin anlam ifade eden 

söz gibi anlamlar verilmiştir. 

Klasik Türk edebiyatı çalışmalarında mazmun, klişe hâline gelmiş ba-

zı özel kavram ve düşünceleri ifade etmek için kullanılan bir terimdir. Kla-

sik Türk şiirinin en önemli özelliklerinden biri, mazmunların çok kullanıl-

ması ve değişik dönemlerde farklı mazmunlara yer verilmiş olmasıdır. Ya-

zımızda, Klasik Türk şiirinde çok kullanılan bazı mazmunlara işaret edil-

miştir. 

Anahtar kelimeler: Klasik Türk Şiiri, Sanat, Mazmun. 

Abstract 

Some Thoughts About Mazmun in the Classical Turkish  

Literature 

The word mazmun, originated from the Arabic base zımn, has a dicti-

onary meaning like “a notion, meaning or thing which should be due.” Al-

so it has been given a meaning like “an artfully said word used to descri-

be some notions in an indirect way” in the Classical Turkish Literature. In 

Classical Turkish Literature works, mazmun is a term used to express so-

me particular stereotyped notions and ideas. One of the most important 

characteristics of the Classical Turkish poetry is the frequent use of maz-

mun and using various mazmuns in different eras. In our paper, some of 

the most used mazmuns in the Classical Turkish poetry are highlighted. 

Key words: Classical Turkish Poetry, Art, Mazmun. 
                                                           
* Dumlupınar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. 
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Türklerin İslam’a giriş meselesi, dünyanın en önemli birkaç gelişme-
sinden biri olarak kabul edilir. Türkleri aynı çatı altında toplayan İs-
lam’ın, siyasi ve kültürel bağlamda oluşturduğu birlik ve beraberlik gü-
cüyle, uzun bir süre her alanda daima baskın bir özellik taşıdığı görü-
lür.1 

Orta Asya’dan batıya doğru göç etmeye başladıktan sonra, İslam’ın 
Türklerin hayatında, pek çok değişime zemin hazırladığı bilinir. Kendi 
duygu ve düşünce hayatına uygun olması sebebiyle kalabalık kitleler ha-
linde İslam’ı kabul etmeye başlayan Türk topluluklarının, öncelikle 
Kur’an ve hadisleri okuyup daha iyi anlayabilmek için öncelikle Arapçayı 
öğrendikleri bilinir. 

Bu yeni dönemde, yeni sanat ve edebiyat anlayışları kendini gösterir. 
Çağın genel anlayışı ve devam eden süreç çerçevesinde, Arapçanın bilim 
dili, Farsçanın da kültür ve sanat dili olarak benimsendiği görülür. Böy-
lece, Osmanlıca veya Osmanlı Türkçesi adını verdiğimiz zengin bir dil or-
taya çıktı. Saf Türkçeyi kullanan halk ve şairlerinin yanında Osmanlı 
Türkçesi ile eserler veren aydın bir sınıf oluştu.2 

Osmanlı Türkçesi ile yazan aydın bir sınıfın oluşturduğu divan edebi-
yatımız, bizim, bütün medeniyet âlemine büyük bir iftiharla sunabilece-
ğimiz çok önemli bir sanat ürünümüzdür. Divan edebiyatında, bir insan 
zekâsının varabileceği son noktaya vardığı söylenebilir.3 

Birol Emil’in de ifadesiyle, 

“Divan edebiyatı, büyük bir medeniyetin edebiyatı olup kendi güzel-

liğini ve mükemmelliğini yüzyıllar boyunca, yine kendi estetik ideali-

ne göre yapan bir edebiyat idi. Bu anlamda klasikti ve bütün büyük 

edebiyatlar gibi o da büyüktü. Tereddütsüz ve mübalağasız, bizim 

klasiklerimiz onlardır… Ben inanıyorum ki farzı muhal olarak, günü-

müzde bir dünya edebiyatları sergisi açılsa, orada bizi temsil edecek 

eski şiirimizdir. Yeni Türk edebiyatı değil. Divan şairleri, sadece ha-

yatın gündelik icaplarının değil, bütün zamanlara ait beşeri hislerin, 

aşkların kâtipleri olur ve mısraları da birer darb-ı mesel gibi, nesilden 

nesle geçerek duyulur.”4 

Daha çok Anadolu’da XIII. yüzyıldan itibaren Selçuklu ve Osmanlı 
Türkçesi çerçevesinde oluşan edebiyata, İslami edebiyat, yüksek zümre 
edebiyatı, saray edebiyatı, havas edebiyatı, Enderun edebiyatı, klasik 
Türk edebiyatı, eski Türk edebiyatı ve divan edebiyatı gibi isimler verilir. 
                                                           
1 Özkan Açıkgöz, “Türk İslamlaşmasının Tarihi-Toplumsal Seyri”, Türk Dünyası Araştırma-
ları Dergisi, Sayı: 133, Ağustos, 2001, s. 165-176. 
2 İskender Pala, Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü, Kapı Yayınları, İstanbul, 2005, s. 298. 
3 Ali Nihat Tarlan, Edebiyat Meseleleri, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 1981, s. 82. 
4 Nuran Altuner, “Klasik’te Sebk-i Hindî”, Klasik 32. Kitap, Sanat Araştırmaları, Sanat ve 
Klasik, (Haz. Halit Özkan), Klasik Yayınları, İstanbul, 2006, s. 139. 
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Genellikle bu adlandırmalarda din, toplum, sınıf, tarih ve şairlerin eser-
lerini topladıkları kitaplara verdikleri ismin esas alındığı bilinir. 

Bu dönemde gelişen geleneğe çok bağlı olan klasik Türk şiirinin ken-
dine mahsus özel bir yapısı vardır. Bilindiği gibi bu edebiyatta kullanılan 
nazım şekilleri, kafiye ve redif, şiirin dış yapısını oluşturur. Divan şairi-
nin, ele aldığı herhangi bir konuyu, daha önce teamül hâline gelmiş be-
lirli bir nazım şeklini kullanarak işlediği görülür. Mesela aşkı gazel, öv-
güyü kaside, ölümü mersiyye, hikâyeyi mesnevi, felsefi konuları da tercî-i 
bend ve terkîb-i bend gibi nazım şekillerini kullanarak dile getiren divan 
şairlerinin, kafiye ve redif gibi ahenk unsurlarının da yardımıyla okuyu-
cunun duygu ve düşünce dünyasında unutulmayacak izler bıraktığı gö-
rülür. 

Kullanılan her kelimenin titizlikle seçildiği divan şiirinin, en önemli 
şekil unsurlarından birisi de aruz veznidir. Seslerin uzunluk kısalıkları-
na dayanan bu ölçünün Türk şairleri tarafından Osmanlı Türkçesine ba-
şarıyla tatbik edildiği görülür. 

Bunun yanında, belli kalıp ifadelerin divan şiirinde yoğun bir şekilde 
kullanıldığı görülür. Âşık, maşûk ve rakîb, çok kullanılan bu kelimelerin 
başında gelir. Daima şair, âşık; sevgili, maşuk ve âşığı sevgiliden ayır-
mak isteyen engel de rakîb olarak algılanır. Divan şairinin, bu gibi bazı 
hazır unsurlar yardımıyla şiirinin temel motiflerini meydana getirdiği gö-
rülür. Divan şiirinde her mazmun ve motif, kendine bağlı çeşitli unsurlar 
grubu ile birlikte algılanır. Mesela, gül dendiği zaman veya sevgilinin yü-
zünden bahsedildiğinde arkasından nelerin geleceği başından bellidir.5 

Kelime olarak, mana, meal, mefhum, nükteli, cinaslı güzel söz anlam-
larına gelen mazmun, terim olarak divan edebiyatında bazı kavramların 
dolaylı anlatımı için kullanılan nükteli ve sanatlı söz şeklinde tanımlanır. 
Mazmunda, gizlilik ve gizli oluş anlamı olup genel olarak mana, kavram, 
anlam demektir. Başka bir ifade ile mazmun, edebiyatta, bazı özel kav-
ram ve düşünceleri daha iyi ifade etmek kullanılan klişeleşmiş söz ve an-
latımlara verilen addır. Kısaca, mazmun, bir şeyi özelliklerini çağrıştırarak 
kelime grupları içinde gizlemektir.6 

Divan edebiyatında, daima kelimelerin basit anlamları altında yüzyıl-
lar boyunca o kelimelerin yüklendiği duygu, düşünce ve hayaller vardır. 
Divan şairi, çeşitli yerlerde kullandığı bir kısım kelimelerin her birine ay-
rı bir anlam, duygu ve düşünce yükler.7 

Divan edebiyatında yer alan pek çok sanat, mazmun ve tasavvurun 
kaynağı, genelde İslam dünyası ve özelde ise İran’dır. Yukarıda da belir-
                                                           
5 Ömer Faruk Akün, “Divan Edebiyatı (Türk edebiyatının İslam medeniyeti dairesinde Arap 
ve Fars edebiyatları yanında meydana getirdiği büyük edebiyat kolu)”, Türkiye Diyanet Vakfı 
İslam Ansiklopedisi, C. IX, İstanbul, 1994, s. 421. 
6 İskender Pala, a.g.e., s. 298. 
7 Ali Nihat Tarlan, a.g.e., s. 85. 
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tildiği gibi bu edebiyatta, kelimelerin basit anlamları altında, o kelimele-
re yüklenen fikir, duygu ve hayallerin daima merak konusu olduğu söy-
lenebilir.8 

İslam edebiyatlarının ortak değeri olan, İslam öncesi Türk halk edebi-
yatında varlığı bilinen ve divan şiirine Fars edebiyatından giren klasik 
Türk şiirinin en önemli özelliklerinden olan mefhum ve mazmunlar, dev-
rin akide, bilgi ve kanaatlerine de telmih ve işaret eder.9 

Divan şairleri, çok gelişmiş ve sonsuz çeşitlilik içerisinde klişeleşmiş 
estetik sistemin kendilerine tanıdığı çeşitli imkânlardan hüner göster-
mek maksadı ile yararlanmışlardır. Onların, başta mazmun olmak üzere, 
bazı düşünce ve estetik kalıpları kullanarak şiirde inceliği, başarıyı ve 
orijinaliteyi yakalamaya çalıştıkları söylenebilir.10 

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın İslam öncesi dönemden günümüze gelince-
ye kadar Türk edebiyatının temel konularından birisi olan mazmuna ba-
kışı şöyledir: 

“Eski edebiyatın en şaşırtıcı tarafı kelime ve anlam sanatlarının ara-

sında gidip gelen bir şiir anlayışının emrinde, başka dillere ait bütün 

incelikleri, dilin dehasına yabancı bir şiir sistemi ile beraber bir lezzet 

vasıtası olarak almasıdır. Her şairin İran ve Arap şiirindeki örneklere 

göre seçtiği son derece keyfî, kendi varlığıyla hiçbir alakası olmayan 

bir dil kullanması, müşterek bir lügatin Tanzimat’a kadar teşekkül 

etmemesi eski şiiri tamamen bu oyunların emrine verecek, daha doğ-

rusu onu zihni bir oyun, bir nevi hüner hâline getirecekti. Arap şiirin-

de pek az rastlanan, İran şiirinde hiçbir zaman bizimki derecesine 

yükselmeyen mazmunun eski şiirdeki büyük yeri bu paradoksa bağ-

lıdır. Mazmun, Müslüman süsleme sanatlarındaki o girift ve tenazur-

lu şekiller -arabeskler- gibi her tarafa birbirine kapalı bir âlemdi. Bu 

kapalı âleme, her kelime kendi özel anlamları ve çağrışımları ile gelir. 

Ancak bilmece çözüldüğü zaman gizliden gizliye kurmuş olduğu kı-

yaslarla ve oyunun ortaya koyduğu psikolojik mesafeden söylemek 

istediğini söyler, yahut çok defa îmâ ederdi. Eski şiir, yüzyıllar bo-

yunca bütünüyle göz önüne alınırsa kendinin dışında konuşma ve 

yaşama ameliyesi gibi görünür.”11 

“Bir anlamın, ipuçları verilmek suretiyle ifade edilmesidir.” şeklinde ta-
rif edilen ve az sözle çok mana ifade etmeye zemin hazırlayan mazmun, 
mecazlı söyleyişi de beraberinde getirir. Bu mecazlı ifadenin anlaşılabil-
mesi için, belirli bir düzeyde divan şiiri kültürüne sahip olmak gerekir. 
                                                           
8 Ali Nihat Tarlan, a.g.e., s. 85, 199. 
9 Agâh Sırrı Levent, Divan Edebiyatı, Kelimeler ve Remizler Mazmunlar, İstanbul, 1984, s. 7-8. 
10 Muhammet Nur Doğan, Fatih Divanı ve Şerhi, İstanbul, 2009, s. 13. 
11 Ahmet Hamdi Tanpınar, 19ncu Asır Türk Edebiyatı Tarihi, Çağlayan Kitabevi (Basımevi) 
Yayınları, İstanbul, 1982, s. 11-12. 
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Divan şiirinde, mazmun gibi ortak imajlar dünyasının bulunması, şiirin 
anlaşılmasını biraz daha kolaylaştırır.12 

Mine Mengi’nin ise mazmun üzerine düşünceleri şöyledir: 

“Mazmun, bir sözün (beyit, mısra) altında gizli olan manadır. Bir ma-

na veya mefhumu, özelliklerini çağrıştıracak kelime grupları içinde 

gizleme sanatına mazmun denir. Bu manasıyla mazmun hem bir 

oyun, hem bir hüner ve hem de bir sanattır. Beyitte gizlenen unsuru 

anlayan okuyucu, dolayısıyla kastedilen gerçek manaya da vâkıf ol-

muş olur. Mazmun halk şiirindeki muammaya benzetilir. Her ikisinde 

de önemli olan gizli sanat oyunudur.”13 

Mazmun’un terim anlamıyla ilgili olarak, “beyitler içerisindeki gizli olan 
sanatlı anlam, divan edebiyatının kendine mahsus dünyası içindeki bilinen 
hayal, inanış ve düşüncelerin beyit ya da beyitlerdeki dolaylı ve gizli anlatı-
mı, benzeri az olan söz, sanatçının hüner gösterme isteğinin sonucunda or-
taya çıkan söz ustalığı” şeklinde çeşitli görüşler ileri sürüldüğü görülür. 

Klasik Türk şirininde ilk dönemlerden itibaren, sevgilinin boyu için sel-
vi, elif, şimşâd, tûbâ, ar’ar, fitne, kıyamet; dudağı (aynı zamanda vahdet) 
için lâ’l, câm, şirin, hokka, mühr-i Süleymân, ateş, gonca, kan, gül, âb-ı ha-
yat, Kevser (aynı zamanda kesret) ve yüzü için de şems, ayine, ıyd, âyet, 
kıble, gülşen ve mâh gibi mazmunların kullanıldığı bilinir. Gelişen süreç 
içerisinde, la’l ve gonca denildiği zaman, bundan sevgilinin dudak ve ağzı 
anlaşılır hâle gelmiştir. Çünkü her okuyucu, bu kelimelerin sevgilinin gü-
zellik unsurlarından dudak ve ağız olduğunu anlar hâle gelmiştir.14 

Ahmet Talat Onay’ın “Eski Türk Edebiyatı’nda Mazmunlar”15 adlı ça-
lışmasının mazmun konusunun daha iyi anlaşılmasına önemli katkılar-
da bulunduğu söylenebilir. Yazarın, kendi dönemine kadar yapılmış çe-
şitli tanım ve ileri sürülen görüşleri de eserine alarak mazmun konusu-
na yeni bir bakış açısı kazandırdığı bilinir. 

Klasik Türk şiirinin kurucusu olarak kabul edilen Şeyhî’nin, İran şa-
irlerinden etkilenerek yüzyıllar boyunca klasik Türk şirininde kullanılan 
temel mazmunların pek çoğunu şiirinde kullandığı16 ve bu mazmunların 
Nedim’in şiirinde yeni ve canlı bir şekilde ortaya çıktığı görülür.17 
                                                           
12 M.A. Yekta Saraç, Osmanlı’nın Şiiri, İstanbul, 2006, s. 26. 
13 Mine Mengi, “Mazmun Üzerine Düşünceler”, Divan Şiiri Yazıları, Akçağ Yayınları, Ankara, 
2000, s. 47. 
14 İskender Pala, “Mazmunun Mazmunu”, Müstesna Güzeller, Ötüken Yayınları, İstanbul, 
1999, s. 172. 
15 Ahmet Talât Onay, Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar ve İzahı, Türkiye Diyanet Vakfı 
Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi Yayınları, Haz. Cemâl Kurnaz, Ankara, 1993, s. 500; 
Ahmet Talât Onay, Açıklamalı Divan Şiiri Sözlüğü Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar ve İza-
hı, H Yayınları, Haz. Cemâl Kurnaz, İstanbul, 2009, s. 7004. 
16 Halil Erdoğan Cengiz, “Gazel Şerhi Örnekleri II”, Türk Dili Dergisi, Türk Şiiri Özel Sayısı II, 
(Divan Şiiri), Sayı: 415–416–417, s. 262. 
17 Halil Erdoğan Cengiz, “a.g.m.”, s. 280. 
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Mutasavvıf İran şairlerinin, XII. yüzyıldan sonra aşk ve şarap konulu 
şiirlerinde geçen bazı kelimelere tasavvufi anlamlar yükledikleri görülür. 
Bu durum, aynı şekilde klasik Türk edebiyatında da zaman içerisinde 
kendini gösterir. Mesela şarap, ilahî aşkı; pîr-i mugan (yaşlı meyhaneci), 
mürşidi; meyhane, aşkın öğrenildiği yeri (tekke ve dergâh) sembolize 
eder. Mahbûb veya maşûk (sevilen) ise Allah’tır. Âşık, kendi fani varlığını 
ilahî aşka adamış, varlığını yok kabul ederek Allah’a yönelmiş ve tek he-
defi Allah’a kavuşmak isteyen bir özelliğe sahiptir.18 

Mazmun hakkında verdiğimiz genel bilgilerden sonra, öncelikle Fuzû-
lî’den seçtiğimiz örnek beyitlerde yer alan bazı mazmunlara işaret ede-
lim: 

Meni candan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı 
Felekler yandı âhımdan muradım şem’i yanmaz mı 

“Sevgili beni canımdan usandırdı, bana cefa çektirmekten usanmaz 
mı? Ahımdan felekler yandı, muradımın mumu yanmaz mı?19” 

Şairin beyitte güneşin doğuşu ve batışı (tulu ve gurup) mazmununa 
başvurduğu görülür. Güneş sabah doğarken ve akşam vakti batarken 
gurupta kızarır. Mum da güneş batınca yakılır.20 

Kad ennâr el-ışkı li’l-uşşâkı minhâcü’l-Hüdâ 
Sâlik-i râh-ı hakîkatışka eyler iktidâ 
                                               (131 / 1-1)21 

“Aşk, âşıkların doğru yolunu aydınlatınca, hakikat yolunun yolcusu da 
aşka aşka uyar.” Beyitte aşka uymak tabiriyle “Ashabım yıldızlar gibi-
dir…” hadisine telmihte bulunulmuştur. Buna göre beyitte yıldız maz-
munu vardır. 

Bir yolda sabit it kadem-i itibârumı 
Kim rehber-i şeriat ola muktedâ mâ’nâ 
                                          (132 /3-3) 

“(Allahım!) Benim ayağımı bir yolda sabit et ki İslam’ın rehberi (Hz. 
Peygamber) benim yol göstericim olsun.” 

Kadem, rehber, şeriat ve mukteda kelimeleri namazla ilgili kavramlar-
dır. Dolayısıyla beyitte namaz mazmunu vardır. Namazda ayak sabit 
olur. Cemaatle namaz kılarken imama uyulur. Fuzûlî, Hz. Peygamberin 
yolunda yürümeyi, onun arkasında namaz kılmayı arzu ediyor. 
                                                           
18 Ömer Faruk Akün, “a.g.m.”, s. 419-420. 
19 Haluk İpekten, Fuzûlî’nin Hayatı, Sanatı ve Eserleri, Akçağ Yayınları, Ankara, 1991, s. 197. 
20 Haluk İpekten, a.g.e., s. 199. 
21 Kenan Akyüz vd., Fuzûlî Divanı, Akçağ Yayınları, Ankara, 1997, (Şair isimlerinden sonra 
verilen rakamlar sırasıyla sayfa numarası, şiir numarası, şiirin beyit numarası şeklindedir). 
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Işkdur ol neş’e-i kâmil kim andandur müdâm 
Meyde teşvîr-i harâret neyde tesîr-i sadâ 
                                                  (131 / 1-2) 

“O, neş’e-i kâmil aşktır. Çünkü şarapta, hararetin insanı böyle çileden çı-
karması, neyinde insanı bu şekilde derinden etkilemesi aşk sebebi iledir.” 

Neş’e-i kâmil, anâsırı erbaaya (toprak, su, ateş, hava) işaret eder. 
Mey, ise ilahî aşka, ney de insana işaret eder. 

Men lebün müştâkıyam zühhâd kevser tâlibi 
Nitekim meste mey içmek hoş gelür hüşyâra su 
                                                       (31 / 3-9) 

“Ben senin dudağını özlüyorum, sofular ise, kevser (cennetteki bir su) is-
tiyorlar. Nitekim sarhoşa şarap içmek, ayık kimseye de su içmek hoş gelir.” 

Beyitte geçen leb, Kevser ve mey mazmunları, tasavvufî manada kul-
lanılmıştır. (Leb, vahdete; Kevser, kesrete; mey de ilahî aşka işaret eder). 

Kan edüp bağrum işüm ah etme her dem ey felek 
Hürmetüm dut bir iki gün kim senün mihmânunam 
                                                         (219 / 181-8) 

“Ey felek, her an bağrımı kanla doldurup, bana ah ettirme. Ben sana 
misafirim; beni bir iki gün beni hoş tut, saygı göster.” 

Beyitte gonca mazmunu verilmiştir. Kan, dem, felek ve bir iki gün ke-
limeleri bir araya gelince goncaya işaret eder. Çünkü goncanın bağrı 
kanla doludur, felek gibi yuvarlaktır ve ömrü çok kısadır, bir iki gün 
sonra açılır ve gül olur. Gülün ömrü de kısadır. O da birkaç günde solar 
ve yok olur. 

Ey Fuzûlî âteş-i âh ile yandurdun meni 
Gâlibâ sandun ki şem’i külbe-i ahzânunam 
                                            (219 / 181-9) 

“Ey Fuzûlî! Âhımın ateşi ile beni yaktın. Herhâlde, beni kendi hüzünlü 
kulübenin mumu zannettin.” 

Divan şiirinde şem, genellikle insan vücuduna benzetilir. Mumun ca-
nı olan fitili, yanar ve yumuşak mumdan oluşan vücudu erir. Fuzûlî, aşk 
ateşiyle yanıp, mum gibi eridiğini; insanın mum gibi eriyebilmesi için, 
ayrılık acısıyla ah etmesi ve bedeninin de hüzün evinin mumu gibi yan-
ması gerektiğini belirtir. 

Görüldüğü gibi beyitte, ayrılık acısıyla harap olup gözlerini kaybeden 
Hz. Yakup mazmununun verildiği görülür. Hz. Yakup, oğlu Hz. Yusuf’un 
acısı ile ağlaya ağlaya gözlerinin görmez olur. Bunun için Hz. Yakup’un 
evine de “beytü’l hazan” veya “külbe-i ahzân” denir. Beytü’l-hazan tamla-
ması, daima acının, ıstırabın simgesi olarak kullanılır. 
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Meni candan usandırdı cefâdan yar usanmaz mı? 
Felekler yandı âhımdan murâdım şem’i yanmaz mı? 
                                                        (259 / 264-1) 

“(Sevgili) beni canımdan usandırdı, bana cefa etmekten usanmayacak 
mı? Âhımdan gök kubbeleri yandı, dileğimin mumu hala yanmayacak mı?” 

Fuzûlî, sıkıntıdan ah etmekte olup talihinin açılmasını ister. Âşıkların 
gönüllerinden çıkan âh, daima ateşlidir. Âhın ateşinden göklerin yanma-
sı, mübalağadır. Gökyüzü, güneş doğarken ve akşam batarken gurup 
vaktinde kızarır. Bunun için beyitte bir gurup manzarası mazmunu var-
dır. Çünkü mumun yakılmasından söz ediliyor. Mum, güneş batınca ya-
kılır. Beyitte geçen âh kelimesindeki he güneşi, elif güneşin ışığını, elifin 
meddi de dumanı temsil eder. 

Şeb-i hicrân yanar cânum döker kan çeşm-i giryânum 
Uyarur halkı efgânum kara bahtım uyanmaz mı? 
                                                             (260 /264-4) 

“Ayrılık gecesi canım yanar. Ağlayan gözlerim kanlı yaşlar döker. Hay-
kırıp bağırmam herkesi uyandırır da kara bahtım hala uyanmaz mı?” 

Beyitte, şeb-i hicrân (ayrılık gecesi), kan (dökülmesi) ve halkın uyan-
ması kelimeleri ile güneşin doğuşu mazmunu verilmiştir. Güneşin doğa-
cağı sırada ortalık karanlıktır ve mum yakılır. Sabah namazını kılacak 
olanlar yeni uyanmışlardır. Gökte bir kırmızılık başlar ve sonra güneş 
doğar. Bu vakit, aynı zamanda yakarış ve dua vaktidir. Bunun için beyit-
te yanan (yakarış) bir mum (insan) mazmunu verilmiştir. 

Gül-i ruhsârına karşu gözümden kanlu akar su 
Habîbim fasl-ı güldür bu akarsular bulanmaz mı? 
                                                      (260/ 264-5) 

“Yanağının kırmızı gülüne karşı gözyaşları da gözümden kanlı yaşlar 
akar. Sevgilim, bu güzel mevsim, ilkbahardır. Bu güzel mevsimde akarsu-
lar bulanık akmaz mı?” 

Beyitte gül, su, habib, fasl-ı bahar kelimeleri, bize Hz. Peygamber 
mazmununu verir. Hz. Peygamber, Allah’ın sevgilisidir. Habib, divan şii-
rinde Hz. Peygamber için kullanılır. İslam, kalp temizliği ve saflığıdır. Te-
mizlik, su ile ilgilidir. Peygamber, âlem gülistanının gülüdür. Bilindiği gi-
bi Fuzûlî, iki na’tında su ve gül rediflerini kullanmıştır. 

Değildim ben sana mâil sen ettin ‘aklımı zâil 
Mana ta’n eyleyen gâfil seni görgeç utanmaz mı? 

   (260/264-6) 

“Ben sana (bu kadar) düşkün değildim. Benim aklımı başımdan sen al-
dın. Beni ayıplayan kişi, acaba seni görünce beni ayıpladığına utanmaz mı?” 
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Mâil olmak, âşık olmaktır. Aklın başından gitmesi de deliliktir. Aşkın 
etkisiyle aklı başından gidenlerin en ünlüsü de Mecnun’dur. Mecnun ay-
nı zamanda deliliğinden dolayı, çocuklar tarafından taşlanmış ve kendi-
sine ta’n edilmiştir. Ayrıca ta’n etme (ayıplanma) kelimesi, Hz. Yusuf 
mazmunu da verir. (Züleyha, Hz. Yusuf’u sevmesinden dolayı Mısır eşrâf 
hanımları tarafından da ayıplanmıştır. Zikri geçen hanımlar onun güzel-
liğini görünce Züleyha’ya hak vermişler ve Yusuf’un güzelliği karşısında 
ellerini kesmişlerdir). 

Fuzûlî rind-i şeydâdır hemîşe halka rüsvâdır 
Sorun kim bu ne sevdâdır bu sevdâdan usanmaz mı?  
                                                            (260/264-7) 

“Fuzûlî aşk yüzünden deli divane olmuş bir rinttir. Her zaman dile düş-
müş, halka rezil olmuştur. Sorun bakalım bu ne biçim aşktır? O, bu aşktan 
usanmayacak mı?” 

Beyitte Leyla ve Mecnun mazmunu verilmiştir. Leyla, gece anlamına 
gelir. Deli (Mecnun)ler halk tarafından ayıplanır. Çocuklar, delilerin ar-
kasından taş atar, onlarla alay ederler. Mecnun, Leyla’nın aşkından 
usanmamış ve aşkı ölümüne kadar sürmüştür. Şeydâ ve sevdâ kelimele-
ri, bize Leyla ve Mecnun mazmunu verir. 

Mihrâbda şekl-i ham-ı ebru-yı lâtifin 
Vâcib bu cihetden kamuya secde-i mihrâb 
                   (Fuzûlî) 

“Mihrapta güzel kaşının kıvrımlı şekli görüldüğü için, ona secde etmek 
vacip olmuştur.” 

Fuzûlî, bu beyitte sehiv secdesi mazmununa işaret etmektedir. Âşık-
lar, namaz kılarken mihrapta sevgilinin kaşının şeklini gördükleri za-
man, ona hayranlık duyarak yanılır ve sehiv secdesi yapar.22 

Yek-renk feyz-i sâkî ile bezm-i gülsitân 
Her câm-ı bâde bir gül-i sîrâbdır bu şeb 
                                        (Şeyh Gâlib) 

“Bu gece, gülistan meclisi ile sâkinin feyzi verdiği şarap ile aynı renkte-
dir. Her şarap kadehi suya kanmış bir güldür.” (Beyitte mürşidin dervişi 
irşadı anlatılır). 

Şairler tarafından, sevgiliye ait pek çok güzellik unsuru ortaya çıkarıl-
mıştır. Bunların başında sevgilinin boyu gelir. Sevgilinin boyu selviye 
benzetilir. Ahmet Paşa, aşağıdaki beyitte selvi mazmununu vermektedir: 

Gözyaşı ile geçmeye ömr-i azîzüm 
Ağlarken önünden güzer eylemesün ol kad                                            

                                                           
22 Ali Nihat Tarlan, a.g.e., s. 85-86. 
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“Aziz ömrümün gözyaşlarıyla geçip gitmemesi gerekir. O boy, ağlarken 
önümden geçip gitmesin.” 

Kad kelimesi, boy anlamında kullanılır. Sevgilinin boyu da her zaman sel-
viye benzetilir. Selvi ağacı her zaman suya muhtaçtır. Âşığın gözyaşı, sevgili-
nin selvi boyunu besler, onu uzatır. Selvi, aşığın bulunduğu yere yani gözya-
şına doğru meyleder. Ondan beslenmesine rağmen ona yine de yüz vermez. 

Eski şiirimizde sosyal hayatla beraber pek çok unsur da şairler tara-
fından zikredilir. Bu arada bazı batıl itikatlar da şiirimize girmiş ve Di-
van şiirimizin en eski dönemlerinden itibaren şairler tarafından kullanıla 
gelmiştir. Ahmet Paşa’nın şu beytinde: 

Güneş kapından ol ki göre zülf ü haddinü 
Akrep de olsa mah degüldür revâ sefer 

 “Ey sevgili! Saçını ve yanağını gören kişi güneş kapından gitmez. 
Çünkü ay, akrep burcunda iken yolculuk yapmak uygun değildir.”23 

Beyitte sevgilinin ay yüzüne dökülen saçı akrebe benzetilmiştir. Âşık, 
hiçbir zaman sevgilinin yanından ayrılmak istemez. Şair, sevgilinin ya-
nından ayrılmayışını yüzüne düşen saçlarının şekline bağlar. Ay yüzlü 
sevgilinin saçı, akrep olduğu için âşığı kendisine sımsıkı bağlar. Şair, 
ayın akrep burcuna girdiğini söyler. Eskiler, akrep burcunda sefere çık-
mayı ve gezmeyi uğursuzluk sayarlarmış. Beyitte bu batıl itikat işlenmiş 
ve akrep burcu mazmunu verilmiştir. 

Dâne-i hâlün edelden zâġ-ı hattun pâyimal 
Döne döne kendümi bu gussâdan un eyledüm 
                                                   (Hayâlî Bey) 

“Hat kargası (rakîb) hal (ben) tanesini pâyîmal ettiğinden, bu sıkıntıdan 
ben kendimi döve döve un eyledim.”24 

Renk yönünden hat (rakîb) ile karga arasında benzerlik vardır. Har-
man yerinde daima karga bulunur. Hat kargası ben danesini payimal et-
tiğinden aşığın bu kederle kendini döve döve un ettiği belirtilir. 

Beyitteki dönmek, dövmek ve un kelimeleri bize değirmen mazmunu-
nu verir. Ayrıca kendüm zamiriyle buğday anlamına geçen “gendüm” ke-
limesinin yazılışı aynıdır. 

Bir secde ile kıldı rûh-ı âfitâbı zer 
Hak-ı cenâb-ı dûst ´acep kimya imiş 
                                            (Bâkî) 

“Sevgilinin avlusunun toprağı nasıl bir kimya imiş ki, güneşin yüzünü 
bir secde ile altın haline koydu.”25 
                                                           
23 Ali Nihat Tarlan, a.g.e., s. 168. 
24 Cemâl Kurnaz, Hayâlî Bey Divanının Tahlili, MEB Yayınları, İstanbul, 1996, s. 272. 
25 Sabahattin Küçük, Baki ve Divanı’ndan Seçmeler, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 
2002, s. 292-293. 
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Kimya eskilere göre, gümüş ve altın elde etme ilmidir. Bunun için ön-
ce iksir elde edilir. İksir, ateşte kızdırılmış gümüş üzerine dökülürse al-
tın; kalay ya da bakır üzerine dökülürse gümüş olurmuş. Sevgilinin top-
rağı kimya, ona secde eden yüz de gümüş olarak düşünülmüştür. Topra-
ğa değen yüzün, altın gibi hafif sarı bir renk alması tabiidir. Ayrıca, gü-
neşin rengi de altın gibi sarıdır. Güneşin secde etmesi, ışığının toprağa 
düşmesidir. Dolayısıyla beyitte altın ve gümüş imali mazmunu verilmek-
tedir. 

Sonuç 

Mazmun, bir şeyin özelliklerini kelime, ibare ve kavramların içinde giz-
leme şeklinde ifade edilebilir. Bu yazıda, kelimenin, mısraın, beytin, deyi-
min içerdiği gerçek veya mecazi mana anlamına da gelen mazmunun bazı 
özelliklerine ve divan şiirindeki yerine işaret edilmiştir. Ayrıca, XIII. yüz-
yıldan son dönemlere kadar yoğun olarak varlığını hissettiren mazmun 
konusu, usta şairlerden seçilen bazı örneklerle anlatılmaya çalışılmıştır. 
Verilen örneklerden de anlaşılacağı üzere divan edebiyatının tamamen 
bir mazmun edebiyatı olduğu, çeşitli dönemlerde devamlı aynı şeylerin 
tekrarlandığı ve yeniliklere kapalı olduğu şeklinde bir anlayışı kabul et-
menin mümkün olmadığı görülür. 

Yüzyıllardan beri kullanılarak pekişip anlaşılabilecek bir hâle gelen, 
zengin bir edebî dünyanın sembolü olan ve söylendiği zaman pek çok bil-
giyi hatırlatan mazmunların, çok sayıdaki sanatçının tornasından geçe-
rek işlendiği bilinir.26 

Klasik Türk şiirinde mazmunların müşterek olmasına karşılık, divan 
şairi, bunları işlerken mümkün olabildiği ölçüde ayrı, yeni ve orijinal 
mazmunlar ortaya koymaya çalışmıştır. (Kullandıkları malzeme aynı ol-
duğu halde Bâkî ve Fuzûlî, tamamen birbirinin aynı iki şair değildir).27 

İslam edebiyatlarının ortak malı olan mazmunların devamlı kullanıl-
mış olması, klasik edebiyatın gelişimine katkıda bulunmuştur. Klasik 
edebiyatı zirveye taşıyan Sebk-i Hindi şairleri, en güzeli yazmak için 
bikr-i mazmun adını verdiğimiz yeni mazmunların peşine düşmüşler ve 
kimsenin söylemediği yeni bir mazmunun ifadesi zor oldukça olmuş ve 
bunu başarabilen az sayıdaki şair de klasik Türk edebiyatının unutul-
mazları arasında yerini almıştır. Daha çok bir mazmun edebiyatı olarak 
bilinen divan edebiyatında mazmunlar, teşbih, istiare, mecaz ve telmih 
sanatları içinde kullanılarak şiire yerleştirilmiştir. Böylece şair ile okuyu-
cu arasında önceden yapılmış olan anlaşma çerçevesinde iletişim rahat-
lıkla sağlanabilmiştir.28 
                                                           
26 Mehmet Kahraman, Divan Edebiyatı Üzerine Tartışmalar, İstanbul, 1996, s. 241. 
27 Ömer Faruk Akün, “a.g.m.”, s. 423. 
28 Halil Erdoğan Cengiz, “a.g.m.”, s. 261-262. 
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ROMANYA’DA TÜRKÇENİN DÜNÜ BUGÜNÜ 
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Öz 

Bu çalışmanın amacı, Romanya’daki Türklerin tarihini tanıtıp ana dil 

ve yabancı dil olarak Türkçe öğretiminin izlediği yolu sunmaktadır. Bu 

açıdan, geçmişten bugüne kadar, farklı uluslararası etkileşim ve siyasi 

bağlamda, ana dili ve yabancı dil olarak Türkçe öğretiminin gelişimi izlen-

miştir. Bunun için ilk önce Romanya’daki Türkler hakkında bilgi verilerek 

bu Türk varlığının Romanya’da Türkçe öğretimi üzerindeki etkisi açıklan-

mıştır. İncelemenin somut bir temelde ilerlemesi için Romen Milli İstatistik 

Enstitüsü, Ortadoğu ve Güneydoğu Avrupa Etnik İlişkiler Bölgesel Merke-

zi, Romanya Eğitim Araştırma ve Gençlik Bakanlığı tarafından yayınla-

nan son bilgiler kullanılmıştır. Çalışmanın bulgularından, Romanya’da 

Osmanlı İmparatorluğu’ndan bugüne kadar neredeyse aralıksız olarak 

Türkçe öğretiminin devam ettiği sonucu çıkmıştır. 

Anahtar kelimeler: Romanya, Türkçe Öğretimi, Ana Dili, Yabancı 

Dil, Öğretim Kurumları, Dil Öğretimi, Anket. 

Abstract 

The Past and Present in Romania Turkish 

The aim of this research is to introduce the history of Turks in Roma-

nia and to present the evolution of Turkish language education taught as 

a foreign language as well as a mother tongue. In this context, the evoluti-

on of teaching Turkish as a foreign language and as a mother tongue had 

been examined from past to present considering international interactions 

and political backgrounds. The influence of Turkish presence upon the 

process of teaching Turkish in Romania had been explained by firstly in-

forming about Turks in Romania. In order to make the research go for-

ward on a reliable basis, information given by national institutions had 
                                                           
* İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Öğr. Üyesi. 
** İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Öğrencisi. 
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been used. These institutions include The Romanian Institute of Statistics 

Regional Center of Ethnic Relations in Middle, East and South East Euro-

pe, Romanian Ministry of Education, Research and Youth. From the re-

sults of this study, it is concluded that from the period of Ottoman Empire 

until nowadays Turkish education has been almost continuously provi-

ded in Romania. 

Key words: Romania, Teaching Turkish, Mother Tongue, Foreign Lan-

guage, Educational Institutions, Teaching Language, Survey. 

Giriş 

Ünlü dilbilimci, Wilhelm Von Humboldt, dilin bir eser (ergon) değil, 
bir faaliyet (energia) olduğunu dile getirmiştir. Eğer dil, bir eser olsaydı, 
bir kere oluştuktan sonra bir daha hiç değişmemesi, olduğu gibi kalması 
gerekirdi. Halbuki, dil bir değişme ve gelişme gücüne sahiptir. 

Bu çalışmanın amacı, Romanya’daki Türkleri tanıtarak, Türkçe öğre-
timinin izlediği yolu sunmaktadır. Bir dilin gelişimini anlamak için, ilk 
önce o dili konuşan milletin tarihine bakmak gerekir. 

Çalışmanın birinci bölümünde Dobruca’daki Türklerin tarihi sunul-
muştur. Dobrucalı Türkler bu topraklara Karadeniz’in Doğu ve Batı böl-
gelerinden gelerek yerleşen Türk kabilelerinin torunlarıdır. Dobruca eya-
letinin tarihi üç geniş ve farklı devri içine alır: 

1. Osmanlı İmparatorluğu’ndan Önceki Dönem (XIV. - XV. yüzyıllar) 
2. Osmanlı Dönemi (XV. - XIX. yüzyıllar) 
3. Romanya Devleti’ne bağlanması tarihinden (1878) günümüze ka-

darki dönem. 
Çalışmanın ikinci bölümünde Romanya’daki Türkçe öğretiminin tari-

hi, geçmişten bugüne kadar sunulmuştur. Romanya’da Türkçe öğretimi 
Osmanlı döneminden itibaren başlamıştır. Bu dönem, bilindiği gibi, eği-
timde dinin ağır bastığı dönemdir. Bu dönemde konuşma dili daha sade 
bir Türkçe iken, yazı dili, edebi dil, daha çok Arapça ve Farsçadan alınan 
kelimeler ve gramer yapılarının bulunduğu Osmanlı Türkçesidir. 

1878 yılından sonraki dönem, I. Dünya Savaşı’ndan 1948 kadar sü-
ren zaman olup, yavaş yavaş medrese eğitimine son verilmeye başlandığı 
dönemdir. Bu döneme damgasını vuran olay, Mustafa Kemal Atatürk’ün 
Türkiye’de gerçekleştirdiği inkılâpların Dobruca Türklerinin değişik alan-
larda yaşamını etkilemesidir. 

Komünist dönemde Türkçe eğitimin gelenekleri ihmal edilerek, bu 
eğitimi Türkçe ve Tatarca eğitimleri diye ikiye ayırmak suretiyle, Türk ve 
Kırım Türkü birliğine zarar verilmiştir. 

Romanya’daki ana dil ve yabancı dil olarak Türkçe öğretiminin bu-
günkü durumunun sunulduğu Post-komünist (Komünizm sonrası) dö-
nemde artık Türkçe öğretimi geliştirilip hem ana dil hem de yabancı dil 
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olarak devlet kurumlarında ve özel kurumlarda öğretilmeye başlanmış-
tır. Yeni yapılan kanunlara göre, Türkçe eğitimine ait olan kendi müfre-
datları ve ders kitapları hazırlanmıştır. 

Çalışmanın üçüncü bölümünde dil öğretimi sürecinde dikkat edilecek 
birkaç önemli nokta tanımlanarak en önemli öğretim yöntemleri, teknik-
leri ve ilkeler sunulmuştur. 

Bu çalışmanın yapılması için Romen Milli İstatistik Enstitüsü, Romen Eği-
tim Araştırma ve Gençlik Bakanlığı, Orta Doğu ve Güneydoğu Avrupa Etnik 
İlişkiler Bölgesel Merkezi tarafından güncellenmiş bilgiler kullanılmıştır. 

1. Dobruca’da Türk Varlığı 

1.1. Dobruca Bölgesi 

Dobruca, zengin otlaklarıyla, ozanlar tarafından söylenen destanların 
dünyasından inmiş gibi, birçok milletin zaman içerisinde folklor hazine-
sini süslemiş bir yerdir. 

Eskilerde Eflak, Erdel bölgesinden, her yıl, koyun sürüleri ile birlikte 
gelen çobanların buluştuğu Dobruca, aynı zamanda Orta Asya’nın boz-
kırlarından, yeni otlak arayışı için yola koyulmakla göçebe hayatına alış-
mış bir millet tarafından dinlemek için tercih edilen yer olmuştur. Dob-
ruca uygarlığı, bölgesinin tarihi gelişimi sebebiyle, Roma, Bizans, Selçuk 
ve Osmanlı gibi İmparatorlukların etkisini biriktirmiştir. Bu bölge, bazen 
geçiş bölgesi, bazen de savaş alanı şeklini almıştır. Zaman zaman defa-
larca yerleşim yerleri yıkılmışsa da, ateş altında kalarak kül olmuşsa da, 
insanlar tarafından terk edilmiş olsa da, Dobruca uygarlığı her defasında 
kendi külünden yeniden doğma imkânı bulmuştur. Bu gayretler içinde 
büyük bir katkıyla diğer topluluklarla birlikte Türk ve Türk-Tatar unsu-
ru da yer almıştır.1 

Dobruca Türkleri ile Dobruca Tatarları aynı kökten gelir. Tarih içeri-
sinde küçük gruplara ayrılsalar da, insanlar aynı dili ve aynı inancı pay-
laşarak uzun yıllar boyunca Dobruca’nın verimli toprakları üzerinde bir-
lik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde yaşamışlardır. Türkler ve Tatarlar 
aynı dili konuşurlar, tabii ki lehçe farklılıkları var, aynı zamanda aynı 
kültürü paylaşırlar, Türklüğü ve İslam dinini canlı tutarak yaşatırlar. 

1.2. Türk ve Tatar Kelimelerinin Anlamları 

“Türk” adına ilk olarak V. yüzyıla ait kaynaklarda rastlanmıştır. Türk 
kelimesini Türk devletinin resmi adı olarak ilk kullanan Göktürklerdir. 
Zamanla Türk soyuna ait bütün toplulukları anlatan bir “milli ad” haline 
gelmiştir. Orhun Yazıtlarında Türk adı geçmektedir. En eskiden “Törük” 
ve nihayet “Türk” şeklini almış olduğu anlaşılmaktadır.2 
                                                           
1 Nuredin İbram, Romanya Türk Asıllı Toplulukların Kültürel ve Medeniyet Tarihinden Seçme-
ler, Ex Ponto, Köstence, 2009, s. 7. 
2 Nuredin İbram, a.g.e., s. 8. 
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Büyük Türk dil bilgini ve dünyada mukayeseli gramerin öncüsü olan 
Kaşgarlı Mahmut’un Divânü Lugati’t-Türk adlı eserinde, Türk kelimesi 
güçlü, kudretli, hareketli, olgunluk çağı gibi son derece güzel anlamlarla 
açıklanmaktadır. Aynı lügat içinde Tatar kelimesi de yer almaktadır. Ün-
lü tarihçi, Romen vatandaşı Gemil Tahsin, Tatarlardan bahsederken, 
“Türklerden bir zümredir.”, “Tatarlar, Türk uyrukları arasında sayılır.” ve 
“Büyük Türk ailesinin öz evladıdır.” der.3 

1.3. Dobruca’da Konuşulan Dil 

Dobruca bölgesinde yaşayan Türk-Tatar toplumunda konuşulan 
Türkçe ikiye ayrılır: 

1) Tatar Türkçesi. 
2) Oğuz Türkçesi. 
İkisi birlikte Dobruca Türkçesini oluşturur. Tatar Türkçesi aynı anda 

iki alt gruba ayrılır: 
a) Nogay Türkçesi. 
b) Kırım Türkçesi. 
Nogaylar bir zamanlar bu bölgede büyük bir otorite sağlamış Nogay’ın 

torunları sayılmaktadır. 
Kırımlılar taşıdığı isimlerin de ifade ettiği gibi Kırım yarımadasından 

değişik sebeplerle Dobruca bölgesine göç etmek zorunda kalmış toplum-
dur. 

1.4. Dobruca Türkçesi Ağızları 

Dobruca Oğuz Türklerinin ağzı Oğuz grubuna ve Kırım Türkleri ile 
Nogay Türklerinin ağızları da Kıpçak grubuna girer. 

Dobruca Türkçesi’nin Oğuz, Kırım ve Nogay ağızları Anadolu ağızları-
na çok benzer. Aynı diyalektik özellikleri olan tay, tümsek, tukan, tandır, 
kursak, kötek gibi kelimeler hem Dobruca’da hem de Anadolu’da kulla-
nılmaktadır. “Orhun Abideleri”nin - Orhun Nehri vadisindeki (Moğolis-
tan) yazıtlarında görülen sözcüklerin önemli bir miktarı Dobruca’daki Kı-
rım ve Nogay Türklerinin ağızlarında günümüzde de muhafaza edilmek-
tedir. Örneğin “apa” – ata, “aş” – yemek, “bin” – bin, “bori” kurt, “eke” – 
kız veya erkek kardeş, “köz” – göz, “köp” – çok, “maga” – bana, “men” – 
ben, “urmak – vurmak” vs. Yine VIII. yüzyıldan kalma bu yazıtlarda gü-
nümüzde Oğuz Lehçesinde ve Türk Dilinin başka lehçelerinde de bulu-
nan bazı kelimeler vardır.4 

1.5. Dobruca’daki İlk Türk Asıllı Topluluklar 

Tuna ve Karadeniz arasında yer alan bölge: Dobruca’da eski za-
manlarda Getler ve İskitler oturuyorlardı. Mihail Guboğlu’ya göre “ilk 
                                                           
3 Tahsin Gemil, Originea Tatarilor, Kriterion, Bükreş, 1997, s. 7. 
4 Nuredin İbram, a.g.e., s. 9. 
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Proto-Türk millet” olan İskitler Orta Asya’dan gelmişlerdir. Sevdikleri ye-
mek “komas”tı; küre şeklinde yoğrulan bir un hamuru suda ufaltılarak 
kaynatıldıktan sonra, yoğurt ile birlikte çorba ya da az sulu yemek şek-
linde tüketilen bir yemek çeşididir. Sevdikleri içki ise “kımız”dı; mayalan-
mış kısrak sütünden elde edilen mayalı bir içkidir. 

Tarih bilgini olan Herodot, Get ve İskitlerin M.Ö. 514 yılında, şu anki 
Dobruca topraklarında Darius’a karşı koyma cesaretini gösterdiklerini 
yazmıştır. 

Arkeolog Vasile Parvan ise, İskitlerin M.Ö. VI. - VII. asırlarında eski 
Dacia ve tabii ki Dobruca’ya girdikleri dört yolu tespit etmiştir (varsayım 
olarak).5 

Dobruca’da İskitlere ait altı devlet idaresi özelliği taşıyan bölge vardı. 
Varolduklarının ispatı da bulunan altın ve gümüş sikkeler ve bu alanda 
yapılan keşiflerdir. Sikkelerin üstünde Saniakes, Aclis, Akrosas, Khakpes, 
Tamira gibi İskit adları okunabilmektedir.6 Bununla birlikte Kalabeus, 
Sampeus, Zalpada gibi İskit yer ve akarsu adları önemli kanıtlardır.7 

Roma döneminde, Karadeniz ve Tuna arasındaki bölge olan Dobruca, 
Latince kökenli Scythia Minör adını taşıdı.8 

Roma imparatorluğunun bölünmesinden sonra (IV. yüzyılın sonu), 
Dobruca, Bizans İmparatorluğu olarak gelişecek olan Doğu Roma İmpa-
ratorluğu’na bağlanmıştır. III. yüzyıldan itibaren, Dobruca Gotlar, Hun-
lar, Alanlar gibi göçebe milletlerin işgaline uğramıştır. Bunlara, VI. asır-
dan itibaren Slav kavimleri eklenmiştir. 

Türk boyları olan Hunlar, Dobruca’da gözle görülen izler bırakmamış-
lardır. 

Başka bir Türk boyu olan Avarlar, Asya’dan göç edip Orta Tuna böl-
gesine yerleşmişlerdir (567). Varlıkları hem Bucak’ta (Basarabya’nın gü-
neyi) hem de Dobruca’da zikredilmiştir. Bunlar Konstantinopolis’i de fet-
hetmeyi denemişlerdir. Bu kavim daha sonra Romen, Bulgar ve Macarlar 
arasında asimile olmuşlardır. 

Daha sonra sırasıyla Peçenekler, Kumanlar, Tatarlar, Selçuklu Türk-
leri, Osmanlı Türkleri Dobruca bölgesinde görülmektedir. Bunlar Orta 
Asya’dan Karadeniz’in kuzey ve güneyinden gelmeye başlamışlardır. 

Peçenekler, Oğuz Türkleri’nin batı kolundandır. Göktürkler, Türk 
boylarının ortak atalarıdır.9 

Kaşgarlı Mahmut, Divânü Lügati’t-Türk adlı eserinde, Peçeneklerin, 
yirmi iki boyu olan Oğuzların on dokuzuncu boyu olduğunu yazmıştır. 
                                                           
5 Getica, Bükres, 1972, s. 8. 
6 Vasile Canarache, Studii şi cercetări de istorie veche, Bükres, 1950, s. 212-257. 
7 Mihai Guboğlu, Romen Ulusunun Eski Türk Kavimleri İle İlişkileri Hakkında, Ankara, 1981, 
s. 753. 
8 Dionisie M. Pippidi, Scythica Minora, Bükres-Amsterdam, 1975, s. 10. 
9 Akdes N. Kurat, Türk Kavimleri ve Devletleri, Ankara, 1972, s. 44. 
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Bunlar Orta Asya Issık ve Balkas gölleri çevresindeki bölgelerde yaşa-
mıştır. 

Peçenekler, IX. yüzyılın sonlarında Moldova’ya yerleşmişlerdir. 1048 
yılında, Bizans imparatoru Konstantin Monomah’ın izniyle, bunların bir 
kısmı ve başlarında Heghen (Kegenes) adında bir hükümdarları olup 
Dobruca bölgesine yerleşmişlerdir. Ayrıca, Güney Tuna bölgesinde yap-
tıkları baskınlarına karşı, X. yüzyılın sonlarından itibaren Bizanslılar 
Boğazköy ve Köstence arasında bir taş duvar yaptırmışlardır. 

Dobruca’ya yerleşmiş Peçeneklere Bizans imparatoru toprak ve üç ka-
le vermiş ve bunlara karşılık Kuzey Tuna’da kalmış diğer Peçeneklere 
karşı Tuna sınırını korumalarını istemiştir. Oğuz kavimlerinin Batı ko-
lundan olan Uzlar da Orta Asya’dan gelmektedirler. Bunlar, 1064 yılında 
Dobruca’ya yerleşen ikinci etnik grubu oluşturmaktadırlar. Bunlar, Bi-
zans kaynaklarında “Uz” adıyla, Rus kaynaklarında ise “Torki” adıyla gö-
rülmektedir. Eski kaynaklara göre Uzlar, “asalet ve sayı açısından Peçe-
neklerin en önemli boyu” kabul edilmiştir.10 

Tuna sınırının korunmasıyla görevli olan diğer Peçenekler tarafından 
yenilen ve aynı zamanda “korkunç bir salgından dolayı” çok sayıda ka-
yıpları olan Uzlar, Makedonya ve Dobruca’ya yerleşmiş ve muhtemelen 
günümüzdeki Gagavuz topluluğunu oluşturmuşlardır.11 

Kumanlar, Dobruca’ya yerleşmiş Türk asıllı üçüncü topluluktur. Bi-
zans kaynaklarında bunlar “Kuman”, Alman kaynaklarında “Falon” ve 
“Falb”, Ermeni kaynaklarında “Ohardeş”, Latin kaynaklarında “Kuman” 
ve “Kun”, Rus kaynaklarında “Polovtı” ve Doğu kaynaklarda “Kıpçak” ve-
ya “Kıfçak” yanı sıra “İmek” ve “Kimek” olarak adlandırılmışlardır.12 

Doğu kaynakları (X. yüzyıl – Gardizi, Kaşgarlı) ile Avrupa kaynakları 
(J. Marquart, W. Barthold, P. Pelliot), Kumanların beyaz tenli, kızıl saçlı, 
iri vücutlu olduklarını, Kuman kadınlarının da “çok güzel” olduklarını 
yazmaktadır.13 Bu bilgiler ayrıca korunmuş heykellerde de görülmekte-
dir. 

“Oğuzname”, XIII. yüzyılda “Rumenlerin ülkesinden” bahsetmektedir. 
Kroniğe göre, “Rumenlerin ülkesi” Oğuz Hanına teslim olmak istememiş 
ve Han, bunlara karşı büyük bir ordu göndermiştir.14 

IX. yüzyılda Romenlerle temas eden Kumanlar 1067 yılında Tuna kı-
yısına ulaşmışlardır. Bunlar, Uz’ları Tuna’nın güneyine sürmüşlerdir. 
Bunlar Moldova, Eflak, Boğdan ve Erdel’e yerleşmişledir. Bunların bü-
yük çoğunluğu aşağı Tuna bölgesine yerleşmişler ve “Deniz Bölgesi” veya 
“Tuna’dakiler” olarak adlandırılmışlardır. 
                                                           
10 Mehmet Ali Ekrem, Din İstoria Turcilor Dobrogeni, Kriterion, Bükreş, 1994, s. 14. 
11 Akdes N. Kurat, a.g.e., s. 67. 
12 Akdes N. Kurat, a.g.e., s. 69. 
13 Akdes N. Kurat, a.g.e., s. 69-74. 
14 Zeki Velidi Togan, Oğuz Destanı, İstanbul, 1972, s. 98. 

106



İBRAHİM AKIŞ - CRİSTİNA ANAMARİA STEFAN / ROMANYA’DA TÜRKÇENİN DÜNÜ BUGÜNÜ 7

Kuman ve Peçenekler güneyde Bizans’a karşı; batıda Macarlara karşı; 
doğuda Ruslara karşı akınlar düzenlemişlerdir. Peçenek-Patristrian or-
taklığına karşı 1091 yılında, Lebunion çarpışmasında Kumanlar Bizans-
lılarla ittifak etmişlerdir. 

1239 yılında, Deşt-i Kıpçak’ta bulunan Kuman nüfusu, Batu Hanın 
korkusundan (1237-1256 yılları arasında) batıya doğru kaçar, bugünkü 
Dobruca bölgesine yerleşir. Bunlar daha sonra “Osmanlı Türklerinin içe-
risinde” yer alacaktır.15 

Büyük Romen tarihçi Nicolae Iorga’ya göre Uz, Peçenek ve Kumanlar-
dan kalma birçok yer ve akarsu adlarının yanında (Uz, Oituz, Bucak, 
Budak, Çardak, Bumas, Baragan, Deliorman, Karaiman vb.) ekonomik 
ve askeri hayatından ve aynı zamanda adbilimden de izler kalmıştır. 

Dobruca’ya yerleşen sonraki Türk asıllı nüfus Tatarlardır. Kaşgarlı 
Mahmut’a göre (XI. yüzyıl), Tatarlar, Asya’nın kuzey grubunun on kav-
minden biridir. Karadeniz’in kuzey bölgesindeki Türk asıllı nüfusunun 
Tatar grubu, ancak XIII. yüzyılda tarihte kendini gösterecektir. 

Cengiz Han, Batu Han, Subutay Avrupa’nın merkezine doğru Tatarla-
rın akınını yönetmektedir. Tatar kelimesi, Altın Ordu’nun nüfusunu be-
lirtmek için yabancı milletler ve özellikle Ruslar tarafından kullanılmış-
tır. 

Orta Asya ve Doğu Avrupa’nın topraklarında, XIII. yüzyılın ortaların-
da Altın Ordu devlet kurulmaktadır. Bunun merkezi Volga’nın aşağısın-
da olup, burada Batu Han Astrahan’a yakın olan Saray Batu başkentini 
kurmuştur. Altın Ordu hükümdarlığı, Bizans kıyısı hariç, Asya’ya doğru, 
tüm Karadeniz kıyılarına uzanmaktadır. Dobruca’daki Tuna ve Karade-
niz limanları bu dönemde hakikaten bir gelişim ve refah dönemi yaşa-
mıştır. 

Altın Ordu’yu İslam dinine kavuşturan Berke Han (1257-1264), Müs-
lüman Arap dünyası ve Doğu’daki diğer Müslüman Türk devletlerle sıkı 
ilişkiler kurmuştur. 

Arap tarihçisi Rükneddin’e göre Tokta Han zamanında (1291-1312), 
Nogay Prensin (1267-1299) soyundan gelen Tukul Bugha ve Saray Bug-
ha kendi kabileleriyle İsakça’ya yerleşmiş ve Tukul Bugha’nın toprakları 
İsakça’dan Portile de Fier’e (Demir Kapılar’a) kadar uzanmaktadır. Bu 
bilgi İbn-i Haldun tarafından da doğrulanmaktadır. Arap coğrafyacısı 
Abdulfeda (1273-1331) “İsakça (İsakdji)’nin Ulahların ülkesinde (Al Ulah) 
bir şehir olduğunu yazmaktadır. Burada, Rumen nüfusunun yanında Türk 
asıllı nüfus da yerleşmektedir.”16 

İbn-i Batuta, 1330-1331 yılları arasında; “...Baba Saltık şehri, Tatar-
ların yönettiği son şehirdir. Onlar ve Yunan İmparatorluğu’nun başlangıcı 
                                                           
15 Zeki Velidi Togan, a.g.e., s. 98. 
16 Constantin Bratescu, “Ibni Battuta, Calator arab in Dobrogea secolului al XIV lea”, Dob-
ruca Tarihsel Olaylar Dergisi, I. Cilt, 1929, s. 193-195. 
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arasında, insanların yaşamadığı 18 günlük boş bir alan olan bir yol var-
dır.”17 diye yazmaktadır. 

1962-1963 yılları arasında, Tulça Arkeoloji Müzesi’nin ekibi ve Simi-
on Gavrila tarafından yapılmış kazılar sonucunda Mihail Kogalniceanu 
köyüne yakın olan Uzunbayır Tepesi’nde önemli bir hazine bulunmuş-
tur. Bu hazinenin içeriği 195 Bizans sikkesi ve 23.440 Tatar gümüş sik-
kesidir. Tatar sikkeleri Tuda Mengü (1280-1287), Tele Boga (1287-1291) 
ve Tokta Han (1291-1312) tarafından basılmıştır. Bir sikke Nogay Pren-
si’nin adını taşımaktadır. Aynı yerde 103 gümüş külçe ile altın ve gü-
müşten yapılma beş takı da bulunmuştur. 

1263’te, Sarı Saltuk Dede kalabalık bir Selçuklu nüfusu ile Babadağı’na 
gelmiştir. Daha sonra Osmanlı Padişahı II. Beyazıt tarafından ona bir türbe 
inşa edildi. Bu türbe seferlerinde buralardan geçen bütün padişahlar tarafın-
dan ziyaret edildi; Kanuni Sultan Süleyman (1538) ve II. Osman (1620) gibi. 

Buraya yerleşenlerden bir kısmı Hıristiyan olmuştur ve böylece Gaga-
vuzlar meydana gelmiştir. Güney Dobruca’da bulunan Selçuklu Türkle-
rinin bazı nesilleri “Gırcalı” (Nogay) adı ile tanınmaktadır. 

XIII. yüzyılda oldukça sağlamlaşan Dobruca’daki Türklerin İslâm’a 
geçmesi onlara yeni bir dini kimlik kazandırmış, manevi, kültür ve me-
deniyet bakımından yeniden bir doğuş meydana gelmiş ve Hıristiyan 
halk tarafından asimile edilememiştir. Osmanlı İmparatoru bünyesinde, 
Dobruca Türkleri cami, medrese, kadılık, mekteb-i sübyan, vakıf gibi 
birçok İslami kurumları ve aynı zamanda tarih boyunca yaşamaya de-
vam eden bir İslami kültürü yaratmışlardır. 

Rumeli’yi fetheden Osmanlı Türkleri, Sultan Yıldırım Beyazıt zama-
nında Güney Dobruca’yı ele geçirdiler. Kısa bir süre Silistre şehrini eline 
geçirmiş olan Romen Prensi Mirçea çel Bâtran (İhtiyar Mirçea) 1417’de 
buradan Tuna’nın öbür tarafına geçti. II. Beyazıt 1484’te Kiliya’yı da zapt 
ederek Tuna ile Karadeniz arasındaki bütün Dobruca’yı Osmanlı Devle-
ti’nin hükümranlığı altına aldı. II. Beyazıt, Aşağı Tuna’daki Müslüman 
unsurunu kuvvetlendirmek için 1502’de, İtil Suyu boyunda ve Kıpçak 
Bozkırı’nda yaşayan Tatarları Kiliya havalisine yerleşmeğe çağırdı. 

Türk seyyahı Evliya Çelebi, “II. Sultan Beyazıt, Dobruca’yı Bulgar, 
Ulah ve Moldavyalılar’dan aldıktan sonra, burasına Karadeniz’in kuzeyin-
den çağırdığı Tatarları ve Anadolu’dan getirdiği Türkleri yerleştirdi. Bunla-
rın Ulahlar ve Bulgarlarla karışmalarından Çitak’lar türemiştir ki bunlar 
Türkçeyi ayrı bir şive ile konuşurlar.”18 der. 

Kanuni Sultan Süleyman 1538’de ordusu ile Dobruca’ya gelir. Hemen 
hemen hepsi Türkçe isimler taşıyan kasaba ve köylerden geçer. Ordu 
Babadağı’na gelince Padişah burada dört gün kalır. 
                                                           
17 Constantin Bratescu, a.g.e., s. 4-8. 
18 Nuredin İbram, a.g.e., s. 29. 
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Sarı Saltuk’un mezarını ziyaret eder. Şehir halkı ile sürek avına çıkar. 
26 Ağustos 1538’de Dobruca’yı terk eder. Padişaha bu seferinde refakat 
eden Nasuh Matraki, “Fetihname-i Kara Boğdan” eserinde bunları detay-
larıyla anlatır.19 

1593-1595 yıllarında Romen Prensi Mihai Viteazul sık sık Dobruca’ya 
baskın yapıyordu. Buradaki memurları ve toplumu telâşa veriyordu. Bu 
sırada Kırım’dan ve bilhassa Bucak’dan (Besarabya’dan) gelen Tatarlar 
Dobruca’nın boş yerlerine yerleştiler. 

Kırım’ın 1783’te Rusya’ya bağlanmasından sonra Kırım Türkleri 
gruplar halinde Türkiye’ye göçmeğe başladılar. Bunlardan bir kısmı ara-
balarla Bucak’tan geçerek Dobruca’ya, bir kısmı gemilerle Köstence, Var-
na, Balçık ve Kavarna’ya ve bir kısmı da İstanbul’a, Sinop, Samsun ve 
Zonguldak iskelelerine çıkıyorlardı. 

Francesco Bianconı, Kırım Yarımadası’nın dahil bulunduğu Tavrida 
eyaletinden 1856-1860 yılları arasında göçen Kırım Tatarlarından yüz 
bin kişinin Dobruca’ya çıktığını yazar.20 

Romen Prof. Alexandru P. Arbore: “Bu devirde Dobruca, haklı olarak, 
“Tatar Dobrucası” adını almıştı. 1866 tarihinde Dobruca’nın bütün nüfusu 
240.000 kadardı.” der.21 

Dobruca’ya gelen Türk ve Tatar göçmenleri ya mevcut Türk ve Tatar 
köylerine ve kasabalarına ya da yeni kurulan köylere yerleşiyorlardı. 

XV. yüzyıldan itibaren Dobruca toplumunun büyük çoğunluğunu 
Kıpçak Bozkırı’ndan, Anadolu’dan ve Kırım’dan gelen Türkler oluştur-
muşlardır. 

Osmanlı Dobrucası’nda Türklerden başka çoğu Müslüman olan Çin-
geneler, Romenler, Rus Çarı Deli Petro’nun reformlarından kaçıp Dobru-
ca’ya sığınan Ruslar ve Ukraynalılar, Bulgarlar, Gagavuzlar, Rumlar, 
1841-1848 yıllarında gelen Almanlar (Alman göçmenleri), Kuzey Kafkas-
ya’nın Ruslar tarafından zaptından sonra getirilen Çerkezler, Yahudiler 
ve diğer milletler yaşamışlardır.22 

1.6. Dobruca Yolcularının Tanıklıkları 

• Evliya Çelebi, “Yıldırım Beyazıt Han bu toprakları Bulgarlardan, Ef-
laklar ve Moldovyalılardan aldıktan sonra, buralara Tatar ve Anadolu’dan 
getirdiği askerleri yerleştirmiştir.”23 der. 

• Filip Stanislavov, Sofya Katolik piskoposu, 1859 yılında Babadağı 
şöyle anlatıyor: “yedi Katolik evi ve burada yaklaşık 40 can vardır (...) kili-
                                                           
19 Mehmet Ali Ekrem, a.g.e., s. 29. 
20 Nuredin İbram, a.g.e., s. 36. 
21 Nuredin İbram, a.g.e., s. 37. 
22 Nuredin İbram, a.g.e., s. 21-23. 
23 Marturiiler Unor Calatori Straini Despre Tavile Romane, 6. Cilt, Bükreş, 1976, s. 368-395. 
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seden ayrılan yaklaşık 300 Bulgar, Rum ve yaklaşık 2000 Rumen Kilisesi 
vardır (....) Yaklaşık 1700 Türk evi ve aşağı yukarı 6000 can burada ya-
şar.”24 

• Ioan Gninski, Helm yüksek yöneticisine göre 1677-1678 yıllarının 
Dobruca’sında yaklaşık 200 Tatar evi olduğunu, İsakça hakkında ise 
“yerlilerin çoğunun Rum, Ermeni, Bulgar ve Türk”, olduğunu not etmekte-
dir.25 

• Dimitrie Cantemir, 1710 yılında, Alibeyköyü yerleşiminde bulun-
duğu tarihlerde, varlıklı bir Türkün dini hoşgörüsünü belirtiyordu. Ona 
göre, söz konusu varlıklı Türk Hoca Azizi kutlama gününe saygı göstere-
rek, o gün kendine tâbi olan Hıristiyanlara iş yaptırmamaktaydı.26 

• Xavier Hommaire de Hell, Fransız mühendisi, 1846 yılında, Kara-
deniz kıyılarına yaptığı bir gezide şunları not etmektedir: “Bu kadar güzel 
yerlerde yaşayan birkaç Tatar, Kırım Hanlarına dayanan meşhur Bucak 
ordusundan kalmadır. Moğol tipi, Azov Denizi Nogayları gibi, Türk ırkıyla 
karışarak özelliklerinden kaybetmiştir. Ancak bu fakirlerde en seçkin mi-
safirperverliği görüyorsun.”27 

• İon Ionescu de la Brad, “Excursion agricole dans la pleine de la 
Dobroudjea (1850)” adlı araştırmasında, İstanbul’da yayınladığı Karade-
niz bölgesinin ekonomik-çiftçilik potansiyelini değerlendirirken aynı za-
manda etnografik detaylara da yer vermektedir: Bazarcık’ta Türklerin 
740, Bulgarların 110, 50 Ermeni ve “Hıristiyan” olan, Türkçe konuşan, 
temiz ve varlıklı, aynı zamanda ahlaken üstün olan 40 Çingene evi bu-
lunduğunu not etmektedir. Mangalya’da, Türklerin evleri (80) ve beş rea-
ya vardır. Milliyetlerin tablosu, özet olarak şudur: Tulça, İsakça, Maçin, 
Hırsova, Baba (Silistre vilayeti) Köstence, Mangayla, Balçik, Bazarcık 
(Varna Vilayeti) kazalarında 4800 Türk ailesi, 2225 Tatar ailesi, 3656 
Romen ailesi, 212 Mısırlı ailesi, 145 Arap ailesi, 59 Alman ailesi, 119 Ya-
hudi ailesi, toplam 15.764 aile yaşamaktaydı.28 

• Jules Michelet, mühendis, Tuna Misyonu üyesi, 1855 yılına, 
Dobruca’da beş “ırk” belirtmektedir: Tuna kıyılarında Romenlerin, Ba-
zarcık yakınlarında Bulgarların, dini zulümlerden Don ve Dnieper’den 
kaçmış Tuna Deltası’ndaki Kazakların, Deniz kıyılarından Köstence’ye 
kadar Türklerin, bölgenin merkezinde Tatarların yaşadığını kaydetmiş-
tir.29 
                                                           
24 Marturiiler Unor Calatori Straini Despre Tarile Romane, 5. cilt, 1974, Bükreş, 1976, s. 617. 
25 Marturiiler Unor Calatori Straini Despre Tarile Romane, 5. cilt, 1974, Bükreş, 1976, s. 364. 
26 Dimitrie Cantemir, İstoria İmperiului Otoman, Cilt: 1-2, Bükres, 1876, s. 178-184. 
27 Marin Rares, Xavier Hommaire de Hell. Un calator in Dobrogea anului 1846, Dobruca Ka-
yıtları, 1934, s. 63-64. 
28 İon İonescu de la Brad, Excursion agricole dans la pleine de la Dobroudjea, par Constanti-
nopole, 1850, s. 97-1870, F. Mihailescu’nun çevirisi, Dobruca Kayıtları, Ocak-Mart 1922. 
29 Jules Michelet, Le Travaux de Defense des Romains Dans la Dobrroutcha, Paris, t.y., s. 3. 
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• Grigore Danescu, 1899 yılında, Dobruca’da, 25 milliyeti 6 gruba 
ayırmıştır: a) Latin unsuru: Romenler (118.919), İtalyanlar (1.391), Fran-
sızlar (121); b) Rum-Arnavut unsuru: Rumlar (8.445), Arnavutlar (576). 
c) Alman unsuru: Alman (8.556), İngiliz (66), İsviçreli (10), Danimarkalı 
(9), Norveçli (3), d) İslav unsuru: Bulgarlar (38.439), Rutenler (13.680), 
Rus Lipovanlar (12.801), Lehler (63), Karadağlılar (93), Sırplar (32);       
e) Moğol unsuru: Türkler (12.146), Tatarlar (28.670), Gagavuzlar (3.832), 
Macarlar (675), f) Başka unsurlar: Yahudi (4.654), Ermeni (2.749), Çin-
geneler (2.852), Persler (4).30 

• A. Montandon, Belçikalı entomolog, 1884 yılında, böcek koleksiyo-
nunu tamamlamak üzere Karadeniz kıyısına geldiğinde, milliyet ve din 
konusunda Romen idarecilerin hoşgörülü politikasını kaydetmektedir: 
“Mangalya’da iki cami, ancak yalnız biri kullanılmaktadır. Romen hükü-
metinin tüm çabalarına rağmen Türkler gidiyorlar. Kimseyi dininden dön-
dürmeye çalışmayan Hıristiyan papazları tarafından rahatsız edilmeden, 
dinlerini tamamen serbestçe yaşıyorlar, herhangi bir sebepten mahkeme-
lik olan bir Türk ve Hıristiyan arasında hâkimler genelde ilkine hak veri-
yorlar.”31 

• Barbu Delavrancea, Ovidiu’nun heykelinin yerleştirmesiyle ilgili bir 
röportaj yazması gereken “Românul” gazetesinin redaktörü iken, Boğaz-
köy’de ilk olarak Tatar gördüğünde şaşarak “O! Tatarlar! Yüzlere bak!” der 
ki Dobruca’yı, tümü “bir barınak gibi”, “birbiriyle karışmayan 12 veya 14 
milliyetleriyle”, “garip bir ülke” olarak değerlendirmektedir. Fakat, “Tatar 
Mokan ile, Mokan Lipovan’la kavga etmiyor; Alman Türk’e küsmüyor.”32 

• Kraliçe Carmen Sylva, Tuna’yı gezerek, 1904 yılında, durak yaptığı 
Boğazköyü’nde, gemisinde bazı Türk bayanlarının ziyaretini kabul etmiş-
tir. Gemiye binmeden önce, bayanlar “kararlı şekilde şart koymuşlardır”: 
Yakında hiçbir erkek bulunmasın. Kraliçe anlatıyor: Salona girdiklerin-
de, Türk bayanları feraceyi bırakmış ve en güzel giysileriyle önümde du-
ruyorlardı. Çok altın ve yeşilli mavili ipekle dikilmiş kırmızı kadifelerle gi-
yinmiş, harika görünüyorlardı; pahalı mücevherlerle, özellikle altın kol-
yelerle, belki çok eski güzel altın paralarla süslenmişlerdi. Uzun saçları 
kına ile boyanmış sarkıyordu ve başlarında sevimli dikişlerle işlenmiş in-
ce yemenileri vardı.33 

• Nicolae Iorga, Karadeniz bölgesinde sürekli gezgin, Tulça’da, XX. 
yüzyılın ilk on yılında Bulgar, Rum, Yahudi dükkânlarını yan yana; Mo-
kan kahvehanelerinde, sessiz bir etnografik sergide, köylü ve şehirli şap-
                                                           
30 Constantin Cioroiu, Minoritatile care traiesc in Dobrogea alaturi de romani, Dobruca Ka-
yıtları, Yeni Seri, Yıl: II, Köstence, 1990, s. 30. 
31 Constantin Cioroiu, Minoritatile care traiesc in Dobrogea alaturi de romani, Dobruca Ka-
yıtları, Yeni Seri, Yıl: II, Köstence, 1990, s. 29-30. 
32 Barbu Stefanescu Delavrancea, “Sapte zile la Constanta. Insemnari de la Constanta”, 
Eserler, 6. Cilt, Bükreş, 1970, s. 121-129. 
33 Sylva Carmen, La Dunare, Bükreş, 27 Nisan-3 Mayıs 1904, s. 52. 
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kaları, Türk fesleri, Tatar türbanları ve buna uygun kıyafetler görmüş-
tür.34 

• Mihail Sadoveanu, vergilerin kaldırılabilir ve toprağın herkese yetti-
ği, barış zamanındaki Osmanlı hâkimiyetinin insaflılığı hakkında yaşlıla-
rın özlemli ifadelerini not etmiştir. İmparatorluk temsilcisi, yemeğini ye-
dikten sonra ev sahibine sorardı: “Nerede toprak istiyorsun? Ne kadar ve-
reyim?” Sonra, yüce padişahın büyük topraklarından ve onun ormanla-
rından, Türk temsilci, isteyenin gereğine göre ölçer ve yazılı evrak da ve-
rirdi. Ev sahibi, Türk’ün dizlerine kapanır ve iyiliği için ve gücüne göre 
bahşiş verirdi: Birkaç altın, güzel bir parça kumaş, bir çift kırmızı çizme 
gibi. Oradaki eski insanlar, oldukça iyi yaşıyorlardı.35 

• Paul Labbe (1912), bölgenin etnik çeşitliliği ve tüm Dobruca’da bir-
çok Müslüman’ın varlığını belirtmiştir. Ona göre, Müslümanların şehir-
lerde 31 köyde 183 camisi vardı; müftüleri doğrudan İstanbul’daki Şeyh-
ül İslam’a bağlıydı.36 

 
Çizelge 1: Dobruca Bölgesi 

                                                           
34 Nicolae Iorga, Romania pana in anul 1918- Moldova si Dobrogea, 2. Cilt, Bükreş, 1940, s. 334. 
35 Mihai Sadoveanu, İmpresii Din Dobrogea, Bükreş, 1925, s. 206-207. 
36 Paul Labbe, La Vivante Roumanie, Paris, 1913, s. 40. 
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2. Romanya’da Türkçe Öğretimi 

Romanya’nın Dobruca eyaletinde eğitim-öğretim tarihi, dönemlere gö-
re bazı farklılıklar gösterdiğinden, çalışmada konu önemli iki tarihi dö-
nem çerçevesinde ele alınarak her dönemin kendine özgü özellikleri anla-
tılacaktır. 

Bu iki dönemden birincisi Osmanlı dönemidir ki Dobruca Bölgesi’nde 
Türk Osmanlı hâkimiyetinin kurulduğu XV. yüzyılda (1484 yılı) başla-
makta olup, 1878 yılında, yani 1877-1878 yılları arasında Türk-Rus sa-
vaşının sonuçlarını görüşmek için 13 Haziran - 13 Temmuz arası topla-
nan Berlin Kongresi’nin 46. maddesi gereğince Osmanlı, beş yüz yıl ken-
di toprakları bildiği Dobruca eyaleti ile Tuna Deltası’nı Romen idaresine 
terk etmiştir. Karadeniz’e 220 km sahili olan bu 15.623 kilometre karelik 
arazi, bir yıl Rus idaresinde kaldıktan sonra 12 Kasım 1878 tarihinde 
idare Romen yönetimine geçmiştir. 

İkinci dönem ise bu eyalette yaşayan Türk ve Tatarların 1878 yılında 
Romanya’da yaşayan azınlıklar arasında yer almalarından günümüze 
kadar geçen dönemi kapsamış olup bu dönemin bazı eğitim-öğretim özel-
likleri göz önünde bulundurulduğunda bu dönemi dört alt dönemde ele 
alınabilir. 

Bu alt dönemler şunlardır; Birincisi, Dobruca Türklerinin yeni vatan-
larında azınlık topluluk durumuna düştükleri 1878 yılından I. Dünya 
Savaşı’na kadar uyguladıkları eğitim-öğretim sistemleri, ikincisi, I. ve II. 
Dünya Savaşları arasında benimsedikleri eğitim-öğretim sistemi, üçün-
cüsü, II. Dünya Savaşı’nın sonu sayılan 1945 yılından, tarihe Romen ih-
tilâli yılı adıyla geçen 1989 yılına kadar yarım asra yakın süren komü-
nizm dönemdeki Türklerin eğitim-öğretimi ve dördüncüsü, 1989 yılı ihti-
lâli sonrası Türkçe eğitim-öğretiminin durumu. 

2.1. Osmanlı Döneminde Türkçe Öğretimi 

Dobruca Türkleri Osmanlı döneminde Karadeniz’in hem doğusundan 
hem de batısından buralara gelip yerleştikleri andan itibaren Osmanlı 
eğitim ve öğretim sisteminin içeriğini, yöntem ve yaklaşımını aynen alıp 
uygulamışlardır. 

Bu dönem, bilindiği gibi, eğitimin dini yönünün ağır bastığı dönemdir. 
Bu dönemde konuşma dili sade bir Türkçe olmasına rağmen, yazı dili, 
edebi dil, daha çok Arapça ve Farsça unsurların oldukça çok yer aldığı 
Osmanlı Türkçesidir. Anavatanları Osmanlı Devleti’nde de Dobruca 
Türklerinde de eğitim ilk, orta ve yüksek olmak üzere üç dereceli, üç 
aşamalıydı. 

Mekteb-i sübyan ismindeki ilkokullar mecburi ve bedelsizdi. Her ba-
ba, altı yaşını dolduran erkek veya kız çocuğunu bu okulların defterine 
kaydettirmek mecburiyetindeydi. Her caminin yanında biri büyük, diğeri 
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küçük iki odalı ayrı bir bina bulunurdu. Bu bina okul vazifesini görür-
dü. Okulun caminin çok yakınında olması, dini derslerden oluşan eğiti-
min, din ve ibadetin bir gerekçesi ve yardımcısı sayılmasından ve uygu-
lamaya elverişli olmasından ileri geliyordu. Okul Eylül ayında açılır, Ma-
yıs ayında kapatılırdı. Hoca öğretmenin ücreti veya maaşı yoktu. Hayır 
sahiplerinin verdikleri yardım ve bağışlarla geçinirdi. Okulların yapımı, 
tamiratı, ısıtılması ve başka masrafları da cemaate aitti. 

Üç yıllık orta öğretim, Köstence, Mecidiye, Hacıoğlu, Pazarcık, Silistre, 
Tulça gibi büyük şehirlerdeki Rüştiye okullarında yapılıyordu. Bu okul-
lardaki öğretmenlerin maaşlarını Osmanlı hükümeti ödüyordu. 

Bu okullarda birçok dini dersin yanı sıra ahlak, hesap, geometri, hüs-
nü-hat, musiki, okuma, imla, coğrafya, Osmanlı tarihi, İslam tarihi, re-
sim ve jimnastik gibi dersler de okutuluyordu. Dobruca Türklerinde rüş-
tiye okullarının üstünde sayılması gereken modern okullar yoktu. Yalnız 
Arapça ve eski usulde dini dersler okutuluyordu. Birçok noksan ve ek-
sikliklerine rağmen bu okullar Dobruca Türklerini cahillikten korumuş-
tur. Bunların sayesinde Türkler arasında okuma bilenlerin oranı bilme-
yenlere göre epeyce yüksekti. Türkler ve özellikle Kırım Türkleri (Tatar-
lar) arasında Arap harfleriyle okumayı bilmeyen yoktu. 

Biraz yukarıda da belirtildiği üzere, dört alt dönemi kapsayan ve 1878 
yılında Dobruca’nın Romanya’ya bırakılmasından günümüze kadar sü-
ren Türkçe eğitim ve öğretimin ikinci dönemidir. 

Birinci alt dönem, buralarda yaşayan Türklerin vatan değiştirmeleri-
ne mecbur edildikleri 1878 yılından Birinci Dünya Savaşı’na kadar sür-
mektedir. Dobruca Türklerinde rüştiye okullarının üstünde sayılacak 
modern okullar yoktu. 1878 yılından önceleri gibi yalnız Arapça ve eski 
usulde dini dersler okutulan medreseler vardı. Köstence, Mecidiye, Pa-
zarcık, Silistre, Babadağ, Tulça, Mangalya gibi şehir ve birçok kasabada 
ve Türklerin yoğun olduğu bazı büyük köylerde eskiden beri varlıklarını 
devam ettiren derece derece medreseler bulunmaktaydı. Bu medreselerin 
çoğu, Osmanlı iktidarı dönemindeki eğitim-öğretim usul ve organizasyo-
nu gibi, Dobruca’nın Romanya’ya bırakılmasından sonra da uzun yıllar 
devam etmiştir. 

1878 yılından I. Dünya Savaşı’na kadar geçen zaman dilimi içerisinde 
Dobruca Türklerinin eğitim ve öğretimi için büyük önem taşıyan 1877 
yılı savaşından sonra 1889 yılına kadar, Sarı Saltuk Baba’nın türbesinin 
bulunduğu, Babadağı’nda faaliyet gösteren, bütün masrafları 1683 yılı 
Viyana kuşatması sırasında büyük fedakârlıklar göstermiş olan Gazi Ali 
Paşa’nın bıraktığı 80 bin dekarlık tarla, orman ve gölden oluşan vakıfla-
rın gelirleriyle karşılanan, binası 1837 yılında II. Sultan Mahmut tarafın-
dan yaptırılan Babadağ Medresesi’ydi. 

Müslüman Semineri adını taşıyan bu medresenin önemi, yıllar geçtik-
çe daha da artmış, eğitim süresi sekiz yıla çıkmış, değişik dini derslerin 
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yanı sıra laik sayılan dersler de verilmeye başlanmıştır. Bu gibi dersler 
arasında, Romanya tarihi ve coğrafyası, Romen dili, hesap ve hendese, 
tabiat bilgileri, medeni hukuk, pedagoji, mantık, halk doktorluğu ve ka-
mu sağlığı, ağaç ve sebze yetiştirme bilgileri, imlâ ve musiki dersleri bu-
lunuyordu. 

1878 yılından sonraki dönemin ikinci alt dönemi, I. Dünya Savaşı’n-
dan 1948’e kadar süren zaman olup, yavaş yavaş medrese eğitimine son 
verilmeye başlandığı dönemdir. Bu döneme damgasını vuran olay, Mus-
tafa Kemal Atatürk’ün Türkiye’de gerçekleştirdiği inkılâpların Dobruca 
Türklerinin değişik alanlarda yaşamını etkilemesidir. Bu arada Türk 
okulları da her alanda etkilenmiştir. Kılık kıyafette yapılan değişiklikler, 
burada da görülmektedir. Örneğin, Seminer’de öğrenciler 1926 yılına ka-
dar cübbe ve sarık kullanıyorlardı. Artık fes yerine şapka giyilmeye baş-
landı. Ancak bu tarihten sonra cüppe yerine öğrenciler fes ve ceket giy-
meye başladılar ve daha sonraları, 1935 yılında medreseyi ziyaret eden 
Türkiye’nin o zamanki Büyükelçisi Hamdullah Suphi Tanrıöver, öğrenci-
lerin Türkiye’de olduğu gibi fes yerine, şapka giymelerini ister. Büyükel-
çinin bu isteği öğrenciler, öğretmenler ve idareciler tarafından büyük bir 
sevinçle karşılanır. Yine Hamdullah Suphi Bey’in isteği üzerine okullar-
da Arap alfabesinin yerini Latin alfabesi almıştır. Aynı doğrultuda, Arap-
ça derslerin sayılarında indirime gidilmiş, yerine Türkçe dersi ve ayrıca 
Genel Türk Tarihi dersi konulmuştur. Türkiye’deki okullarda olduğu gibi 
burada da Türk okullarında Fransızca dersleri verilmeye başlanmıştır.37 

Bu alt dönemin en belirgin özelliği, Dobruca’da Türkçe eğitim ve öğre-
timin, Türkiye’de Atatürk’ün düşünüp uygulamaya başlattığı eğitim-öğ-
retim sistemi etkisi altında bir modernleşme sürecine girmesidir. 

Bu bağlamda, Bükreş Üniversitesi’nde 50 yıl ders veren Türkçe Öğret-
meni Baubec Agiemin kendisiyle yaptığımız bir görüşmede: 

“- 1946 yılı ile, Romanya’da komünist ideolojisine dayanan eğitim-

öğretim reformu yılı olan 1948 yılları arası, Türkçe ilkokula devam et-

tiğim iki yıl zarfında, bugün bile zihnimden hiç silinmeyen asla da si-

linmeyecek olan Türkiye’den getirilen kitaplardaki şiir, hikayelerle te-

mas etmemdir. Hasan Dayı’nın nurlu çehresi, “pisi pisi gel pisi, 

var mı senin gibisi” şiirini, “dağ başını duman almış; gümüş 

dere durmaz akar; güneş ufuktan şimdi doğar yürüyelim ar-

kadaşlar” şiiri ve nağmeleri zihnimden asla silinmeyecektir. Küçük 

yaştaki bir çocuğun yüreğine ve zihnine yerleşen o şiir ve hikayelerin 

terennümleri, onun daha sonraları sağlam milli duygularının temelin-

de bulunduğu şüphesizdir. Azınlık olarak yaşadığı bir Hıristiyan ül-

kesinde yedi yaşlarında bir çocuğun ana dilinde eğitim görerek, ana 
                                                           
37 Ali Aksu, Romanya Müslüman Türklerin Dünü Bugünü, Elvan Yayınevi, Köstence, 2003, s. 
175-180. 
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dilinde öz edebiyatının güzellikleriyle temas etmesinin, onun ileride 

iyi bir Türk olacağının ve asla eritilemeyeceğinin, asimile edilemeye-

ceğinin en sağlam teminat ve güvencesidir. Ahlak kurallarına aykırı 

bir harekette bulunan bir yetişkin için Romenler şu deyimi kullanır-

lar: “-Nu are şapte ani de acasa” yani “Evden (aileden) yedi yılı 
eksik”, dedelerimiz ise böyle bir durum karşısında daha güzel bir 

ifade kullanmışlar: Yedisinde neyse, yetmişinde de odur demişler. 

Müslüman Türklerinin azınlık durumuna düştükleri Hıristiyan çoğun-

luk ortamında, çoğu defalar yarım yamalak da olsa, kendi okulların-

da eğitimin büyük katkısı ile de olmak üzere kimliklerini, benliklerini 

koruyarak var olmayı devam ettirebilmiş, atalarının emaneti olan 

topraklarda Türklüğü yaşatmaya muvaffak olmuşlardır. İnanıyorum 

ki yalnız Romanya’da değil, bütün Balkanlar’da, dünyanın neresin-

de olursa olsun yaşayan bir Türk; soy, dil, din üçgeninin içerisinde 

bulundukça, bu üçgene bağlı oldukça, ne pahasına olursa olsun bu-

na sadık kaldıkça buralarda ve her nerede olursa olsun, Türklüğünü 

ebediyete kadar yaşatacak, var olacaktır. Bu üçgenin bir ayağını göz 

ardı etme, bunu yitirme, çoğu defalar Türk kimliğini yitirme ile eşit 

olabilir. Maalesef, son zamanlarda Romanya’daki Türk ve Tatarlar 

arasında bu konuda firarlarda bir artma gözlemlenmektedir.” 

demiştir. 
1878 yılından sonraki Türkçe eğitim ve öğretim döneminin üçüncü 

aşaması 5 Ağustos 1948 yılı eğitim reformu ile başlayıp komünizm düze-
ninin bertaraf edildiği 1989 yılına kadar sürer. 

2.2. Komünist Dönemde Türkçe Öğretimi 

Bilindiği üzere, İkinci Dünya Savaşı sonralarında Kızıl Ordu birçok 
Doğu Avrupa ülkesi gibi, Romanya’ya da beraberinde komünist düzeni 
getirmiş, Romen toplumunu temelinden sarsmış, savaşın sonlarına doğ-
ru Rusya ile gizli bir anlaşma yaparak, müttefiki Almanya’nın yenilgiye 
uğramasını çabuklaştırmış olan Romen Kralı’nı ülkeden kovmuş, 1948 
yılında kabul edilen Anayasa ile Romanya Halk Cumhuriyeti’ni ilan et-
miştir. 

Bu söz konusu Eğitim Reformu, Romanya’da Türkçe eğitimin yön ve 
içeriğini büsbütün değiştirerek, Marksist-Leninist, yani komünist ideolo-
jiye dayanan bu ideolojiyi tamamı ile benimseyen bir eğitim-öğretim sis-
temi öngörüyordu. 

Okullarda materyalist, ateist eğitim en ön plana alınmıştır. Bu re-
form, Türkçe eğitimin geleneklerini ihmal ederek, bu eğitimi Türkçe ve 
Tatarca eğitimleri diye ikiye ayırmış olup, Türk ve Kırım Türkü birliğine 
zarar vermiştir. Bu durum aslında eski Sovyetler Birliği’nde Türk asıllı 
insanlara uygulanan politikanın bir kopyasıdır. 
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Bu politikaya göre, 150 yerleşim yerinde Tatarca ilkokul, üç merkez-
de ortaokul ve 1949 eğitim yılı başında ve hem de Türk Tatar toplumu 
için büyük yararlarda bulunan, eğitim-öğretim faaliyetini 1960 yılına 
kadar devam ettirecek olan Köstence Tatar Eğitim (Pedagoji) Lisesi açıl-
mıştır. Bu durum, tarih boyunca Kırım’dan kaçarak Dobruca’ya yerle-
şen Kırım Türklerinin (Tatarların) sayısı, buralara Anadolu’dan gelip 
yerleşen Türklerin sayısından çok daha fazla olmasından da kaynakla-
nıyordu.38 

Türkçe eğitim yalnız Başpınar’da veriliyordu. Okul kitapları, kendi 
konuştukları dile göre farklılıkları olan ve Kiril harfleriyle Kazan Tatar-
cası ile hazırlanan kitaplar olduğundan bazı olumsuz sonuçlara yol aç-
mıştır. Bütün bu eksikliklere rağmen, özellikle Köstence Tatar Eğitim 
(Öğretmen) Lisesi’nin, beş kuşak öğretmen yetiştirmesi ile Dobruca’da 
yaşayan Türk ve Tatarların her alanda kalkınmasına katkıları inkâr 
edilemez. 

1957 yılında Bükreş Üniversitesi Yabancı Diller Fakültesi Doğu Dilleri 
Bölümü’nde Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı açıldı. Eskiden beri 
Dobruca’nın birçok itibarlı aydınını yetiştirmiş olan bu okulun programı 
tamamı ile değiştirilmiş, eğitim süresi sekiz yıldan dört yıla indirilmiş, 
komünist ideolojisinin laiklik anlayışı gereğince tedrisatta yalnız dini 
dersler kalmış olup, devlet her türlü desteğini sona erdirdikten sonra 
okul 1965 yılında kapılarını kapatmıştır. Komünist düzeninin başlıca ga-
yelerinden biri, insanların dini inancına son vermek, ders programında 
din dersi olan okulları kapatmak, kilise ve camilerin kapılarına kilit vur-
maktı. 

Bu rejimin gayelerinden biri de Romanya’da yaşayan azınlıkların ço-
cuklarını, Romen okullarında eğitim görmeye yönlendirmekti. Bundan 
dolayıdır ki, 1960 yılında Türkçe eğitime son verilir ve 1990 yılına kadar 
geçen otuz yıl zarfında, Romanya’daki Türk ve Tatarlar Türkçe eğitim al-
madan yaşamaya mahkûm edilirler. 

2.3. Post-Komünist (Komünizm Sonrası) Dönemde Türkçe Öğretimi 

Bu ikinci dönemin dördüncü aşaması 1989 yılında başlar. Romanya’-
nın demokratik bir düzene, bir yaşama geçmesinden sonra, bu ülkede 
yaşayan azınlıkların yanı sıra, Türk-Tatar azınlığı da özgürlüğüne kavuş-
muş olup kendi dilinde eğitim öğretim görme hakkını da elde etmiştir. 
1990 yılında, Romanya Türk-Müslüman Demokrat Birliği kurulur kurul-
maz, Romanya’da Türkçe eğitimin tekrar verilmesi için girişimlerde bu-
lunmuştur. Resmi yollardan ilk olarak, daha önceleri Kültür Bakanlı-
ğı’nda başarıldığı gibi, Eğitim ve Bilim Bakanlığı’nda da Türkçe eğitim-
den sorumlu bir müfettişliğin kurulması olmuştur. 
                                                           
38 Ali Aksu, a.g.e., s. 181-183. 
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Türkiye’deki Milli Eğitim Müdürlükleri karşılığında Köstence’de kuru-
lan müfettişliğin sorumluluk alanına hem Köstence hem de Tulça illeri 
dahil olmaktadır. 

Romanya’da Türkçe öğretiminin bugünkü durumunu anlamak için 
ilk önce bu ülkede yaşayan azınlıklara ve bu konuda tanınan haklara 
değinmek gerekir.  

Romen kanunları, çeşitlerine göre, azınlıklara ana dilde dört aşa-
malı eğitim öğretim hakkı tanımaktadır. Birincisi, Macar, Alman 
azınlıkları gibi sayıları oldukça kabarık olan azınlıklara kendi dille-
rinde okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise eğitim öğretim hakkı ta-
nınmıştır. 

Türk azınlığı gibi daha düşük sayıda olan azınlıklar için, ana dilde 
iki çeşit öğrenim hakkı verilmiştir. Birincisi, 13 Temmuz 1995 tarihin-
de imzalanan Türk-Romen protokolü gereğince, 1995/1996 öğretim yı-
lında faaliyetine başlayan Medcidiye’deki Kemal Atatürk Koleji ve Kös-
tence’deki B.P. Haşdeu okullarında uygulanan kısmi Türkçe eğitim ve 
öğretim şeklidir; ikincisi ise Romence eğitim-öğretim görülen okullarda, 
haftada üç, dört saat yalnız Türkçe dersler verilmesine dayanan sis-
temlerdir.39 

Romanya’da Türkçe eğitimin gelişmesine, eski zamanlarda olduğu gi-
bi, Türk Devleti’nin cömert destek ve yardımı inkâr edilemez. Bu destek 
ve yardımlar 1992 yılında imzalanan Mutabakat Zaptı ile uygulanmaya 
başlanan büyük öğrenci projesi dahilinde, günümüze kadar Romanya’ya 
313 yüksek öğrenim kontenjanı verilmiş olup, bu kontenjanın 175’i kul-
lanılmış, bundan 59 öğrenci mezun olmuştur. Her yıl yaz tatilinde Türki-
ye’de tertiplenen “Türkçe Eğitimi, Türk Kültürü ve Milli Eğitim Sistemini 
Tanıtmak” konulu yaz kurslarına Romanya'dan birçok eğitimcinin katılı-
mı sağlanmıştır. 

Türkçe eğitimin yanı sıra, Romanya’nın tüm okullarında olduğu gibi, 
birçok Türkçe eğitim gerçekleşen okullarda İslam Dini eğitimi de veril-
mektedir. 

Bu eğitim, Medcidiye Kemal Atatürk Lisesi, 1997 yılında son mezun-
larını vermiş olan Kemal Atatürk Pedagoji (Eğitim) Koleji ve Türkçe eği-
timi sağlanan Romen okullarında verilir. Hatta Medcidiye Lisesinde bir 
Teoloji (İlahiyat) Bölümü de vardır. 

3. Romanya’da Günümüzde Türkçe Öğretimi 

Romen Milli İstatistik Enstitüsü tarafından, 2011 yılında yapılan son 
nüfus sayımında verilen resmi bilgilerine göre, Romanya’da 26.179 Türk 
ve 18.143 Tatar yaşamaktadır. 

                                                           
39 Ali Aksu, a.g.e., s. 152-156. 
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Tablo 1: 2011 yılında Romanya’da yapılan nüfus sayımının ara raporu             
(Romanya Milli İstatistik Enstitüsü, 2011: Romanya Resmi Gazete) 

Romanya’da 1990 yılından itibaren yeniden başlatılmış olan Türkçe 
öğretim sisteminin temeli kurulmaya devam etmektedir. 

1990 yılından itibaren Türk ve Tatar azınlığın talebiyle Dobruca Böl-
gesi’ndeki bazı Romen okullarında Türkçe dersleri başladı. Son yıllarda 
Türkiye’nin Avrupa’daki ticaret ve sosyal etkinliğinden dolayı Romenlerin 
Türkçeye karşı ilgileri artmıştır. 

Bu çerçevede Romanya’da birçok yabancı dil merkezinde, özel okul, 
devlet okulu, kültür merkezi ve enstitüde Türkçe öğretilmektedir. Üstelik 
üç üniversitede ana bilim dalı olarak Türkçe öğretilmektedir. 

3.1. Romanya’da Ana Dili Olarak Türkçe Öğretimi 

1989 inkılâbından sonra, Türkçe dersleri, ilk önce, seçimli olarak Ro-
men okullarında hafta sonu, 1-2 saat, velilerin isteği doğrultusunda yapıl-
maktadır. 1997, 128 numaralı Eğitim Kanunu’na göre Türk Dili dersi 
mecburi olarak verilmektedir. Türklerin çoğunlukta bulunduğu şehirlerde, 
mahallelerde, köylerde, Romen okullarında, Türkçe dersi verilmektedir. 

Orta Doğu ve Güney-Doğu Avrupa Etnik İlişkiler Bölgesel Merkezi ta-
rafından yapılan araştırmalara göre, Romanya’daki azınlıkların eğitimi 
ile ilgili aşağıdaki hususlar söylenebilir: 

Romence eğitim veren okullar ve aynı zamanda ana dili olarak Türkçe 
dersi veren okul sayısı: 2007-2008 öğretim yılında - 53 okul; 

Romence eğitim alan ve aynı zamanda ana dili olarak Türkçe dersi 
alan öğrenci sayısı: 2007-2008 öğretim yılında - 3603 öğrenci; 

Romence eğitim veren okullarda ana dili olarak Türkçe dersi veren 
okutman sayısı: 2007-2008 öğretim yılında - 51 okutmandır. 

 
Ana 
Dil 

 
Okul 
Sayısı 

 
Öğrenci 
Sayısı 

Ana 
Okul 
Öğr. 
Say. 

I. - IV. 
Sınıflar 

Öğr. 
Say. 

V.- VIII. 
Sınıflar 

Öğr. 
Say. 

IX.- XII. 
Sınıflar 

Öğr. 
Say. 

 
Okutman 

Sayısı 

Türkçe 53 3603 114 1196 1224 1069 51 

Tablo 2: Romanya’daki ana dil olarak Türkçe öğretiminin okul,                        
öğrenci ve okutman sayısı  

(Orta, Doğu ve Güney-Doğu Avrupa Etnik İlişkiler Bölgesel Merkezi, 2008:97) 
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Ana dili olarak Türkçe dersleri için Türk Milli Eğitim Bakanlığı ile iş-
birliğinde Romanya Eğitim, Araştırma ve Gençlik Bakanlığı tarafından 
4686/2003 ve 5198/2004 Eğitim Kanunu olarak yeni bir müfredat veril-
di. 

Türkçe müfredatı Romanya Eğitim, Araştırma ve Gençlik Bakanlığı 
tarafından onaylandı, fakat içerik olarak Türk Demokrat Birliği tarafın-
dan ana dili Türkçe olan öğrenciler için yapıldı. 

Müfredat Meneveli Şaip ve Mustafa Kesgin tarafından okul gerekçesi-
ne göre yapıldı. 

Ana dili olarak Türkçe derslerinde Editura Didactica şi Pedagogica 
Yayınevi tarafından tekrar düzenlenen kitap ve ayrıca hikâyeden meyda-
na getirilen kitaplar kullanılmaktadır. 

3.2. Romanya’da Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi 

Romanya’da Türkçe yabancı dil olarak, ilk defa 1957 yılında okutul-
du. Bükreş Üniversitesi’nin Türkoloji Bölümü açıldığında, Türkçe Anadal 
I. dil olarak okutulmaya başlatıldı. Türkçe, II. dil olarak Romence ya da 
başka yabancı bir dil ile beraber okutulur. Anadal I. dil Türkçe olarak, 
haftada 8 saat Pratik Dersi, 2 saat Kültür ve Edebiyat, 2 saat Dil Bilgisi 
verilmektedir. I. ve II. Anadal arasında tek fark Pratik Dersinin, haftada 
8 saat yerinde 6 olarak verilmesidir. Kredi açısından 3 öğretim yılında I. 
anadalın 108 kredisi varken, II. anadalın 72 kredisi vardır. 2009 öğretim 
yılından itibaren, Romanya’da çift anadal programı şeklinde düzenlenen 
yabancı dil öğretimi 3 sene (6 dönem) sürer. 

Öğretim materyalleri olarak yabancılar için Türkçe-Hitit Ders ve Ça-
lışma Kitapları kullanılmaktadır. Ek malzemeler öğretim üyeleri tarafın-
dan temin edilmektedir. Türkoloji Bölümü’nün özel kütüphanesinde 
2000 ciltten fazla kitap bulunmaktadır. 

Bükreş Üniversite’nin Yabancı Diller ve Edebiyatlar Fakültesi’nde, 
Anadal I. Dil olarak Türkçe 2 yılda bir defa açılmaktadır. Her sınıfta en 
az 7, en fazla 35 öğrenci vardır. I. sınıfta okuyan öğrencilere alfabe bilgi-
lerinden başlayarak Türkçe dersi verilmektedir. Türkçe bilgisi olan öğ-
renciler için özel ek ödevler verilmektedir, ayrı gruplar yapılmamaktadır. 

Yabancı dil olarak Türkçe, Köstence şehrinde Ovidius Üniversitesi’n-
de de okutulmaktadır. 1961 yılından beri Türkçe Bölümü’nde, anadal 
programı II. dil olarak Türkçe Dersi verilmektedir. Bükreş Üniversitesi’n-
deki sisteme göre, Türkçe Romence ya da başka yabancı bir dil ile bera-
ber okutulmaktadır. 

Öğretim materyalleri olarak yabancılar için Türkçe-Hitit Ders ve Ça-
lışma Kitapları yanı sıra öğretim üyeleri tarafından hazırlanan ek malze-
meler de kullanılmaktadır. Bilgilerini geliştirebilmek için öğrenciler bölü-
mün kütüphanesindeki yaklaşık 1000 cilt kitaptan faydalanabilirler. 
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Ovidius Üniversitesi’nin Yabancı Diller ve Edebiyatlar Fakültesi’nde, 
Anadal Programı II. Dil olarak her yıl açılmaktadır. Her sınıfta en az 10, 
en çok 15 öğrenci eğitim almaktadır. 

2011 yılında Bükreş’te, Kantemir Üniversitesi’nde yeni açılan Türkçe 
Bölümü’nde Anadal Programı II. Dil olarak Türkçe Dersi verilmektedir. 
II. dil olduğundan dolayı, müfredat, kredi hesaplama açısından Ovidius 
Üniversitesi’ndeki Türkçe Bölümü ile çok benzerlik göstermektedir. 

Akademik alanda seçmeli ders olarak Bükreş’teki Doğu Avrupa Üni-
versitesi (Lumina Kurumları), Bükreş Milli Savunma Üniversitesi ve Orta 
Asya ve Türkoloji Çalışmalar Enstitüsü’nde Türkçe dersleri verilmekte-
dir. Seçmeli ders olarak saat sayısı, öğretim materyalleri ve müfredatı fa-
kültenin siyasetine dikkatine göre hazırlanmaktadır. 

Türkçe, yabancı dil olarak Lumina Kurumları’nda da verilmektedir. 
Lumina Kurumları’nın iki Spectrum İlkokulu, dört Spectrum Uluslarara-
sı Ortaokulu, iki Bilgisayar Lisesi, bir Uluslararası Lisesi ve bir Anaoku-
lu ve İSB Early Learning Centre bulunmaktadır. 

Öğretim düzenlemelerine göre, zorunlu seçmeli ders olarak haftada 
her sınıfa iki saat Türkçe Dersi verilecektir. 

Bükreş Uluslararası Okulu’nda okuyan Türk öğrencilere I. sınıftan 
XII. sınıfa kadar ana dili olarak Türkçe dersi veriliyor. Türkiye Cumhuri-
yeti Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan müfredatı (hafifletilmiş 
şekilde) kullanılarak haftada üç saat Türkçe dersi verilmektedir. 

Yabancı dil olarak Türkçe dersi V. sınıftan itibaren, XII. sınıfa kadar 
verilmektedir. V. sınıfta beş saat, VI. sınıfta üç saat, VII. - VIII. sınıfta 
ikişer saat, IX. sınıfta beş saat, X. sınıfta üç saat ve XI. - XII. sınıfta birer 
saat Türkçe dersi verilmektedir. 

Aynı zamanda öğrenciler Bakalorya yabancı dil yeterlilik sınavında İn-
gilizce ve Fransızca’nın yanı sıra, Türkçeyi de seçebilirler. 

Bu bağlamda, Eğitim Araştırma ve Gençlik Bakanlığı ön lisans için 
Müfredat ve Değerlendirme Milli Merkezi tarafından yayınlanan 4642/ 
30.06.2008 numaralı, 1. ekine göre, Bükreş’teki Uluslararası Lise’nin IX. 
- XII. sınıfları için, 2. yabancı dil olarak, Türkçe dersi için özel bir müfre-
dat oluşturuldu. 

Türkçe, yabancı dil olarak 2011 yılında açılan Yunus Emre Kültür 
Merkezleri’nde de öğretilmektedir. 

14 Kasım 2011’de Yunus Emre Kültür Merkezleri’nin 17. ve 18.si 
Köstence ve Bükreş’te Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıldı. 

Yunus Emre Türk Kültür Merkezlerinde düzenlenen Türkçe kursla-
rında basitten zora ve özelden genele, sarmal yapıda dil öğretimi uygu-
lanmakta ve eğitim öğretim sürecinde etkili olan görsel ve işitsel kaynak-
ların kullanımına önem verilmektedir. Öğretim sistemi Avrupa Birliği Or-
tak Dil Kriterleri ve Dil Düzeyleriyle paraleldir. Dört temel dil becerisi 
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olan dinleme, konuşma, okuma ve yazmanın birlikte verildiği dersler, 
günlük dil ve akademik dil ayırt edilmeksizin uygulanır. 

Yabancı dil olarak Türkçe, Romanya’da Dil Merkezlerinde de öğretilir. 
En önemli olan merkezler şunlardır: 

1. B Smart Dil Merkezi 

B Smart Dil Merkezi’nde 6-8 kişilik sınıflarda Türkçe dersi verilmek-
tedir.  

Öğretim materyalleri olarak özellikle B Smart Dil Merkezi için hazır-
lanmış kitaplar kullanılmaktadır. 

  

Çizelge 2: B Smart Dil Merkezi’nde Kullanılan Kitaplar (B Smart:2011) 

Öğretim sistemi Avrupa Birliği Ortak Dil Kriterleri ve Dil Düzeylerine 
uymaktadır. 

A1 
Temel 1 

I. Modül  
30 h 

II. Modül 
30 h 

III. Modül 
30 h 

Seviye Diploması - A1 

A2 
Temel 2 

I. Modül 
30 h 

II. Modül 
30 h 

III. Modül 
30 h 

Seviye Diploması - A2 

B1 
Orta 1 

I. Modül  
30 h 

II. Modül 
30 h 

III. Modül 
30 h 

Seviye Diploması - B1 

B2 
Orta 2 

I. Modül 
30 h 

II. Modül 
30 h 

III. Modül 
30 h 

Seviye Diploması - B2 

Tablo 3: B Smart Dil Merkezi’nde Seviyelere Göre Modül Hesaplaması (B Smart: 11) 

2. Halt Dil Merkezi 

Halt Dil Merkezi’nde Türkçe kursu dört kurdan oluşmaktadır. 1. ve 2. 
Kurlar Temel Seviye, 3. Kur Orta Seviye, 4. Kur da İleri Seviyeyi oluştur-
maktadır. 

Her seviye 32 saattir. 
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Temel Seviye Orta Seviye İleri Seviye 
1.Kur 2.Kur 3.Kur 4.Kur 

1. Seviye (32 saat) 1. Seviye (32 saat) 1. Seviye (32 saat) 1. Seviye (32 saat) 
2. Seviye (32 saat) 2. Seviye (32 saat) 2. Seviye (32 saat) 2. Seviye (32 saat) 
3. Seviye (32 saat) 3. Seviye (32 saat) 3. Seviye (32 saat) 3. Seviye (32 saat) 

Tablo 4: Halt Dil Merkezi’nde Seviyelere Göre Kur Hesaplaması (Halt:2010) 

Öğretim materyalleri olarak Dilset Kitapları, Gökkuşağı Dilbilgisi, 
Ders ve Çalışma Kitapları kullanılmaktadır. 

  

Çizelge 3: Halt Dil Merkezi’nde Kullanılan Kitaplar (Dilset:2011) 

Öğretim sistemi Avrupa Birliği Ortak Dil Kriterleri ve Dil Düzeylerine 
uymaktadır. 

3. Ariel Dil Merkezi 

Ariel Dil Merkezi Bükreş Üniversitesi’nin dil merkezidir. Haftada iki 
defa, 2 saatlik akşam dersleri (18.00 - 20.00 ya da 18.30 - 20.30 saatler 
arasında) verilmektedir. 

Türkçe Dersleri 12 modül olarak verilmektedir. Her modül 32 saat 
sürmektedir.  

Öğretim materyalleri olarak Hitit Ders ve Çalışma kitapları yanı sıra, 
öğretim üyeleri tarafından hazırlanan ek malzemeler kullanılmaktadır. 

 
Çizelge 4: Ariel Dil Merkezi’nde Kullanılan Kitaplar (Hitit:2010) 
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Öğretim sistemi Avrupa Birliği Ortak Dil Kriterleri ve Dil Düzeylerine 
uymaktadır. 

4. Rodiap-Romen Diyalog Platforması 

Rodiap Dil Merkezi’nde Türkçe Dersi ancak lisans ve yüksek lisans 
öğrencilerine verilmektedir. 

Öğretim materyalleri olarak öğretim üyeleri tarafından hazırlanan 
malzemeler kullanılmaktadır. Türkçe Dersin 3 modülü vardır, dersler 
haftada 2 defa, 1.30 saat olarak verilmektedir. 

5. Echo Language Center 

Echo Language Dil Merkezi’nde Türkçe dersi bireysel ya da gruplar 
halinde verilmektedir. Öğretim malzemeleri öğretim üyeleri tarafından 
hazırlanmaktadır. 

Sınıflarda en az 6, en çok 8 kişi vardır. Dersler sabahleyin saat 8.00 
ya da 9.00’dan itibaren, akşamleyin saat 16.00, 17.30 ya da 19.00’dan 
itibaren başlamaktadır. 

Öğretim sistemi Avrupa Birliği Ortak Dil Kriterleri ve Dil Düzeylerine 
uymaktadır. 

6. Turkish Language Training 

Turkish Language Training Dil Merkezi’nde Türkçe Kursları 4 Temel, 
4 Orta, 4 Yüksek kurdan oluşmaktadır. Yavaş kurlarında 1 kur 2 ayda 
32 saatte tamamlanmaktadır. Hızlandırılmış kurlarda 1 kur 1 ayda 40 
saatte tamamlanmaktadır. 

Öğretim materyalleri olarak öğretim üyeleri tarafından hazırlanan özel 
bir kitap kullanılmaktadır. 

7. Fides 

Fides Dil Merkezi’nde Türkçe Dersleri isteğe göre düzenlenmektedir. 
Ders saatleri ve yöntemleri öğrenci profiline göre yapılmaktadır. Türkçe 
Derslerin 3 modülü vardır, dersler haftada 2 defa, 2 saatlik dersler şek-
linde verilmektedir. 

Öğretim materyalleri olarak öğretim üyeleri tarafından hazırlanan ek 
malzemeler kullanılmaktadır. 

Öğretim sistemi Avrupa Birliği Ortak Dil Kriterleri ve Dil Düzeylerine 
uymaktadır. 

Romanya’da Türkçe öğrenmek isteyen ya da Türkiye’ye ilgisi olanlar 
için Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından Türkçe 
Yaz Okulu Programları düzenlenmektedir. 

Yaz okulu öğrencileri yaklaşık sekiz hafta boyunca Türkiye’nin farklı 
şehirlerinde bulunan Türkçe Öğretim Merkezlerinde Türkçe öğretimi al-
maktadırlar. 
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Türkiye’de okumak isteyen öğrenciler için Yurtdışı Türkler ve Akraba 
Topluluklar Başkanlığı lisans, lisansüstü, branş ve kısa dönemli burs 
imkanları sunmaktadır. 

Romanya’da Türkçe öğrenmek isteyenler, hem okullar hem kültür mer-
kezleri hem de dil merkezlerinde çok kaliteli Türkçe eğitimi görebilmektedir. 

Sonuç 

Romanya’da Türkçe öğretiminin gelişim aşamalarını sunmak amacıy-
la yapılan bu çalışmada Türkçe öğretiminin XIII. yüzyıldan beri neredey-
se sürekli olarak verildiği tespit edilmiştir. 

Çalışmanın birinci bölümünde ilk olarak Dobruca Bölgesi’nin Roman-
ya’daki konumu, tarih boyunca bu bölgede yerleşen medeniyetler ve et-
kileyen imparatorluklar sunulmuştur. Türkler birkaç göç dalgası halinde 
Karadeniz’in güney ve kuzey bölgelerinden IX. yüzyıldan itibaren gelerek 
Dobruca Bölgesi’ne yerleşmişlerdir. Bu bilgilerin yanı sıra birinci bölüm-
de Dobruca Türkleri hakkında gezginlerin tanıklıkları da sunulmaktadır. 
Bu bölümün amacı, Romanya’da Türk varlığının tarihi ve milli azınlıkları 
arasındaki önemini göstermektir. 

Çalışmanın ikinci bölümünde Osmanlı İmparatorluğu’ndan beri 
Türkçe öğretimi ile ilgili bilgi verilmiştir. Dönemlere göre Türkçe eğitimi-
nin özellikleri sunularak Osmanlı İmparatorluğu döneminde eğitimin di-
nî odaklı olduğu, Komünist dönemde Türkçe öğretiminin neredeyse ya-
saklandığı ve son olarak post-komünist dönemde Türkçe öğretiminin 
güçlenerek, daha çok okullarda ve özel kurumlarda verilmeye başlandığı 
belirtilmiştir. 

Romanya’da ana dil olarak Türkçe öğretimi ve yabancı dil olarak 
Türkçe öğretimi veren üniversiteler, özel okullar ve dil merkezlerinin 
müfredat ya da modül hesaplaması, saat sayısı ve kullanılan öğretim 
malzemeleri sunulmuştur. 

Bu çalışmada Türk azınlığın çabasıyla kanun onaylatılıp Dobruca’da-
ki okullarda ana dil olarak Türkçenin öğretilmesinin sağlandığı vurgu-
lanmıştır. Türkçe müfredatları, Müslüman Türk Demokrat Birliği tara-
fından hazırlanmıştır ve bunun başarılması için Türkiye Cumhuriyeti 
destek vermiştir. 

Okullarda kullanılan öğretim malzemeleri Romanya Milli Eğitim Araş-
tırma ve Gençlik Bakanlığı tarafından onaylanıp yayınlandı. Üstelik ek 
malzeme olarak Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 
onaylanan ders kitaplarının da kullanıldığı gösterilmiştir. 

Söz konusu Türkçe eğitim veren kurumlar, Romanya’da ana dil ola-
rak Dobruca Bölgesi’nde ve farklı şehirlerde 53 okulda ve Lumina’nın 11 
kurumunda, Türkçe öğretildiğini tespit edildi. 

Yabancı dil olarak üç üniversitede Anabilim Dalı olarak Türkçe eğiti-
mi verilmektedir. Seçmeli ders olarak üç üniversitede ve yedi dil merke-
zinde ve iki kültür merkezinde Türkçe öğretilmektedir. 
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Son yıllarda Romenlerin Türkçeye karşı ilgileri artmıştır. Ortak geç-
miş Romanya’da çok izlenilen Türk dizileri, piyasadaki artan Türk şirket 
sayısı ve tabii Avrupa’ya Türkiye’nin ekonomik ve sosyal etkisi bu ilginin 
başlıca sebepleri arasındadır. 

Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi ile ilgili yapılan çalışmaların daha 
verimli sonuçlar elde edilebilmesi için en yeni öğretim yöntemleri ve tek-
niklerinin Türkçe öğretimine de uygulanması gerektiği görülmektedir. 

Romanya’da Türkçe öğretimi daha yeni gelişmeye başladı. Bununla il-
gili Romanya’da daha fazla Türkoloji çalışmaları yapılmalı ve Romen öğ-
rencilerin profiline göre, kendi dil özellikleri göz önüne alınarak Roman-
ya ve Romence’ye özgü sorunlar çözülmelidir. 

Aynı zamanda akademik düzeyde Türkçe üzerinde yüksek lisans ve 
doktora programı açılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Türk Dili ve Edebi-
yatı Bölümlerinden mezun olan gençler Türkoloji çalışmaları ve Türkçe 
öğretmenliği kariyerine yönlendirilmelidir. 

Romanya’da Türkçe Öğretiminin temellerinin atıldığı görülmektedir, 
fakat sağlam bir inşa yapabilmek için Romen ve Türk Devleti tarafından 
inşa araçlarının ve imkânlarının sağlanması gerekmektedir. 
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KİTÂB-I BOSNEVÎ İLMİHÂL’DE GEÇEN 
TÜRKÇE KELİME VE EKLER 

Yrd. Doç. Dr. Uğur GÜRSU* 

Öz 

Balkanlar’da beş yüzyıla yaklaşan Türk hakimiyetinin en önemli etki-

lerinden biri Alhamiyado edebiyatının ortaya çıkışıdır. Balkan milletleri-

nin kendi dillerinde ve Arap alfabesini kullanarak oluşturdukları Alhami-

yado edebiyatında Türkçenin bu diller üzerindeki tesiri açıkça görülmek-

tedir. Makalemizde 19. yüzyılda Abdulvehhâb Jepçevî tarafından kaleme 

alınmış Boşnakça ilmihalde görülen Türkçe kelime ve ekleri tespit ederek 

incelemeye çalışacağız. 

Anahtar kelimeler: Alhamiyado Edebiyatı, Boşnakçadaki Türkçe 

Kelimeler, Kitâb-ı Bosnevî İlmihâl, Abdulvehhâb Jepçevî. 

Abstract 

Turkish Words and Suffixes Used in Kitâb-ı Bosnevî Ilmihâl 

The existence of Alhamiyado literature is considered as one of the 

most important effects of Turkish sovereignty in the Balkan region. In Al-

hamiyado literature in which Balkan nations made use of their own lan-

guages but in Arabic script, Turkish influence can be seen clearly. In our 

article we will try to determine and analyze Turkish words and suffixes 

seen in ilmihal written in Bosnian by Abdulvehhâb Jepçevî who lived in 

the 19th century. 

Key words: Alhamiyado Literature, Turkish Loanwords in Bosnian, 

Kitâb-ı Bosnevî İlmihâl, Abdulvehhab Jepçevî. 

Giriş 

İkinci Osmanlı padişahı Orhan Gazi’nin büyük oğlu Süleyman Paşa’-
nın 1358’de Rumeli sahilindeki Çimpe Kalesi’ni fethinden itibaren Os-
                                                           
* İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. 
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manlı Türkleri, batıya doğru yönelmişler ve Balkanlar’da fetih hareketle-
rine girişmişlerdi. 1389’daki 1. Kosova Zaferi’nden sonra bu faaliyetler 
hız kazanmış ve 1392’de Türk-İslam medeniyetinin önemli merkezlerin-
den birisi olacak Üsküp şehri fethedilmiştir. Fatih Sultan Mehmet Han’ın 
1463’te Bosna’yı fethi Balkanların fetih safhalarından en büyüğünü teş-
kil etmektedir. Kanunî Sultan Süleyman Han’ın 1521’de Belgrad’ı fethet-
mesiyle Balkanlar’daki Türk hâkimiyeti bütünüyle sağlanmıştır.1 

17. yüzyıldan sonra önce duraklama, daha sonra da gerileme dönemi-
ne giren Osmanlı Devleti, 1789 Fransız İhtilali’nden sonra ortaya çıkan 
milliyetçilik akımlarından oldukça büyük zarar görmüştür. 1829’da Yu-
nanistan’ın, 1878’de ise Sırbistan’ın ve Karadağ’ın bağımsızlık ilanları ve 
yine 1878’de Bosna’nın Avusturya-Macaristan İmparatorluğu tarafından 
işgali ile Osmanlı Devleti’nin Balkanlar’daki hakimiyeti oldukça zayıfla-
mıştır. 1908’de Bulgaristan’ın bağımsızlığını ilan etmesini müteakip 1912-
1913 Balkan Savaşı’ndaki yenilgi ile Osmanlı Devleti Balkanlar’ı bütü-
nüyle kaybetmişti. İlk savaşın hemen sonrasında çıkan 2. Balkan Sava-
şı’nda Edirne şehri geri alınmışsa da savaşın sonunda Arnavutluk ba-
ğımsızlığını kazanmış, Makedonya ise Sırbistan ve Yunanistan arasında 
pay edilmiştir.2 

Beş yüzyıla yaklaşan Türk hâkimiyetinin Balkanlar’da pek çok iz bı-
rakmış olduğu bilinmektedir; bunlardan genellikle dinî müesseseler ve 
mimarî eserler ön planda olmakla birlikte, Türkçe ile Balkan dilleri ara-
sındaki etkileşim de büyük önem taşımaktadır. Osmanlıların Balkanlar’-
da hâkimiyet kurduğu 15. yüzyıldan itibaren İslamiyet’i kabul eden Boş-
naklar arasında önemli devlet adamları, sanatçılar ve bilim adamları ye-
tişmiştir. Türkçe eser veren ilk Boşnak şairin 15. yüzyılda yaşamış olan 
Adnî olduğu kabul edilmektedir. 

Türkçe eser veren Bosnalı sanatçıların yanı sıra, kendi dillerinde fa-
kat Arap alfabesini kullanarak yazmış olan şair ve yazarlar da mevcut-
tur. Bu şair ve yazarların meydana getirdiği edebiyata “Alhamiyado” veya 
“Aljamiyati” adı verilmektedir. Söz konusu terim başlangıçta Arap harfle-
riyle İspanyolca yazılan eserleri ifade etmek için kullanılmaktaydı.3 Son-
raları Osmanlı Devleti’nin batıya ilerleyişi sonucunda Alhamiyado tabiri 
Türk veya Arap hâkimiyeti altında yaşayan farklı milletlerin Arap harfle-
riyle kaleme aldıkları eserleri ifade eder olmuştur. 

Alhamiyado edebiyatının Boşnaklar arasındaki bilinen ilk örneğini 
Mehmed Erdeljac tarafından 1588’de yazılmış olan “Hirvat Türkisi” adlı 
                                                           
1 Mehmet İnbaşı, “Tarihsel Perspektif: Türklerin Balkanlar’a Yerleşmesi”, Balkan Türkleri, 
Balkanlar’da Türk Varlığı, Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi Yayınları, Ankara, 2003, s. 
1-17. 
2 Barbara Jelavich, Balkan Tarihi: 20. Yüzyıl, Küre Yayınları, İstanbul, 2006, s. 101-105. 
3 Sait Okumuş, “Muhammed Hevâî Üsküfi ve Türkçe-Boşnakça Manzum Sözlüğü Makbûl-i 
Ârif (Potur Şâhidî)”, Turkish Studies (Klasik Türk Edebiyatı-Sözlüklerimiz), Volume: 4/4, 
Summer, 2009, s. 824. 
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şiir oluşturmaktadır. Boşnak Alhamiyado edebiyatında pek çok Türkçe 
ve Türkçe konuşanlar vasıtasıyla gelen Arapça ve Farsça kelime yer al-
maktadır, bunların bir kısmı dinî literatür ile ilgilidir, diğer bir kısmı ise 
gündelik hayata dair söz varlığına aittir. Alhamiyado edebiyatına dahil 
eserlerin çoğunun anonim olduğu bilinmektedir. Diğer ilginç nokta; Al-
hamiyado edebiyatının, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun Bos-
na’yı işgal ettiği 1878 tarihinde sona ermeyip varlığını sürdürmüş olma-
sıdır. 

Alhamiyado edebiyatı, genel olarak dinî nitelikte eserlerden oluşmak-
la birlikte, sözlükler ve aşk şiirleri de kaleme alınmıştır. Muhammed He-
vâî Üsküfî’nin 1631 yılında tamamlamış olduğu Makbûl-i Ârif (Potur Şâ-
hidi) Boşnakça-Türkçe manzum sözlüktür.4 Bu sözlüğü müteakiben 
Boşnakça ve Türkçe pek çok anonim sözlük kaleme alınmıştır. Mustafa 
Şenel, “Bosna Hersek’te Boşnaklara Türkçe Öğretmek Amacıyla Yazılmış 
Türkçe-Boşnakça Sözlükler Üzerine” adlı bildirisinde bu anonim sözlük-
lerden on sekizi hakkında bilgi vermektedir.5 

Alhamiyado edebiyatında manzum eserler, mensur eserlerden çok da-
ha fazla yer tutmaktadır. 19. yüzyılda matbaanın yaygınlaştırılmasıyla 
birçok metin günümüze gelebilmiştir. Önceki yüzyıllara ait el yazmaları 
ise oldukça azdır. 

1. Türkçe ve Boşnakça Arasındaki İlişki 

Türk ve Boşnak dilleri arasında etkileşime değinmeden önce, Eski Yu-
goslavya devletini oluşturan halklardan Boşnak, Hırvat ve Sırpların dille-
rinin birbirine oldukça yakın olduğunu belirtmemiz gerekir. Yugoslavya 
döneminde devletin resmî dili “Srpskohrvatski” (Sırpça-Hırvatça) olarak 
adlandırılmakta, Boşnakça ise ilmî literatürde geçmemekteydi. Osmanlı 
devrinde ise Boşnakça ayrı bir dil kabul ediliyordu, nitekim Makbûl-i 
Ârif Boşnakça-Türkçe manzum sözlük olarak kaleme alınmıştır. Bosna 
Hersek Federasyonu’nun kurulmasından itibaren (1994) devletin resmî 
dili BHS (bosanski, hrvatski i srpski) olarak adlandırılmaktadır. Boşnak 
dilinin de Sırpça-Hırvatça kapsamında değerlendirildiği Yugoslavya dev-
rinde Türkçe ile Boşnakça arasındaki ilişki hakkında çeşitli bilimsel 
eserler kaleme alınmıştır. 

Bunlardan ilki Abdullah Şkalyiç’in 1966’da yazmış olduğu “Turcizmi v 
Srpskohrvatskom Jeziku” adlı sözlüktür. Eserde Türkçeden Boşnakçaya 
geçmiş 8742 kelime yer almaktadır. Şkayiç, sözlüğünün başında yer 
alan giriş kısmında Türkçe alıntılarla ilgili fonetik ve morfolojik tespitler-
                                                           
4 Sabina Dizdareviç, Aljamiado and Oriental Literature in Bosnia and Herzegovina (1463-
1878), s. 1-2. 
5 Mustafa Şenel, “Bosna Hersek’te Boşnaklara Türkçe Öğretmek Amacıyla Yazılmış Türkçe-
Boşnakça Sözlükler Üzerine”, 3. Uluslararası Balkanlar’da Sosyal Bilimler Kongresi, 29 Ma-
yıs-5 Haziran 2011 Bosna Hersek-Mostar, Bildiri Kitabı, Cilt: 1, s. 271-285. 

131



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 4

de de bulunmaktadır.6 Türkçenin Boşnakça üzerindeki tesirlerini incele-
yen diğer önemli akademik çalışma Boşnak araştırmacı Fevzija Şahina-
giç’a aittir. Şahinagiç, “Turkish Influences on the Croatoserbian Langua-
ge” adlı yüksek lisans tezinde Türkçeden Boşnakçaya geçen kelime ve 
eklerle ilgili olarak morfolojik ve fonolojik değerlendirmeler yapmakta-
dır.7 Boşnakça ilmihalde yer alan Türkçe kelime ve ekleri incelerken te-
mel olarak bu iki eserden faydalanacağız. 

Türkçedeki Boşnakça (Sırpça-Hırvatça) unsurlar üzerine müstakil bir 
çalışma bulunmamakla birlikte, Türkçedeki Slavca unsurları konu alan 
çalışmalarda bu konuya da değinilmiştir. H.F. Miklosich’in 1889 tarihli 
“Türkçedeki İslavca, Macarca ve Romence Unsurlar” ve Andreas Tietze’nin 
1957’de yayınladığı “Türk Halk Dilinde İslavca Alıntılar” adlı çalışmaları 
bulunmaktadır.8 

2. Abdulvehhâb Jepçevî (İlhâmî)’nin Yaşamı ve Eserleri 

Abdulvehhâb Jepçevî 1773 yılında Jepçe’de doğdu. 1821’de Travnik’-
te, şiirlerinde baskıcı yönetimi nedeniyle eleştirdiği Bosna valisi Celâled-
dîn Paşa tarafından öldürüldü. Müderris, şair ve yazar olan Abdulveh-
hâb Jepçevî şiirlerinde “İlhâmî” mahlasını kullanmıştır.9 

Annesini ve babasını küçük yaşta kaybeden Abdulvehhâb Jepçevî, 
öğrenimini Jepçe ve Teşany kasabalarında tamamladıktan sonra, Foyni-
ca’daki Nakşibendî Tekkesi’nin şeyhi Hüseyin Baba’ya intisap etti. Şey-
hinden hilafet aldıktan sonra İstanbul’a giderek bir süre orada yaşadı. 
Sonrasında ise Jepçe’ye dönerek hayatının sonuna kadar Ferhadiye Ca-
misi’nde imamlık vazifesini yaptı. 

Halk tarafından veli olarak kabul edilen Jepçevî’nin mezarının üzerin-
de bir türbe yaptırılmış ve burası ziyaretgâh haline gelmiştir. 1959’daki 
restorasyon çalışmalarında türbe yıkılmış ve Jepçevî’nin naaşı Potur Ma-
hala’da yapılan türbeye nakledilmiştir. 

Alhamiyado edebiyatının önemli isimlerinden olan Jepçevî Türkçe, 
Arapça ve Boşnakça eser vermiş değerli bir şair ve yazardır. Kendisinin 
“Tuhfetü’l-Musallîn ve Zübdetü’l-Hâşiin” adlı Türkçe bir eseri bulunmak-
tadır. Adı geçen eser üç bölümden oluşmakta, dinî ve ahlakî konuları 
içermektedir. Jepçevî’nin Divanı’nda Türkçe, Boşnakça ve Arapça yazdığı 
şiirler yer almaktadır. Abdülvehhâb Jepçevî’nin elde mevcut eseri ise in-
celememize konu olan “Kitâb-ı Bosnevî İlmihâl”dir. Aliya Beytiç’in şahsî 
                                                           
6 Günay Karaağaç, Türkçe Verintiler Sözlüğü, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2008, s. 
XLIV-XLV. 
7 Fevzija Şahinagiç, Turkish Influence on the Croatoserbian Language, Boğaziçi Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Yayınlanmamış Yüksek Li-
sans Tezi, İstanbul, 1974. 
8 Günay Karaağaç, a.g.e., s. XLV. 
9 Anali Gazi Husrev-Begove Biblioteke (u povpdu 450 - godisnjice Biblioteke) Kniga XIII-XIV, 
Sarajevo, 1987, s. 92. 
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kütüphanesinde bulunan bir mecmuada Abdülvehhâb Jepçevî’nin “Sarf” 
ve “Bosansko-Turski Rjeçnik” adlı iki eserinden bahsedilmekteyse de 
bunlar şu ana kadar ortaya çıkmamıştır.10 

3. İlmihalin Türü ve Özellikleri 

İlmihal; “Bir müslümanın günlük yaşantısında lazım olan, kul ile Allah 
ve kulların kendi aralarındaki ilişkileri düzenleyen ve herkesin bilmesi ge-
rekli olan bilgileri ihtiva eden ilim”11 olarak tanımlanmaktadır. Bu bilgile-
rin yer aldığı kitaplar da yine aynı isimle anılmaktadır. 

İlmihaller, İslâmî bilgilerin daha entelektüel ve ilmî olarak sunulduğu 
fıkıh kitaplarından, hitap ettiği kitle ve konuların ele alınma tarzıyla ay-
rılmaktadır. İlmihaller, dinî ilimlere vâkıf olmayan halk kesiminin, ergen-
lik çağındaki gençlerin ve öğrencilerin ihtiyaç duyduğu İslamî bilgileri ih-
tiva etmektedir. Bu tarz kitaplarda fıkıh bilgileri daha kısa ve sade bir bi-
çimde okuyucuya aktarılmaktadır. 

İlmihallerde genellikle itikat meseleleri, ibadetler, helâl ve haramlar, 
ahlâk kuralları ile başta Hz. Muhammed (S.A.V.) olmak üzere peygam-
berlerin yaşamlarına dair bilgiler yer almaktadır. 

İlmihal niteliği taşıyan akâid kitapları önceki devirlerde de görülmekle 
birlikte, “ilmihal” adını taşıyan ilk eser 16. yüzyılda yazıldığı kabul edilen 
anonim “Mızraklı İlmihal” olmuştur. Bu eser oldukça rağbet görmüş ve 
sıbyan mekteplerinde, camilerde, köy odalarında ve evlerde okunmuş-
tur.12 

4. Kitâb-ı Bosnevî İlmihâl’in Biçim ve İçerik Özellikleri 

Kitâb-ı Bosnevî İlmihâl’in bilinen tek nüshası Bosna Milli Kütüphane-
si’nde bulunmaktadır. İlmihal dijital ortama aktarılmış ve 
http://www.wdl.org/en/item/7479/institution=national-and-university-
library-of-bosnia-and-herzegovina adresinde kullanıcıların istifadesine 
sunulmuştur. 

Eserin 20a sayfasının sonunda yer alan ketebe kaydı şu şekildedir: 
“ketebe el-óaúír el-fakír ilÀ raómeti Rabbihi’l-úadír MuãtafÀ ibn İbrÀhim 
Pederí Receb yigirmi yedinci güni óÀøır olmış Foyniça úasabası èan maóal-
le-i èAtíú yazmış ãÀóib ve mÀlik Dervíş èÖmer èan Kreşovo tÀríò sene 1246. 

Ketebe kaydından nüshanın yazımının miladî 11 Ocak 1831 Salı gü-
nü Mustafa İbn İbrahim Pederî adlı müstensih tarafından tamamlandığı 
anlaşılmaktadır. Abdülvehhâb Jepçevî’nin eserini hangi tarihte yazdığı 
ise bilinmemektedir. 21 yapraktan oluşan ilmihal, nesih yazı ile kaleme 
                                                           
10 “İlhami” maddesi, TDV İslam Ansiklopedisi, XXII. Cilt, İstanbul, 2000, s. 101-102. 
11 “İlmihal” maddesi, TDV İslam Ansiklopedisi, XXII. Cilt, İstanbul, 2000, s. 139. 
12 Ebubekir Eraslan, Takrir-i İman ve İslam Adlı Anonim Eserin Latinize Edilmesi ve Metin 
Üzerinde Dil İncelemesi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebi-
yatı Anabilim Dalı Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2013, s. 4-6. 
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alınmıştır ve her bir sayfasında 11 satır yer almaktadır. Metinde, yeni bir 
konunun ele alınacağı kısımlar “i yoş” (ve dahi) ifadesiyle başlamaktadır 
ve bu ifadeler daima kırmızı mürekkeple yazılarak üzeri çizilmiştir. 

İlmihalde Allah’ın sıfatlarından, İslam dinindeki farzlardan, cennet, ce-
hennem, peygamberler ve meleklerden bahsedilmektedir. Ayrıca, kadın-er-
kek ilişkileri ve komşuluk gibi sosyal konulara da kısaca değinilmektedir. 

5. Kitâb-ı Bosnevî İlmihâl’de Yer Alan Türkçe Unsurlar 

Türkçe, Arapça ve Boşnakça eser veren bir sanatçı ve alim olan Ab-
dülvehhâb Jepçevî’nin kaleme aldığı Boşnakça ilmihalin söz varlığında 
Boşnakçanın yanı sıra Türkçe, Arapça ve Farsça kelimeler de yer almak-
tadır. Bizim bu çalışmada üzerinde duracağımız Türkçe unsurlar Türkçe 
kelimelerden ve eklerden oluşmaktadır. Eserde geçen Türkçe kelime ve 
ekleri sırasıyla ses, şekil ve anlam yönünde değerlendirmeye çalışacağız. 

5.1. Kitâb-ı Bosnevî İlmihâl’de Geçen Türkçe Kelimeler 

5.1.1. alişverişu 

 

“i u alişverişu imamom uçine úaúo ye on iz” (8b/10) 

Türkçe birleşik bir isim olan “alışveriş” kelimesi Boşnakçaya “alişve-
riş” biçiminde geçmiştir. Bunun sebebi Boşnakçada bulunmayan düz, 
dar, arka “ı” ünlüsünün yerine düz, dar, ön ünlü olan “i”nin ikame edil-
miş olmasıdır. Türkçe alıntı kelimelerde yer alan “ı” ünlüsünün Boşnak-
çada “a”, “e”, “o”, “i”, “u” ve “r” olmak üzere altı farklı sese dönüşebildiği 
örneklerden anlaşılmaktadır: 

kiridžije (kiriciye) 
bakar (bakar) 
čekrk (çekrk) 
čador (çador) 
krzul (krzul) 

“kiracı” 
“bakır” 
“çıkrık” 
“çadır” 
“kızıl”13 

Metinde “alişveriş” kelimesi Slavca lokatif eki alarak “alişverişu” biçi-
mine girmiştir. Abdulah Skalyiç “alişveriş” kelimesinin iki manada kulla-
nıldığını belirtmektedir: 1) Satın alma, ticaret, kazanç. 2) Gizlice anlaş-
ma.14 Türk Dil Kurumu’nun yayınlamış olduğu Türkçe Sözlük’te ise aynı 
kelimenin “1) Satın alma ve satma işi, alım, satım, muamele. 2) İlişki, mü-
                                                           
13 Fevzija Şahinagiç, a.g.e., s. 45-49. 
14 Abdulah Şkalyiç, Turcizmi u Srpskohrvatskom Yeziku, Sarajevo, Svjetlost, 1966, s. 89. 
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nasebet.”15 olmak üzere iki anlamı bulunduğu görülmektedir, dolayısıyla 
“alışveriş” kelimesinin Boşnakçada yeni bir anlam kazanarak anlam ge-
nişlemesine uğradığını düşünmek mümkündür. 

5.1.2. avliya 

 

“trege úuga i avliya i yoş u jena tri su cehennema” (16a/3) 

Yunancadan Türkçeye “avlu” biçiminde geçen “avli” kelimesi16, Türk-
çe vasıtasıyla Boşnakçanın söz varlığına da geçmiş ve bu dilde “avliya” 
biçimini almıştır. -Li ekini almış olan Türkçe veya alıntı kelimelerin Boş-
nak diline geçerken Slavca -ya ekini alması çok yaygın bir durumdur: 
dertliya, Ankaraliya, şeçerliya, Sarayliya v.b.17 “Avlu” kelimesinin de yay-
gın olarak kullanılan -liya yapısının analojik baskısı sonucu “avliya” bi-
çimine girdiğini düşünmekteyiz. Şkalyiç “avliya” kelimesini “evin bahçe 
duvarının içinde kalan kısım” olarak tanımlamaktadır.18 TDK sözlüğünde 
yer alan tanım da buna oldukça yakındır: Bir yapının veya yapı grubu-
nun ortasında kalan üstü açık, duvarla çevrili alan.19 

5.1.3. bahça 

 

“... ãanduú trege muùíè mu’minom bige cennetsúa baóça” (8b/6) 

Farsçadan Türkçeye “bahçe” biçiminde geçen “bÀàçe” kelimesinin, 
Türkçe vasıtasıyla Boşnakçaya geçtiği anlaşılmaktadır. “h” sesi metinde 
 .harfiyle ifade edilmiştir ح

Günümüzde kelime ses değişikliğine uğrayarak Boşnakçada “başta” 
ve “başça” olmak üzere iki biçimde varlığını sürdürmektedir. Abdulah 
Şkalyiç’in sözlüğünde “bahça” kelimesi “başça” maddesine gönderme ya-
pılarak şöyle açıklanmaktadır: 1) Bahçe. 2) Meyve bahçesi.20 TDK sözlü-
ğünde “bahçe” kelimesi için “sebze, meyve, çiçek veya ağaç yetiştirilen 
                                                           
15 Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2011, s. 96. 
16 Andreas Tietze, Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lügati, Birinci Cilt, Simurg Yayınları, 
İstanbul, 2002, s. 230. 
17 Fevzija Şahinagiç, a.g.e., s. 59-60. 
18 Abdulah Şkalyiç, a.g.e., s. 106. 
19 Türkçe Sözlük, s. 192. 
20 Abdulah Şkalyiç, a.g.e., s. 123. 
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yer”21 açıklaması verilmiştir. Kelimenin iki dilde taşıdığı anlam arasında 
fark olmadığı görülmektedir. 

5.1.4. bayramsúi 

 

“... hoge cÀ’iz ye yedanneyesto bayramsúi tekbír i …” (5a/7) 

Kelimenin Türkçeden Boşnakçaya geçerken herhangi bir ses değişikli-
ğine uğramadığı görülmektedir. “bayram” kelimesinin sonuna Slavca sı-
fat yapma eki olan -súi getirilerek “bayramsúi” sıfatı meydana getirilmiş-
tir. -súi eki eril sıfat yapmaktadır. Nitekim “bayramsúi” kelimesinden 
sonra gelen “tekbír” kelimesi de eril bir isimdir. Böylece kemiyet ve keyfi-
yet bakımından birbiriyle uyumlu olan iki kelimeden oluşan “bayramsúi 
tekbír” (bayram tekbiri) sıfat tamlaması kurulmuştur. 

Abdulah Şkalyiç’in sözlüğünde kelime “müslümanların özel dinî günü” 
olarak açıklanmaktadır.22 TDK sözlüğünde ise “1) Millî ve dinî bakımdan 
önemli olan ve kutlanan gün veya günler. 2) Özel olarak kutlanan gün. 3) 
Sevinç, neşe.”23 açıklamalarına yer verilmiştir. Boşnakçada sadece dinî 
terim olarak kullanılan “bayram” kelimesinin anlam daralmasına uğra-
dığı görülmektedir. 

5.1.5. çalàiya 

 

“... çalàiya i pyevano gutit trege iftiru, buhtÀn” (12b/2) 

Türkçe “çalgı” kelimesi Boşnakçaya geçerken “ı” sesinin yerini “i” al-
mıştır. Kelimenin sonuna ise daha önce -Li ekinin sonuna da eklendiğini 
gördüğümüz Slavca -ya eki getirilmiştir. 

“çalàiya” kelimesi Boşnakçada 1) Müzikli eğlence. 2) Müzik aleti an-
lamlarında kullanılmaktadır.24 Türkçede ise kelimenin üç anlamı bulun-
maktadır: 1) Müzik aleti, çalgı aleti, enstrüman. 2) Çalgı çalma, müzik. 
3) Müzik topluluğu.25 Kelimenin iki dildeki kullanıldıkları manalar yakın 
olmakla beraber, Türkçede taşıdığı “müzik topluluğu” anlamı Boşnakça-
da bulunmamaktadır. 
                                                           
21 Türkçe Sözlük, s. 233. 
22 Abdulah Şkalyiç, a.g.e., s. 114. 
23 Türkçe Sözlük, s. 288. 
24 Abdulah Şkalyiç, a.g.e., s. 161. 
25 Türkçe Sözlük, s. 485. 
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5.1.6. çalişit 

 

“... neàa ovome çalişit i yoş tri sebepa imayu” (15a/8) 

Türkçeden Boşnakçaya geçen kelimeler isimlerle sınırlı değildir, fiille-
rin de Boşnakçanın söz varlığına geçtiği görülmektedir. “Çalış-” fiili Boş-
nakça tarafından ödünçlenirken, daha önceki örneklerde de gördüğü-
müz ı → i değişikliği meydana gelmiştir. Kelimenin sonuna eklenen -it, 
Boşnakçadaki mastar eklerinden biridir. 

Abdulah Şkalyiç kelimeyi “çalışmak, bir şey yapmaya çabalamak, çok 
uğraşmak” olarak açıklamaktadır.26 Bu tanım, TDK sözlüğündeki “1) Bir 
şeyi oluşturmak veya ortaya çıkarmak için emek harcamak. 2) Herhangi 
bir iş üzerinde olmak. 3) İşi veya görevi olmak, bulunmak. 4) Makine veya 
aletler işe yarar durumda olmak veya işlemekte bulunmak. 5) Bir şeyi 
yapmak için gereken çarelere başvurmak, o şeyi gerçekleştirmek için ken-
dini zorlamak, çaba harcamak. 6) Bir şeyi öğrenmek veya yapmak için 
emek vermek.”27 açıklamalarıyla örtüşmektedir. 

5.1.7. eàlenisat 

 

“... bit i nima u mubÀrek obraz àledat i şnima eàlenisat” (11b/8) 

 

“... i şnima eàlenisat i yoş da ti úajem u óoce” (11b/11) 

Türkçe “eğlen-” fiili Boşnakçaya geçerken -isat mastar ekini almış ve 
“eàlenisat” biçimine girmiştir. Türkçede kendisinden önce gelen ünlüyü 
uzatan “ğ”nin Boşnakçada karşılığı bulunmamaktadır, bu yüzden “ğ”nin 
yerini art damak g’si almıştır. 

“eàlenisat” fiili Boşnakçada “sohbet etmek” anlamı taşımaktadır.28 
Türkçede ise “eğlen-” fiili “1) Neşeli, hoşça vakit geçirmek. 2) Bir kimsenin 
herhangi bir kusuru veya zayıf noktası ile alay etmek. 3) Bir yerde dur-
                                                           
26 Abdulah Şkalyiç, a.g.e., s. 161. 
27 Türkçe Sözlük, s. 487. 
28 Abdulah Şkalyiç, a.g.e., s. 264. 
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mak, beklemek. 4) Oyalanmak.”29 anlamlarına gelmektedir. Boşnakçada 
kelimenin anlam değişikliğine uğradığı görülmektedir. 

5.1.8. eàlenu 

 

“úad ezÀn i Úur’Àn se uçi ne gutit veg eàlenu çinit” (14b/9) 

 

“şto dinu vala ne pitat veg eàlenu çinit i yoş” (14b/11) 

Türkçe “eğlen-” fiilinin Boşnakçada isim olarak kullanıldığını görmek-
teyiz. Metinde geçen iki örnekte “eàlen” kelimesi -u akuzatif ekini almış-
tır. Şkalyiç “eàlen” kelimesinin “sohbet, arkadaş meclisindeki konuşma” 
manalarına geldiğini belirtmektedir.30 

5.1.9. ezberleişi 

 

“ti ezberleişi u lahe(?) i u èÀãí to reúa tri ãifata” (10a/1) 

Farsçadan Türkçeye geçmiş olan “ezber” kelimesine, Türkçe isimden 
fiil yapma eki -le getirilerek “ezberle-” fiili oluşturulmuştur. Boşnakçaya 
geçerken “ezberle-” kelimesine -isati eki getirilmiştir. Kelime Boşnakçada 
“ezberlemek, kelime kelime öğrenmek” anlamını taşımaktadır.31 Bu ma-
na, “ezberle-” fiilinin Türkçedeki manasıyla birebir örtüşmektedir: “Bir 
şeyi olduğu gibi akılda tutmak, ezber etmek, hıfzetmek”.32 Kelime metinde 
Boşnakça ek almaksızın “ezberle” biçimiyle de kullanılmıştır: 

 

“ezberle ostali ùoptan àotovi sneşeni trege” (5b/11) 
                                                           
29 Türkçe Sözlük, s. 763. 
30 Abdulah Şkalyiç, a.g.e., s. 263. 
31 Abdulah Şkalyiç, a.g.e., s. 274.  
32 Türkçe Sözlük, s. 842. 
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5.1.10. gene 

 
“... gene o àusule tri su farøa prvo dobro usta” (2b/8) 

 
“i s teyemumom gene su tri farøa niyyet uçinit” (2b/11) 

 
“trege udarit ruúe gene po zemlanu pa liyevom desnu” (3a/2) 

 
“u úuyumciye srebro paú gene u cenneta anãura” (9b/3) 

 
“poyde umiret gene túoàod mu misvÀk potirt” (15a/3) 

Kelime Türkçeden Boşnakçaya geçerken herhangi bir ses değişikliğine 
uğramamış ve Slavca kökenli bir ek almamıştır. Abdulah Şkalyiç’in söz-
lüğünde “gene” kelimesi yer almamaktadır, ancak ilmihaldeki kullanılışı-
na bakarak bu kelimenin Türkçedeki gibi “yine, tekrar” manasına geldi-
ğini söyleyebiliriz. 

5.1.11. guni 

 
“... tri su prvo ramaøÀn druào èarefe guni” (13a/6) 

Türkçedeki “gün” kelimesi metinde “gun” biçiminde yer almaktadır zi-
ra Boşnakçada “ü” sesi bulunmamaktadır. Türkçe alıntı kelimelerde ge-
çen “ü” sesleri Boşnakçada genellikle “u”ya dönüşmektedir: surma “sür-
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me”, surgun “sürgün”33 vb. Kelime, metinde Türkçe belirtisiz isim tamla-
ması içinde yer almaktadır. Tamlanan durumunda olan kelime, 3. tekil 
şahıs iyelik eki almıştır. Şkalyiç’in sözlüğünde kelime “cun” biçiminde 
yer almaktadır ve anlamı Türkçedekiyle aynıdır.34 Türkçe alıntı kelime-
lerde yer alan ön damak g’leri Boşnakçada kurallı biçimde “c” sesine dö-
nüşmektedir: cevrek “gevrek”, ceisiya “giysi”, cemiya “gemi”, suncer 
“sünger”, cerdan “gerdan”35 vb. 

5.1.12. ikindiyu 

 
“en-nÀr na vitre to uçit deveto na pod na i na ikindiyu” (5a/4) 

Türkçe “ikindi” kelimesi Boşnakçaya geçerken -ya ekini almış ve keli-
me “ikindiya” biçimine girmiştir. Kelime lokatif halinde olduğundan 
“ikindiyu” olarak metinde yer almaktadır. Abdulah Şkalyiç kelimenin 
“ikindiya” ve “içindiya” olmak üzere iki biçimde Boşnakçaya geçtiğini bil-
dirmektedir.36 Türkçe kelimelerde ve Türkçedeki Arapça ve Farsça alıntı 
kelimelerde yer alan ön damak k’lerin Boşnakçada kurallı biçimde “ç”ye 
dönüştükleri görülmektedir. Beçir “Bekir”, çeyif “keyif”, çereviz “kereviz”, 
çerpiç “kerpiç”, çeskin “keskin”, çilit “kilit”, çilim “kilim”37 vb. “ikindiya” 
(içindiya) kelimesini Şkalyiç “günün üçüncü namaz vakti” olarak açıkla-
maktadır.38 Türkçede ise ikindi kelimesi “1. Öğle ile akşam arasındaki 
zaman dilimi. 2. İkindi ezanı. 3. İkindi namazı.”39 anlamlarına gelmekte-
dir. Kelime Boşnakçada dinî bir terim olarak kullanılmakta ve zaman di-
limi anlamı taşımamaktadır, dolayısıyla bir anlam daralması söz konu-
sudur. 

5.1.13. ile 

 
“prvo nÿr ile ímÀn yaèní od nÿra su maòlÿú druào” (5b/5) 

                                                           
33 Fevzija Şahinagiç, a.g.e., s. 51-52. 
34 Abdulah Şkalyiç, a.g.e., s. 257. 
35 Fevzija Şahinagiç, a.g.e., s. 22. 
36 Abdulah Şkalyiç, a.g.e., s. 339. 
37 Fevzija Şahinagiç, a.g.e., s. 30-31. 
38 Abdulah Şkalyiç, a.g.e., s. 339.  
39 Türkçe Sözlük, s. 1166. 
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“èalÀmeta prvo ímÀn druào èilm ile èamel …” (10b/8) 

 
“èalÀmeta prvo kufr-ile şirk druào cehl ile àriyeh” (10b/10) 

 

“emÀnet edÀ uçinit cemÀèat-ile namÀz úlanat” (17b/11) 

Türkçe “ile” bağlacının metinde örnekleri görülmekle birlikte, Şkal-
yiç’in sözlüğünde bu kelime yer almamaktadır. Söz konusu kelimenin, 
bağlama grubu içerisinde yer alan isimlerle birlikte Boşnakçaya geçmiş 
olması ihtimal dahilindedir. Yaygın olarak kullanılmasa da, bu kelime-
nin Alhamiyado edebiyatı ürünlerindeki bağlama gruplarında karşımıza 
çıkması mümkün görünmektedir. 

5.1.14. imdi 

 
“mu’min i per túo ne bude ostaçe viyeúo u cehennemu imdi” (1b/5) 

 
“imdi on ye reúao da mi vyeruyemo şesteru meåelÀ” (3b/1) 

Türkçe “imdi” kelimesi herhangi bir ses ve şekil değişikliğine uğra-
maksızın metinde yer almaktadır. Şkalyiç’in sözlüğünde bulunmayan bu 
kelimenin, Türkçede “1) Buna göre, şu halde, artık. 2) Şimdi.”40 olmak 
üzere iki anlamı bulunmaktadır. Metinde “imdi” kelimesinin Türkçedeki 
ilk anlamına uygun biçimde kullanıldığını görmekteyiz. 
                                                           
40 Türkçe Sözlük, s. 1182. 
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5.1.15. úapiyu 

 
“úapiyu i neúa znaş da ima stariyi druào” (8a/10) 

Türkçe “kapı” kelimesi, ı → i değişimi ve Boşnakça -ya ekinin getiril-
mesiyle “úapiya” biçimine girmiştir. Kelime Boşnakçada “1) Kapı. 2) Sa-
ray” anlamlarında kullanılmaktadır.41 

Kelimenin Boşnakçada yeni bir anlam kazanarak anlam genişlemesi-
ne uğradığını görmekteyiz. 

5.1.16. úomşiyama 

 
“úonşiyama ikrÀm çinit i fuúari i øaèífima” (18a/6) 

Çağdaş Türkçedeki “komşu” kelimesi Osmanlı Türkçesinde “komşı” 
biçimindeydi. Ancak, kelimenin “úonşı”, “úonşu”, “úoñşı”, “úoñşu” ve “úo-
ñuşu” olmak üzere beş farklı biçiminin de mevcut olduğu anlaşılmakta-
dır.42 Kelimenin sonunda yer alan düz, dar, arka ünlü “ı”, Boşnakçaya 
geçerken düz, dar, ön ünlü “i”ye dönüşmüştür. Kelime Boşnakça -ya 
ekini aldıktan sonra “úonşiya” biçiminde girmiştir. Metinde “úonşiya” ke-
limesinin sonunda Boşnakça datif eki -ma bulunmaktadır. 

Abdulah Şkalyiç kelimenin “komşiya” ve “konşiya” olmak üzere iki bi-
çiminin bulunduğunu belirtmektedir. Kelimenin anlamı Türkçedekinden 
farklı değildir.43 

5.1.17. úomşiluúu 

 
“i vrata trege eziyyet çine muju i úomşiluúu” (11b/2) 

Türkçedeki -lık Boşnakçada alıntı kelimelerin yanı sıra tvrdiçluk “cim-
rilik” gibi Boşnakça kelimelerde de kullanılmaktadır. İster alıntı kelime-
lerde ister Boşnakça kelimelerde kullanılsın, ekin Boşnakçada yalnızca  
                                                           
41 Abdulah Şkalyiç, a.g.e., s. 393. 
42 Yeni Tarama Sözlüğü, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 1983, s. 144. 
43 Abdulah Şkalyiç, a.g.e., s. 413. 
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-luk biçimi bulunmaktadır.44 Türkçeden Boşnakçaya geçmiş olan “úomşi-
luú” kelimesinde de bunu görmekteyiz. Metinde kelime akuzatif eki ala-
rak “úomşiluúu” biçimine girmiştir. Abdulah Şkalyiç, sözlüğünde kelime-
nin bir de “úonşiluú” biçimi olduğunu göstermektedir. Kelime Türkçedeki 
anlamını Boşnakçada da korumaktadır.45 

5.1.18. kupri 

 
“nosit i yoş äírÀù46 kupri çetiri hediye …” (19b/3) 

kupriya 

 
“kupriya fasiçima i vala sima od dlaúe tana od” (7b/8) 

Osmanlı Türkçesinde “köpri” biçiminde olan “köprü” kelimesi metinde 
“kupri” ve “kupriya” olmak üzere iki biçimde görülmektedir. Boşnakçada 
“ö” sesi bulunmamaktadır. Türkçe alıntılarda bu yüzden ö → u değişimi 
görülmektedir: bubreg “böbrek”47, bulyuk “bölük”.48 

Kelimenin başında bulunan ön damak k’sinin kurala uygun olarak 
ç’ye dönüşmemesi dikkat çekmektedir. Çağdaş Boşnak dilinde kelime 
“çupriya” biçimindedir ve “köprü” anlamına gelmektedir.49 

5.1.19. úurisat 

 
“úurisat i svatúo ge se prvo hesabit i sirÀù” (7b/7) 

Türkçe “kur-” fiili Boşnakçaya “-isat” mastar ekini alarak geçmiştir. Ke-
limenin Boşnakçada bir de “kurdisati” biçimi bulunmaktadır. Türkçe geç-
miş zaman eki -dI, fiil tabanının bir parçası gibi görülmüştür. Kurisati / 
kurdisati fiili “koymak, yapmak, tamir etmek” manalarına gelmektedir.50 
                                                           
44 Fevzija Şahinagiç, a.g.e., s. 61. 
45 Abdulah Şkalyiç, a.g.e., s. 413. 
46 äırÀù kelimesi yazılırken gerekmediği halde ى harfi kullanılmıştır. 
47 Fevzija Şahinagiç, a.g.e., s. 32. 
48 Fevzija Şahinagiç, a.g.e., s. 51. 
49 Abdulah Şkalyiç, a.g.e., s. 200. 
50 Abdulah Şkalyiç, a.g.e., s. 426. 
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5.1.20. úuyumciye 

 
“u úuyumciye srebro paú gene u cenneta anãura” (9b/3) 

Türkçe -CI ekinin bulunduğu kelimeler Boşnakçaya geçerken -ya eki-
ni alırlar, bunun neticesinde -ciya biçimi ortaya çıkmıştır: 

abaciya “abacı”, akşamciya “akşamcı”, avciya “avcı”, bekciya “bekçi”51 
v.b. 

Türkçe “kuyumcu” (Osmanlı Türkçesinde “kuyumcı”) kelimesi de aynı 
şekil değişikliğine uğrayarak metinde “kuyumciya” biçiminde yer almak-
tadır. Kelime çağdaş Boşnak dilinde “kuyunciya” ve “kulunciya” olmak 
üzere iki biçimde kullanılmaktadır ve taşıdığı anlam Türkçedekinden 
farksızdır.52 

5.1.21. soya 

 

“soya şto se u Mekki rodio i biyo tuda çetrest” (7a/6) 

Türkçe “soy” kelimesi Boşnakçaya herhangi bir ses ve yapı değişikliğine 
uğramaksızın geçmiştir. Kelime metinde “soya” biçiminde ablatif eki almış 
olarak yer almaktadır. Şkalyiç, kelimenin “soy, aile, sülale, tür” anlamlarını 
taşıdığını belirtmektedir.53 Dolayısıyla kelimenin Boşnakçanın söz varlığına 
geçerken anlam değişikliğine uğramadığını söylemek mümkündür. 

5.1.22. taban 

 
“cenneta imayu prvo mujevli tabani druào soba” (16a/2) 

“Taban” kelimesinin herhangi bir ses ve şekil değişikliğine uğramak-
sızın Boşnakçaya geçtiği görülmektedir. Kelime, metinde Boşnakça çoğul 
eki “-i” almış olarak bulunmaktadır. 

Kelime Boşnakçada “1) Ayağın alt yüzü. 2) Bir adım değerindeki uzun-
luk birimi; ayak. 3) Silah namlusu yapımında kullanılan demir.” anlamla-
                                                           
51 Fevzija Şahinagiç, a.g.e., s. 16. 
52 Abdulah Şkalyiç, a.g.e., s. 422.  
53 Abdulah Şkalyiç, a.g.e., s. 569. 
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rını taşımaktadır.54 Aynı kelime Türkçede on dört farklı anlamda kulla-
nılmaktadır.55 Fakat uzunluk ölçüsü birimi manası bulunmamaktadır. 
Buna dayanarak, “taban” kelimesinin Boşnakçada anlam genişlemesine 
uğradığını düşünmek mümkündür. 

5.1.23. toptan 

 
“ezberle ostali ùoptan àotovi sneşeni trege” (5b/11)  

Türkçe “toptan” kelimesi Boşnakçaya ses ve şekil değişikliğine uğra-
madan geçmiştir. Kelimenin Boşnakçada taşımakta olduğu “büyük ölçek-
li satın alma” manası56 da Türkçedeki anlamıyla aynıdır. 

5.1.24. yabancinsúo 

 
“prvo posu úaúo óodat druào u yabancinsúo” (16a/4) 

“Yabancı” kelimesi Boşnakçanın söz varlığına geçerken öncelikle ı → i 
ses değişimi gerçekleşmiş, sonrasında ise Boşnakça -nsúo ekini alan ke-
lime sıfat haline gelmiştir. Metinde sıfat olarak kullanılan kelime, Şkal-
yiç’in sözlüğünde “yabanciya” biçiminde isim olarak yer almaktadır ve 
taşıdığı mana Türkçedeki “yabancı” kelimesinin manasıyla aynıdır.57 

5.1.25. yaçiyu 

 
“yaçiyu aúo ye imÀm dobro uçit aúo niye úaúo on” (5a/6) 

yasiyom 

 
“i yasiyom i od zore paú do sunga i yoş” (13b/10) 

                                                           
54 Abdulah Şkalyiç, a.g.e., s. 593. 
55 Türkçe Sözlük, s. 2236. 
56 Abdulah Şkalyiç, a.g.e., s. 620. 
57 Abdulah Şkalyiç, a.g.e., s. 356. 
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“i yasiyom spavat trege úad ye vaúat úlanat” (14b/6) 

Türkçe “yatsı” kelimesi çağdaş Boşnak dilinde “yatsiya” biçiminde 
kullanılmaktadır. Kelimenin sonunda yer alan “ı” sesi “i”ye dönüşmüş ve 
Boşnakça -ya eki kelimeye eklenmiştir. Metnimizde ise “yaçi” ve “yasi” 
olmak üzere iki biçim görülmektedir. 

Kelimede yer alan “ts” ünsüz çifti ilk biçimde ç’ye dönüşmüş, ikincisin-
de ise baştaki “t” sesi düşmüştür. “yatsiya” kelimesi Boşnakçada “1. Güne-
şin batmasından yaklaşık iki saat sonraki zaman dilimi. 2) Güneşin batma-
sından yaklaşık iki saat sonra kılınan namaz.”58 anlamlarında kullanılmak-
tadır ki bunlar “yatsı” kelimesinin Türkçedeki anlamlarına uymaktadır. 

5.2. Kitâb-ı Bosnevî İlmihâl’de Geçen Türkçe Ekler  

Eserde geçen Türkçe ekleri yapım ekleri ve çekim ekleri olarak iki kı-
sımda incelemek mümkündür. Metinde yer alan yapım eklerinin çekim 
eklerinden sayıca çok daha fazla olduğu göze çarpmaktadır. 

5.2.1. Yapım Ekleri 

5.2.1.1. -CI 

-CI eki Türkçenin söz varlığından yapılan ödünçlemeler neticesinde 
Boşnakçaya geçmiş pek çok kelimede görülmektedir. -CI ekinden sonra 
getirilen Boşnakça -ya eki sebebiyle -ciya biçiminde bir yapının ortaya 
çıktığını daha önce belirtmiştik. Metnimizde bunun “kuyumciya” biçi-
minde bir örneği yer almaktadır. Metinde “yabancinsúo” biçiminde sıfat 
olarak kullanılan kelime, sözlükte “yabanciya” biçiminde isim olarak 
mevcuttur. 

5.2.1.2. -LI 

-CI eki gibi, -LI eki de Boşnakça -ya ekiyle birleşmiş ve Türkçenin söz 
varlığından alınan kelimelerde görülen bir -liya yapısı ortaya çıkmıştır.59 
Metnimizde iki örneği bulunmaktadır: 

cennetliya 

 
“uzradi pravi ye cennetliya prvo emín ge bit” (21b/2) 

                                                           
58 Abdulah Şkalyiç, a.g.e., s. 357. 
59 Fevzija Şahinagiç, a.g.e., s. 16.  
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òayirliya 

 
“òayirliya su prvo rad onoàa sviyeta yÀrÀn” (14a/8) 

-LI ekinin Boşnakça -ya ekiyle birleşmediği bir örnek de bulunmaktadır: 

zeherli 

 
“gutit i yoş tri zeherli u şeyùÀna imayu” (12b/3) 

5.2.1.3. -LIK 

Türkçede -LIK ekinin bilindiği üzere -lık/-lik/-luk/-lük olmak üzere 
dört varyantı bulunmaktadır. 

Boşnakçaya geçen alıntı kelimelerde ise ekin yalnız -luk biçiminin 
kullanıldığı görülmektedir: çiçekluk “çiçeklik”, başçeluk “bahçelik”60 vb. 
Metnimizde bu ek, daha önce bahsetmiş olduğumuz “úuşluú” ve “úomşi-
luú” kelimeleri dışında beş yerde geçmektedir: 

anliúu 

 
“prvo anliúu ge bit anamo eúsiú druào tim sebepom” (11b/4) 

cÀhilluúa 

 
“i yoş dobro gu ti u cÀhilluúa tri ãifata imayu” (11a/4) 

faúírluúu 

 
“faúírliúu prvo ne znat se stariyi druào” (15a/9) 

                                                           
60 Fevzija Şahinagiç, a.g.e., s. 17. 
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peyàamberluúa 

 
“od peyàamberluúa neçe se omazulit i yoş ti” (6b/10) 

peyàamberluú 

 
“àodina paú mu peyàamberluú doşo i posle toàa trinest” (7a/7) 

taúvÀluú 

 
“prvo ímÀn druào èilm-i óal trege òulÿã taúvÀluú” (12b/10) 

5.2.1.4. -suz 

Türkçedeki -sIz ekinin Boşnakçanın söz varlığına Türkçeden geçen 
kelimelerde yalnızca -suz biçimi bulunmaktadır: 

edepsuz “edepsiz”, ugursuz “uğursuz”61 vb. Kitâb-ı Bosnevî İlmihâl’de 
-suz eki almış alıntı kelimelerin bir örneğini görmekteyiz: 

edepsuz 

 
“druào za sofrom edepsuz noàu vurit trege” (14b/10) 

5.2.2. Çekim Ekleri  

5.2.2.1 Lokatif Eki -da 

Metnimizde lokatif eki -dA’nın yer aldığı iki örnek mevcuttur: 

dunyÀda 

 
“i cinu do úiyÀmeta bÀúí trege dunyÀda Boàa ye vidio” (7a/3) 

                                                           
61 Fevzija Şahinagiç, a.g.e., s. 17. 
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“trege ne umivan vrat i yoş u jena tri dunyÀda” (16a/1) 

5.2.2.2. Bildirme Eki -dIr 

Metinde bildirme ekinin bulunduğu bir örnek mevcuttur: 

òÀliúdur 

 
“èalím u semèu baãír u muríd u úÀdir u mutekellim u òÀliúdur trege” (5b/1) 

Sonuç 

Osmanlı Türklerinin Balkanlar’da beş yüzyıla yaklaşan hakimiyetinin 
siyasî, kültürel, sosyal ve ekonomik birçok neticesi olduğu bilinmektedir. 
Türkçe ile Balkan milletlerinin dilleri arasındaki etkileşim de bu netice-
lerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. İslamiyet’i kabul eden Boşnak-
ların meydana getirdiği Alhamiyado edebiyatında Türkçenin tesiri açıkça 
görülmektedir. Biz, bu çalışmamızda 19. asırda yaşamış olan Boşnak şa-
ir, yazar ve din alimi olan Abdülvehhâb Jepçevi (İlhâmî)’nin Kitâb-ı Bos-
nevî İlmihâl adlı eserindeki Türkçe unsurları ele almaya çalıştık. Eserde, 
Türkçenin söz varlığından Boşnakçaya geçmiş olan 25 kelime ile 6 ek 
tespit ettik. Bu kelime ve eklerden bazılarının çağdaş Boşnak dilinin söz 
varlığında halen yaşamakta olduğu anlaşılmaktadır. 

Türkçe ile Balkan dilleri arasındaki ilişkiler hakkında değerli akade-
mik çalışmalar yapılmıştır ve halen yapılmaktadır. Bu kapsamda, Alha-
miyado edebiyatına ait eserlerin incelenmesi büyük önem arz etmekte-
dir. Makalemizin bu yöndeki çalışmalara ufak da olsa bir katkıda bulun-
masını temenni etmekteyiz. 
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Öz 

Türk milleti Osmanlı döneminde oluşturduğu klasik edebiyatla dünya 

medeniyetine önemli katkılar sağlamıştır. Klasik edebiyat daha çok Arap-

Fars edebiyat geleneğinden etkilenen ve kendi kültür dairesinde Türkle-

rin oluşturduğu bir edebiyattır. 

Bu edebiyatın kökleri Türk dili tarihi verileriyle doğru orantılı olarak 

ilerlemekte ve oluşmaktadır. Türklerin ilk yazılı metinlerine Köktürkler dö-

neminde ulaşılmaktadır. Ancak asıl edebi malzeme günümüze Uygurlar-

dan kalmıştır. Uygurları takiben Karahanlı Devleti kurulmuş ve bu dö-

nemde Türkler İslam medeniyeti dairesine girmeye başlamışlardır. 

Harezm Türkçesi döneminde bu medeniyet iyice hazmedilmiştir. Mo-

ğol istilası sebebiyle Türkler XIII. yüzyılda farklı coğrafyalara göç etmiş, 

Doğu Türklüğü daha çok Maveraünnehir bölgesine yerleşirken, Oğuz 

Türkleri batıya göç etmişler, Kıpçaklar ise kuzeye ve bir kısmı güneyde 

Mısır’a yerleşmişlerdir. 

Harezm Türkçesinden sonra Türk yazı dili iki ana kola ayrılmıştır. Bir 

tarafta Çağatay edebiyatı kurulurken batıda Oğuzlar Eski Anadolu Türk-

çesi ve devamında Osmanlı edebiyatı yani Klasik edebiyatı oluşturmuş-

lardır. 

Biz bu makalemizde Klasik edebiyatın Eski Anadolu Türkçesi öncesi 

dönemdeki kaynaklarına değinip bunların etkileşim derecelerini dil tari-

hinden hareketle ortaya koymaya çalışacağız. 

Anahtar kelimeler: Klasik Türk Edebiyatı, Türk Dili Tarihi, Türk Dili, 

Eski Türk Edebiyatı. 
                                                           
* Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bö-
lümü, sibelust@hotmail.com 
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Abstract 

An Evaluation That The View of Turkish Language History  

on the Tradition of old Turkish Literature 

Turkish nation made important contributions to world civilization by 

generating Classic literature in the Ottoman period. Classic literature is 

that affected from mostly Arabian/Persian literature traditions and sha-

ped by Turks in their own cultural frame. The roots of this literature are 

being proceeded and formed in direct proportion to data of Turkish langu-

age’s history. The first scripts of Turks are reached in the period of Gok-

turks. However actual literary materials are inherited from Uighurs. Follo-

wing Uighurs, Karahan State was established and in this period Turks 

began to enter Islam civilization’s circle. In the Khorezmian Turkish era 

this civilization was fully digested. In consequence of Mongolian invasion, 

in 13th century, Turks migrated to different geographies as East Turks 

settled around Transoxania region, Oghuz Turks immigrated to the west, 

some of Kipchaks located in north, while some in Egypt. After Khorezmi-

an Turkish, Turkish written language was divided into 2 main branches. 

As Chagatai literature was being established apart, in west Oghuz cons-

tituted Old Anatolian Turkish and later on Ottoman literature in other 

words Classic literature. In this article, we will try to present interaction 

levels of them from language history of view, as mentioning Classic litera-

ture’s sources which were before Old Anatolian Turkish period. 

Key words: Classic Turkish Literature, Turkish Language History, 

Turkish Language, Old Turkish Literature. 

Türk Dili, 7. yüzyıldan itibaren kendi yazılı kaynaklarına ulaşılabilen, 
varlığı noktasında Sümerce’ye kadar delil bulunabilen ve tarihi olarak 
delilleriyle birlikte varlığı milattan önceki bin yıllara götürülebilen dün-
yanın kadim dillerinden biridir. Türk dilini dünyanın en yaşlı ve en geliş-
miş dilleri arasında sayabiliriz. Bugün otuzu aşkın yazı dili ve edebiya-
tıyla devasa bir kütle olarak karşımızda durmaktadır.  

Asırlardır birçok dille girdiği etkileşim sonucunda yok olmamış, bu 
ilişkileri lehine çevirerek güçlenmiş ve serpilmiştir. Bugün Klasik Ede-
biyat veya Eski Türk Edebiyatı olarak bilinen Türklerin tarih boyunca 
kurabildiği en uzun süreli edebiyat alanı ve bu alanı klasikleştirmeyi 
başaran sürecin ve geleneğin kökleri nerede ve nasıl başlar? Dil tarihi-
nin edebiyatımızla ilintisi nedir? Dil etkileşimlerinin edebiyatın olu-
şumda, özellikle klasik edebiyatın oluşumundaki rolü ne kadardır? As-
lında bu makalede dil tarihi ve dil etkileşimleri alanına da girilerek Kla-
sik Edebiyatın kökleri ve geleneğin oluşum süreci ortaya konulmaya 
çalışılacaktır. 
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Türk dili bu uzun tarihi geçmişi içerisinde doğal olarak birbirinden 
farklı tarihi yazı dilleri de kullanmıştır. İlk olarak Türk (Köktürk)1 devle-
tiyle birlikte, Türk (Köktürk) yazı dilini kullanmıştır. Bu yazı dili kendi 
döneminde Türklüğün ortak yazı dili ve anlaşma aracı olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Türk yazı dilinin özelliği, Türkçe konuşanların ilk defa ken-
di yazdıkları bir belgenin günümüze kalması ve Türk dilinin en sade dö-
nemini teşkil etmesidir. Bu yazı dilini takiben Uygur Türkçesi, Karahanlı 
Türkçesi, Harezm Türkçesi, Çağatay Türkçesi ve Eski Anadolu Türkçesi 
gelmektedir. Ancak Eski Anadolu Türkçesi ilk defa Oğuz Türkçesine da-
yalı olarak kurulmuş bir yazı dili özelliğini taşır. 

Harezm Türkçesi dönemine kadar bir hat üzerinde ve daha çok Doğu 
Türkçesi yazı dili Türkler arasında ortak yazı dili olarak kullanılıyordu. 
Harezm Türkçesini takiben kurulan yazı dilleri ise, büyük göç hareketle-
ri sonucu farklı coğrafyalara dağılan Türklerin gittikleri yerde oluştur-
dukları yazı dillerini temsil eder. 

Tarihi Türk yazı dillerini bir şema ile göstermek istersek, şöyle bir 
tablo karşımıza çıkacaktır: 

Türk Yazı Dili 
Uygur Yazı Dili 
Karahanlı Yazı Dili                                               (Kök) 
Harezm Türkçesi Yazı Dili                                     (Oluşum) 
Çağatay Türkçesi  Eski Anadolu Türkçesi  Kıpçak Türkçesi (Gelişme) 
Osmanlı Türkçesi                                 (Klasikleşme) 
Türkiye Türkçesi 

Bu tabloda Karahanlı Türkçesi Klasik edebiyatın başlangıcını temsil 
eder. Kıpçak Türkçesi, Çağatay Türkçesi ve Eski Anadolu Türkçesi kadar 
şanslı olamamış, çok geniş bir alana yayılan Kıpçak Türkleri tarihi dö-
nemde bir yazı dili vücuda getirememişlerdir. Daha çok Memluk Kıpçak-
çası denilen sözlüklerin ve bir kısım eserlerden müteşekkil ve misyoner-
ler tarafından kaleme alınan Codex Cumanicus isimli eserden başka yazı 
dilini temsil edecek kaynak bulunmamaktadır. Çağatay Türkçesi, Doğu 
Türkçesinin bir devamı olarak 20. yüzyıla kadar varlığını sürdürmüş, 
akabinde SSCB’nin dil politikaları çerçevesinde bu yazı dili ortadan kal-
dırılarak, iletişimi koparma amacıyla her Türk topluluğuna, kendi ağzına 
dayalı yazı dili oluşturulmaya çalışılmıştır. 

Eski Türk Edebiyatı geleneğinin başlangıcı olarak gösterebileceğimiz 
devre, Türk (Köktürk) yazı dili ve Uygur yazı dili akabinde kurulan Kara-
hanlı yazı dili dönemine dayanır. Aslında Uygur yazı dili ile Karahanlı ya-
                                                           
1 Bu devletin asıl ismi Türk devletidir. Ancak Orhun abidelerinin bir iki yerinde övme, yü-
celtme anlamında “kök” ifadesinin geçtiği görülmektedir. İlk araştırmacılar bu övgü ifadesini 
asıl isimle birleştirip kullanmışlar ve bu devletin isminin “Köktürk” olarak anılmasına sebep 
olmuşlardır. Aslında devletin ismi Türk’tür. “Kök” ifadesi ise “yüce, ulu, büyük, kutsal” an-
lamlarında Türk isminin önündeki övgü ifadesidir. 
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zı dili arasında, benimsenen kültür ve din farklılığı dışında dilin iç yapısı 
bakımından bir fark yoktur. Her iki yazı dili de Doğu Türk yazı geleneği-
ne bağlı ve her ikisi de dil özellikleri bakımından aynı durumdadırlar. 
Ancak Uygur Türkleri yazı dillerine daha çok Budizm ve Maniheizm yo-
luyla bu dinleri temsil eden dillerden yabancı kelimeler alırken, Kara-
hanlı Türkçesine Fars kaynakları yoluyla başta Farsça olmak üzere 
Arapça kelime ve ibarelerin girdiği görülür. Bu keskin kültürel farklılık 
bu iki Türk yazı dilinin ayrı ayrı değerlendirilmesine sebep olmuştur. 
Bununla birlikte Karahanlıların İslamiyet’e geçmesiyle birlikte din öğre-
nimi Farslar ve Farsça üzerinden yoğun bir şekilde devam etti. Dolayısıy-
la Farsça bu dönemde sadece dili ve dinî terminolojiyi değil, aynı zaman-
da edebiyatı da büyük ölçüde etkiledi. Eski Türk şiirindeki mısra başı 
kafiye ve hece ölçüsü bırakılıp mısra sonu kafiyeye geçildi ve aruz ölçüsü 
kullanılmaya başlandı. Bu, Türk edebiyatı açısından büyük bir değişi-
min gerçekleştiği, zihniyet değişiminin edebiyata yansıdığı sancılı bir dö-
nemdir. Nitekim edebi eserlerde de bu yeni tarz ve üsluba alışmak ve uy-
gulamak kolay olmadı. Yüzyıllarca devam edecek ve sonunda klasikleşip 
dünya edebiyatına büyük katkılar sunacak bir edebiyatın geleneği oluş-
maya başladı. 16. yüzyılda klasikleşen Eski Türk Edebiyatı’nın kök uçla-
rını Karahanlı Türkçesi yazı dili devresinde bulabiliriz. 8. yüzyılda İs-
lam’la tanışmaya başlayan Türkler, 10. yüzyılda kitleler halinde bu yeni 
dine intisap etmişler ve bu yeni kültür dairesinde ilk edebi eserler 11. 
yüzyılda verilmeye başlamıştır. Karahanlı yazı dili Türklerin Arap alfabe-
sini kullandığı İslami kültür çerçevesine girdiği ilk dönemdir. 

Eski Türk Edebiyatı, Türklerin İslamiyet’i kabul etmelerinin ardından 
aydınların, daha önce Arapça ve Farsça örnekleri verilmiş olan İslam uy-
garlığı estetik yapısını esas alarak oluşturdukları edebi geleneğin adıdır.2 
Bu anlamda Karahanlı Türkçesi döneminde üretilen eserlerin Klasik 
edebiyat geleneği oluşumunda hayati önemi vardır. Hatta Anadolu’da te-
şekkül eden edebiyatta bu dönemin zannedildiğinden çok daha fazla et-
kili olduğu karışık dilli eserler olarak isimlendirilen ve Anadolu coğrafya-
sında en erken dönem eserleri olan ürünlerden anlaşılmaktadır. Zanne-
dildiği gibi Doğu Türkleri ile Batı Türkleri (Oğuzlar) arasında çok ciddi 
bir bağlantı kopukluğundan öte, çok ciddi bir bağlantı vardır. 

Karahanlı Türkçesi dönemi edebi geleneğin ilk temsilcisi olarak tabii 
ki Kutadgu Bilig gelmektedir. Bu eser Balasagunlu Yusuf Has Hacib ta-
rafından 1065’te kaleme alınmıştır. Mesnevi tarzında 6645 dizeyi içinde 
barındıran eser, siyasetname niteliği taşımaktadır.3 Dönemin diğer eser-
                                                           
2 Mustafa İsen vd., Türk Dili El Kitabı, Grafiker Yayınları, Ankara, 2009, s. 59. 
3 Bkz. Ahmet Mermer vd., Eski Türk Edebiyatına Giriş, Akçağ Yayınları, Ankara, 2010, s. 454; 
Reşit Rahmeti Arat, Kutadgu Bilig I, Metin, İstanbul, 1947; Reşit Rahmeti Arat, Kutadgu Bi-
lig II, Tercüme, Ankara, 1959; Reşit Rahmeti Arat, Kutadgu Bilig III, İndeks, İstanbul, 1979; 
Reşit Rahmeti Arat, Edib Ahmed b. Mahmud Yükneki, Atebetü’l-Hakayık, TDK Yayınları, 
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leri Kaşgarlı Mahmud’un yazdığı Divanu Lügati’t-Türk (1073) ise sözlük 
niteliğinde Arapça vezinler esas alınarak hazırlanmış bir kitaptır. İçinde-
ki manzum kısımlar daha çok Eski Türk şiirinden örnekler taşır. Yine 
Ahmet Yesevi kaynağından beslenen Hikmetler ise Ahmet Yesevi ve ta-
kipçileri arasında benimsenmiş daha çok dini-tasavvufi edebiyat gelene-
ğinin oluşumunda bir ilk olma özelliğini taşır. Bu dönem Eski Türk Ede-
biyatı geleneğinin oluşmasında kaynak eser diyebileceğimiz Atabetü’l-
Hakayık da göz ardı edilemeyecek öneme sahip bir yapıttır. Bu eserler 
günümüze gelebilmiş İslami çerçevede şekillenen ilk eserlerdir. Türklerin 
İslam muhitine girme ve bu muhitin dünya görüşünü benimsemesi bakı-
mından çok önemli eserlerdir. Klasik edebiyat geleneğinin oluşumu bakı-
mından ise Atabetü’l-Hakayık ve Kutadgu Bilig’in ayrı bir yeri vardır. Bu 
iki eser de hem İslam kültürünün Türk toplumuna yerleşmesinde hem 
de bu kültürün edebiyatının tür ve şekil olarak ortaya çıkmasında önem-
li roller oynamıştır. İlk olmaları sebebiyle içlerinde birçok vezin kusuru 
bulunduran bu eserler, aynı zamanda eski Türk toplumunun edebiyat 
geleneğini de kısmen içerisinde barındırmaktadır. Ancak bu eserlerin 
Türk tarihi boyunca çokça okunduğunu düşünürsek, bu eserlerde özel-
likle Klasik edebiyat geleneği oluşumundaki kökleri bulabiliriz. Karahan-
lı Türkçesi dönemine bakıldığında İslami edebiyat geleneği bize ilk olarak 
Mesnevi tarzında girmeye başlamıştır. Kutadgu Bilig, Atabetü’l-Hakayık 
ve dönemin diğer eserleri içerik analiziyle incelendiğinde İslami edebiyat 
geleneğinin bu dönem Mesnevi tarzı dışında şekli kullanılmadığı görül-
mektedir. 

Karahanlı Türkçesi döneminin en önemli özelliği edebiyat geleneği dı-
şında, İslami unsurların tamamının devlet eliyle ilk defa Türk toplumu-
na girmeye, yerleşmeye ve kurumsallaşmaya başladığı dönemdir. Bu se-
beple eski ve yeni çizgisini birlikte barındıran birçok unsur görebiliriz. 
Bu doğal olarak edebiyatta da kendisini gösterecektir. Ancak edebiyat 
dahil İslami anlayışla ilgili bütün kişisel ve kurumsal unsurların temeli-
ni Karahanlı dönemine götürsek ve incelemeye buradan başlasak yanlış 
olmaz. Bu dönemin bir diğer sıkıntılı durumu ise, dilin iç dinamiklerinde 
ve kodlarındaki temel anlam değişimleri ve dilin dünyaya bakış açısının 
değişmesi durumudur. Nitekim daha önce Gök Tanrı dini ve akabinde 
Budizm ve Maniheizm olmak üzere farklı dinlerin şekillendirdiği Türk di-
li, bu dönem İslami ıstılahları karşılar hale gelmesi gerekiyordu. Bu du-
rumun başarılı bir şekilde devam ettirildiğini dönemin eserlerinden anlı-
yoruz. Nitekim daha önce bu konuda tecrübeli olan Türkler (özellikle Do-
ğu Türkleri) Budizm ve Maniheizm gibi dinlerin, dünyaya bakış açılarını 
                                                                                                                                        
Ankara, 1992; Besim Atalay, Divanü Lügati’t-Türk Tercümesi I, TDK Yayınları, Ankara, 1939; 
Besim Atalay, Divanü Lügati’t-Türk Tercümesi II, TDK Yayınları, Ankara, 1940; Besim Atalay, 
Divanü Lügati’t-Türk Tercümesi III, TDK Yayınları, Ankara, 1941; Besim Atalay, Divanü Lüga-
ti’t-Türk Dizini, TDK Yayınları, Ankara, 1947; Kemal Eraslan, Divan-ı Hikmet’ten Seçmeler, 
Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1991. 
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ve dini terimlerini Türkçe ifade etme yollarını bulmuşlardı. Bu anlamda 
Uygur Türkçesi dönemi, dilin felsefe yapabilecek güce ulaştığı önemli bir 
merhaleydi. Aynı geleneğin, İslam dini kabul edildiği zaman da birçok 
alıntı kelime ve alıntı semantik çerçeve ile birlikte devam ettirildiğini gör-
mekteyiz. Çünkü Türk (Köktürk) devletinden bu yana yazı dili bulunan 
Doğu Türklüğünün dili kullanma durumu çok iyiydi. Ancak aynı durum-
la karşılaşan Oğuzların bu konudaki tavrı başka olacak, ilk önce kopya-
lama yoluyla belli bir süre başka bir dili benimseyeceklerdi. 

Karahanlı Türkçesi döneminde bir taraftan yeni dinin terimleri ve ıstı-
lahlarına ya karşılık bulunuyor ya da kopyalama yoluyla dinin öğrenildiği 
Farsçadan kelime alımı yapılıyor veya hem Türkçe hem de Farsça karşılık-
lar beraber kullanılıyordu. Farsça kadar olmasa da Arapça da bu dönem 
dilin yeni şekillenişinde rol oynayan bir dildir. Bu kopyalamalar, yeni kül-
tür sahasının edebiyatının tür ve şekillerini daha kolay uygulama olanağı 
sağlıyordu. Ancak Türklerin Klasik edebiyatın tür ve şekillerinin tamamını 
kullanmaları için zaman ve demlenme dönemi gerekiyordu. Karahanlı dö-
neminde Mesnevi şekliyle başlayan kültür dairesine giriş birkaç yüzyıl için-
de dallanacak ve bütün şekillerde ve türlerde eserler kaleme alınacaktı. 

Uygur tarım havzasının akabinde Türklerin önemli yayılma alanların-
dan biri de Harezm bölgesi olmuştur. Harezm bölgesinde teşekkül eden 
Türk yazı dili ve edebi ürünler Klasik edebiyatın oluşumundaki en 
önemli mesafe taşlarından biridir. Karahanlı Türkçesi döneminde başla-
yan İslam medeniyeti dairesindeki ilk eserleri, bu dönemin eserleri takip 
eder. Harezm Türkçesi döneminde yeni medeniyete giriş gelişerek hızla-
nır ve farklı türlerde eserler verilir. Harezm bölgesine Türk göçleri 10. 
yüzyıldan itibaren başlamıştır. Daha öncesinde ticari ilişkilerin devam 
ettiği bölgeye, bu tarihten itibaren yerleşmeye yönelik göçler başlamıştır. 
Bu göçler ilerleyen zamanlarda bölgeyi Türkleştirecek derecede bir yo-
ğunluğa ulaşmıştır. Harezm ülkesinin başkenti Ürgenç’te ve Çuçi ulusu-
nun hâkim olduğu Saray şehirleri Moğol istilasında da refah ve bereketi-
ni korumuş, Türkistan’ın cazibe merkezi haline gelmiştir. Türklerin ve 
Türk kültürünün bölgedeki hâkimiyeti özellikle XIII. yüzyıldan itibaren 
başlar. Çünkü XI. yüzyılda başlayan Harezm’in Türkleşmesi XIII. yüzyıla 
kadar sürmüştür.4 Türkçenin bu dönemde elde ettiği ehemmiyete ve 
mevkie rağmen Arap ve Fars dillerinin de aynı muhitte kullanılışı, Türk 
dilinin tam ve kesin bir hâkimiyet kuramadığını göstermektedir. Nitekim 
bu dönemde Türk dili, İslam dünyasında kullanılan hâkim dillerin ancak 
üçüncüsü olarak telakki edilmiştir.5 Ancak Türk dili, tarihin her döne-
minde olduğu gibi kendini muhafaza edebilmiş ve iç bünyesinden edebi 
eserler çıkarmayı başarmıştır. Bu dönemde oluşan Çağatay, Kıpçak ve 
                                                           
4 Recep Toparlı, Harezm Türkçesi, Seyran Yayınları, Sivas, 1995, s. 3. 
5 Ahmet Caferoğlu, Türk Dili Tarihi, Enderun Kitabevi, İstanbul, 1988, s. 104-106. 
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Eski Anadolu Türkçesi dönemlerinde Türklerin ve Türkçenin İslam me-
deniyeti dairesine tam olarak girdiği ve klasik edebiyatın oluşumu nokta-
sında hızla ilerlemeye başladığı görülmektedir. Bu anlamda Harezm dö-
neminin Klasik edebiyatın oluşumunda çok önemli yeri vardır. Harezm 
Türkçesinin bir diğer özelliği de yöreye sadece Doğu Türkleri değil, aynı 
zamanda Oğuzlar ve Kıpçaklar da yoğun olarak yerleşmiştir. Dolayısı ile 
Harezm Türkçesinde sadece Doğu Türkçesi değil, Doğu Türkçesi teme-
linde Oğuz ve Kıpçak Türkçesi özellikleri de yoğun olarak görülmektedir. 

XIII. yüzyıldan itibaren Harezm ve Sirderya’nın aşağı kesimlerinde 
kısmen Oğuz (Türkmen) ve Kıpçak yerli ağızlarının etkisi altında Kara-
hanlı Türkçesinden teşekkül eden Orta Asya Türkçesi edebiyat dilinin 
gelişme merhalesine Harezm Türkçesi denilmektedir.6 Harezm Türkçe-
sinden sonra Türkçe üç ayrı yazı dili koluna ayrılmıştır. Doğuda Çağatay 
Türkçesi, Batıda Oğuz Türkçesi, kuzeyde ve kısmen güney batıda Kıpçak 
Türkçesi teşekkül etmiştir. Bu üç yazı dili de kaynağını Köktürk, Uygur, 
Karahanlı ve Harezm yazı dillerinden almaktadır. 

Karahanlı Türkçesi döneminde Klasik edebiyatın temeli olacak nite-
likte daha çok manzum eserler üretilirken Harezm döneminde aynı kül-
tür dairesinin mensur eserlerinin ilkleri yazılmıştır. Bu dönem eserleri 
daha sonraki yüzyıllarda oluşacak olan Türkçenin üç kolu üzerinde hay-
li etkili olacak ve Klasik edebiyatın oluşumunda önemli roller yüklene-
cektir. Dönemin ilk eseri Rabguzi’nin Kısasü’l-Enbiya’sıdır. Bu eseri taki-
ben İslam’ın Muinü’l-Mürid’i, Kutb’un Hüsrev ü Şirin’i, Harezmi’nin Mu-
habbetname’si ve Kerdeli Mahmud’un Nehcü’l-Feradis’i yazılmış ve bu 
eserlerin onlarca nüshası Türklerin bütün boylarında ve Türkçenin bü-
tün kollarında okunmuş, tür ve şekil olarak oldukça etkili olmuşlar, Kla-
sik edebiyatın oluşumuna temel teşkil etmişlerdir. 

Harezm Türkçesi döneminin ilk eseri Nasır Rabguzi’nin Farsça bir 
tercümeden Türkçeye uyarlanan Kısasü’l-Enbiya’dır. Kısasü’l-Enbiya 
1310-1311 yıllarında yazılmış olan Türk edebiyatındaki ilk siyer-i nebi 
örneğidir. Eser mensur olup sade bir dille yazılmıştır. Eserin içinde ga-
zeller, Arapça-Farsça mülemmalar da bulunmaktadır. Gerek Çağatay, 
gerek Kıpçak ve gerekse Oğuz diyarlarında yazılan siyer-i nebiler bu 
eserden oldukça fazla etkilenmişlerdir. 

Harezm Türkçesi döneminin ikinci eseri ise İslam’ın kaleme aldığı Mui-
nü’l-Mürid isimli kitaptır. Ebu’l-Gazi Bahadır Han, bu eserin Türkmenler 
arasında çok yaygın olduğundan bahseder. Türkmenlerin daha sonra 
Anadolu’ya göç ettiği göz önünde tutulursa, Harezm ve öncesinde Kara-
hanlı dönemi eserlerinin Oğuz grupları üzerinde ne kadar etkili olduğu an-
laşılır. 900 beyit olan Muinü’l-Mürid 1313 yılında yazılmıştır. Eser dini şiir-
lerden meydana gelmektedir. Eser dini, tasavvufi bilgiler içermektedir. İs-
                                                           
6 Recep Toparlı, Harezm Türkçesi, Seyran Yayınları, Sivas, 1995, s. 3. 
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lam dininin anlaşılması ve bu medeniyetin içine girilmesi noktasında özel-
likle Türkmenler (Oğuzlar) arasında önemli bir vazifeyi yerine getirmiştir. 

Dönemin üçüncü eseri Kutb’un Hüsrev ü Şirin’idir. Nizami’nin aynı 
isimli eserinin tercümesidir. Adından da anlaşacağı üzere tercüme de ol-
sa Türk edebiyatının ilk Hüsrev ü Şirin’idir ve bu geleneğin başlangıç 
noktasıdır. Eser 1341 yılında Kutb isimli bir şair tarafından 4370 beyit 
olarak çevrilmiştir. Eser bir çeviriden öte yer yer telif özellikleri de taşı-
maktadır. Klasik edebiyatın vezin ve kafiye gibi şekil unsurlarının ve 
mazmunların bu eserde başarı ile kullanılmaya başlandığı görülmekte-
dir. Nitekim bu zamana kadar yazılan eserlerde Eski Türklere ait terim, 
ıstılah ve imgeler kullanılırken bu eserde İslam medeniyetine ait imge ve 
ıstılahların yerleştiğini görebilmekteyiz. Kutb’un Hüsrev ü Şirin’i Türk 
edebiyatında yazıldığı tespit edilen 21 Hüsrev ü Şirin veya Ferhad ü Şirin 
mesnevisinin ilkidir.7 

Harezm Türkçesinin dördüncü eseri ise Harezmi’nin Muhabbetname’-
sidir. Eser Harezm mahlaslı bir şair tarafından 1352 yılında kaleme alın-
mıştır. Eser manzum olarak kaleme alınmıştır ve Uygur harfli nüshası 
da mevcuttur. Eser mesnevi tarzında mefâîlün / mefâîlün / feûlün vez-
ninde yazılmış olup içinde yer yer gazeller ve Farsça beyitler bulunmak-
tadır. Memluk Kıpçak şairlerinden Seyf-i Sarayi’nin eserinde Harezmi’ye 
nazire yazıldığı düşünülürse bu eserin Anadolu ve Mısır’a kadar ulaşıp 
okunduğu görülmektedir. 

Bu dönemin son eseri ise Kerderli Mahmud’un Nehcü’l-Feradis veya di-
ğer ismiyle “Uştmahlarnıng Açuh Yolı”dır. 1357 yılında kaleme alınan telif 
bir eserdir. İslam edebiyatında 40 hadis türünden bir eser olan Nehcü’l-Fe-
radis Türk edebiyatında bu anlamda bir ilktir. Eser dört bap ve her bap on 
fasıldan müteşekkildir. Mükemmel ve samimi bir dille yazılan eser, Oğuz ve 
Kıpçak gruplar arasında da oldukça yaygın biçimde okunmuştur.8 

Karahanlı ve Harezm Türkçesi eserlerine bakıldığında Anadolu’da, Kı-
rım’da, Orta Asya’da, Mısır’da ve daha birçok Türk-İslam coğrafyasında 
okunduğunu bu eserlerden alınan pasajlardan, yazılan nazirelerden ve bu 
eserler üzerine geçen bahislerden anlamaktayız. Harezm Türkçesi aslında 
Türk lehçeleri ve edebiyatları bakımından bir düğüm noktası niteliği taşır. 
Daha önce tamamen Doğu Türkçesi olan yazı dili Harezm bölgesine göçen 
Oğuz, Kıpçak ve Doğu Türkleriyle birlikte bu üç ağız özelliklerini içinde ba-
rındıran ortak yazı dilini oluşturmuş, Harezm bölgesinde oluşan bu dü-
ğüm daha sonra Çağatay Türkçesi, Eski Anadolu Türkçesi-Osmanlı Türk-
çesi ve Kıpçak Türkçesi olarak üç ana kola ayrılmıştır. 
                                                           
7 Recep Toparlı, Harezm Türkçesi, Seyran Yayınları, Sivas, 1995, s. 6. 
8 Harezm Türkçesi eserleri için bkz. Aysu Ata, Nasıruddin bin Burhaneddin Rabguzi, Kısa-
sü’l-Enbiya, TDK Yayınları, C. I-II, Ankara, 1997; Recep Toparlı, Muinü’l-Mürid, Atatürk Üni-
versitesi Yayınları, Erzurum, 1988; Janos Eckmann, Nehcü’l-Feradis (Metin), TDK Yay., An-
kara, 1984. 
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XIII. yüzyılın başlarında Moğol istilası ile başlayan Türk kavimlerinin 
değişik coğrafyalara göçü ve buralarda oluşturdukları yeni dil, edebiyat 
ve sanat eserleri, Türk dili ve tarihi bakımından çok önemli sonuçlar do-
ğurmuştur. Moğol akınları, bir yandan Oğuzların batıya, İran, Irak, Azer-
baycan ve Anadolu’ya; diğer taraftan da Uygurlar başta olmak üzere di-
ğer Türk kavimlerinden oluşan grupların da Harezm, Afganistan, Hindis-
tan bölgelerine yerleşmelerine yol açacaktır. Bu, aynı zamanda; zaman 
içinde birbirinden uzaklaşan lehçelerin yeniden yakınlaşmasına zemin 
hazırlamıştır.9 Batıya giden Oğuz grupları, XIII. yüzyıldan başlayarak 
Anadolu Selçukluları, Anadolu Beylikleri ve Osmanlı dönemlerinde Os-
manlı Türkçesi edebi dilini oluştururken, doğudaki Türk grupları, Türk 
dili yahut Çağatay Türkçesi adıyla anılan bir şive ile XIV. yüzyıldan XIX. 
yüzyıla kadar bütün Orta Asya Türklerinin yazı dili olacak bir edebiyat 
dili meydana getirmişlerdir.10 Karahanlı Türkçesi ve Harezm Türkçesi, 
Eski Türkçede olduğu gibi bütün Türklüğün ortak yazı diliydi. Bu sebep-
le özellikle Karahanlı ve Harezm döneminde oluşan ve parmakların sayı-
sını geçmeyen eserler toplamı Osmanlı coğrafyasında oluşan Klasik ede-
biyatın da temellerini atmıştır. 

Türkler Moğol istilası sonucu farklı coğrafyalara göç etmeye başlayın-
ca doğal olarak Harezm Türkçesi de ortak yazı dili olma özelliğini kaybet-
ti. Maveraünnehir bölgesinde Çağatay Türkçesi yazı dili oluşmaya başla-
mıştır. Sekkaki, Lütfi, Atai, Hucendi, Seyyid Ahmed Mirza, Haydar Ha-
rezmi, Yusuf Emiri, Yakini, Ahmedi, Gedayi gibi şair ve yazarlar bu edebi 
dilin kuruluşunu sağlamışlar, Ali Şir Nevai ile Çağatay Türkçesi Klasik 
döneme girmiştir. Kuruluş dönemi yazarlarının Karahanlı ve Harezm dö-
neminde oluşan temelden aldıkları güçle İslam medeniyetine edebiyatın 
uyarlanmasında ve edebi türlerin-şekillerin yerleşmesinde önemli katkı-
ları olmuştur. 

İkinci kol olan Kıpçak Türkleri Kuzeye ve Güneye göç etmişler, çok 
geniş sahalara yayılmışlar ve siyasi birlik kuramadıkları için yazı dili de 
oluşturamamışlardır. Sadece güneye yani Mısır’a giden ve Memluklar dö-
neminde oldukça yoğunlaşan Kıpçaklar, burada yazı dili oluşturmuşlar-
dır. Ancak burada oluşturulan yazı dilinin Çağatay yazı dilinden farkı 
yok denecek kadar azdır. Bu durum aslında Kıpçakların hâlâ Karahanlı-
Harezm yazı dili çizgisini devam ettirdiklerini göstermektedir. Ancak bu-
nunla birlikte Kıpçak Türkçesi eserlerinde bir standart veya bütünlük de 
görülmez. Halk ağzından derleme sözlük olan Codex Cumanicus’tan 
Seyf-i Sarayi’nin Gülistan Tercümesine kadar karşımıza çok farklı dil 
özelliklerine sahip eserler çıkmaktadır. Memluk döneminde epeyce Kıp-
çak Türkçesine ait sözlük ve eser verilse de Kıpçak Türkçesi 20. yüzyılın 
                                                           
9 Mehmed Fuad Köprülü, Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul, 1981, s. 231. 
10 Ali Akar, Türk Dili Tarihi, Ötüken Yayınları, İstanbul, 2005, s. 187. 
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başlarına kadar tam bir yazı dili olamamıştır. Kuzeydeki Kıpçaklar Çağa-
tay Türkçesini yazı dili olarak kullanmaya, Güneydekiler ise bir süre 
sonra yoğun Oğuz göçleri sonucu erimeye ve Oğuzlar içinde yok olmaya 
başlamışlardır. 

Harezm Türkçesi sonrasında varlığını koruyarak klasik bir edebiyat 
oluşturmayı başarmış bir diğer Türk kolu olan Oğuzlar ise Batıya göç 
ederek Anadolu’ya kadar gelmişlerdir. Batı Türkçesi, Eski Oğuz Türkçe-
si, Eski Türkiye Türkçesi, Eski Anadolu Türkçesi olarak isimlendirilen 
bu lehçe 11. yüzyıl ile 21. yüzyıl arasında Kuzey ve Güney Azerbaycan, 
Irak’ın kuzeyi, Suriye, Anadolu, Kıbrıs, Ege Adaları, Balkanlar, Kırım 
Hanlığı ve Kuzey Afrika’da kullanılan dildir. Bugüne kadar Batı Türkçe-
sinin kesintisiz olarak kullanıldığı sahalar Anadolu, Balkanlar, Kuzey ve 
Güney Azerbaycan, Irak’ın kuzeyi ve Suriye’dir. Kırım Hanlığı’nda Batı 
Türkçesi 16. yüzyıl başlarından 20. yüzyıl başlarına dek yazı dili olarak 
kullanılmıştır.11 Bugün Anadolu merkezli olarak ortaya çıkan Klasik Türk 
Edebiyatı veya Eski Türk Edebiyatı olarak isimlendirilen edebiyat Batı 
Türkçesi içinde ve yukarda sayılan coğrafi bölgede teşekkül etmiştir. 

Oğuzlar Batıya göç ettiklerinde Selçuklular döneminde Karahanlı ve 
Harezm yazı dili geleneğini devam ettirmemişler ve bunun yerine Farsça-
yı devlet dili, Arapçayı da bilim dili olarak benimsemişlerdir. Ancak bu 
durumda siyasi etkenler kadar, Oğuz ağzının yazı dili olarak geçirmesi 
gereken evrelerin de önemli bir rolü vardır. Nitekim 200 yıl demlenme 
dönemi yaşayan Oğuz Türkçesi, Beylikler döneminden itibaren yazı dili 
olarak kullanılmaya başlanmıştır. Ancak Anadolu sahasında da hemen 
Karahanlı-Harezm yazı dilinden kopulamadığını görmekteyiz. Nitekim 
Eski Anadolu Türkçesi erken dönem eserleri daha çok karışık dilli eser-
ler veya Olga-Bolga dili olarak isimlendirilen Doğu Türkçesi yazı dili gele-
neği ile Oğuz lehçesinin ortaklaşa kullanıldığı eserlerdir. Bu durum Ka-
rahanlı ve Harezm yazı dilinden kopulamadığını, irtibatın devam ettiğini 
bize göstermektedir. Nitekim 16. yüzyıl dahil olmak üzere Osmanlı sa-
raylarında Uygur alfabesi bilen kişilerin bulundurulması, Çağatay Türk-
çesi ve edebi ürünlerin Osmanlı coğrafyasında yaygın biçimde okunması, 
karşılıklı nazirelerin yazılması irtibatın çok güçlü bir şekilde devam etti-
ğini bize göstermektedir. Bu durum Klasik Türk edebiyatının köklerini 
Karahanlı ve Harezm Türkçesinde aramamız gerektiğini bize gösterirken, 
gelişme sürecinde Doğu ve Kuzey Türkçesi eserlerinden de oldukça etki-
lenildiğini ortaya koymaktadır. 

Eski Anadolu Türkçesinin ilk ismi Mevlana’nın oğlu Sultan Veled’dir. 
Yine ilk temsilciler olarak Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli gibi isimler 
önemlidir. Ahmet Fakih, Şeyyad Hamza, Hoca Dehhani, Aşık Paşa, Hoca 
                                                           
11 Ahmet Bican Ercilasun, Başlangıçtan Yirminci Yüzyıla Türk Dili Tarihi, Akçağ Yayınları, 
Ankara, 2005, s. 433. 
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Mes’ud, Erzurumlu Darir, Dede Korkut, Şeyhi kuruluş dönemi edebiya-
tın önemli isimleridir. Klasik edebiyatın Osmanlı coğrafyasındaki temel-
leri kuruluş döneminde bu gibi birçok isim üzerine kuruludur. Eski 
Anadolu Türkçesi kuruluş dönemi ve klasikleşme süreci çok ayrıntılı 
olarak incelenmiştir. Bu yazıda daha çok bu döneme kadar gelişen süreç 
üzerine düşünülmeye çalışılmıştır. 

Sonuç 

Dil değişimi sebebiyle Klasik edebiyat üzerine çalışan araştırmacılar 
Eski Anadolu Türkçesi öncesi dönem olan Harezm Türkçesi ve Karahanlı 
Türkçesi dönemi eserleri üzerine yeterince çalışamamışlardır. 

Aynı durum Osmanlı edebiyatının çağdaşı olan Çağatay Türkçesi 
eserleri ve kısmen Kıpçak Türkçesi eserleri için de söz konusudur. Çağa-
tay Türkçesi ve Kıpçak Türkçesi eserleri de dil farklılaşmaları sebebiyle 
Klasik edebiyat çalışanlarınca yeterince incelenebilmiş değildir. 

Karahanlı, Harezm, Kıpçak ve Çağatay Türkçesi metinleri dil araştır-
macılarınca ortaya konulmuştur. Klasik edebiyatın kökleri, yayılma sa-
haları, çağdaşı olan diğer Türk edebiyatlarına etkisi ve çağdaşı olan diğer 
Türk edebiyatlarından etkilenme dereceleri bu metinlerden hareketle or-
taya konulabilir. 

Özellikle Klasik edebiyatın ilk metinleri olan Karahanlı ve Harezm 
Türkçesi dönemi eserleri karşılaştırmalı edebiyat kuramları çerçevesinde 
incelenmeli, bu eserlerin başlangıç ve ilk olması sebebiyle Klasik edebi-
yatın oluşumuna etkileri ortaya konulmalıdır. 

Çağatay ve Kıpçak Türkçesi eserleri de Klasik edebiyatın oluşumunda 
oldukça etkili olmuştur. Bu dönem yayınlanmış metinleri de Klasik ede-
biyat araştırmacıları tarafından karşılaştırmalı olarak incelenerek Os-
manlı edebiyatının dayandığı zemin ortaya konulmalıdır. 

Özellikle Eski Anadolu Türkçesi dönemi ilk temsilcileri ve karışık dilli 
eserler incelenerek Doğu Türkçesinin Klasik edebiyatın oluşumuna ne 
derecede katkısı olduğu ortaya konulmalıdır. 

Karşılaştırmalı çalışmalar yapılmadan kesin sonuçlar ortaya koymak 
mümkün olmasa da Osmanlı coğrafyasında oluşan edebiyatın kökleri ve 
gelenek oluşumunu Karahanlı Türkçesi ve Harezm Türkçesi eserlerinde 
aranmalıdır. 

Osmanlı coğrafyasının kurucu unsuru Oğuzların dili ile Eski Türk ya-
zı dilleri karşılaştırıldığında bugün herhangi bir bölge ağzından çok daha 
birbirlerine yakın oldukları görülmektedir. Özellikle Divanu Lügati’t-Türk 
incelendiğinde, Kaşgarlı Mahmud’un belirttiği ve bugün lehçe farkları 
olarak nitelendirdiğimiz ayrılıklar, Anadolu coğrafyasında konuşulan iki 
ağızdan daha fazla birbirine yakın ve farklılıklar çok daha az düzeydedir. 
O halde XI. asırda Türk toplulukları birbirlerini çok rahat anlamakta ve 
yazı dili olarak Doğu Türkçesini kullanmaktaydılar. 
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XI. yüzyıldaki Moğol istilaları sebebiyle coğrafi farklılıklar birkaç yüz-
yıl içinde iki ana yazı dilini ortaya çıkarsa da bu yazı dilleri oluşana dek 
Eski Türkçe metinleri rahatlıkla okunmuş, anlaşılmış ve oluşacak yeni 
yazı dillerine ve bu yazı dillerinin edebiyatlarına fazlasıyla kaynaklık et-
miş, tecrübe aktarımında bulunmuştur. 

Anadolu’daki ilk mutasavvıfların da Doğu coğrafyasından göç ederek, 
hatta Karahanlı dönemi mutasavvıflarından bizzat Ahmet Yesevi’nin gö-
revlendirmesiyle Anadolu coğrafyasına geldikleri düşünülürse kuruluş 
devri Osmanlı edebiyatında Karahanlı ve Harezm Türkçesi eserlerinin ne 
derece kaynaklık ettiği daha iyi anlaşılmaktadır. 

Özellikle Anadolu’da kaleme alınan ilk metinlerin karışık dilli oluşu ve 
Olga-Bolga dili olarak isimlendirilişi edebiyatımıza Karahanlı ve Harezm 
Türkçesi döneminin etkisinin tahmin edilenden fazla olduğunu ortaya 
koymaktadır. 

Yine Dede Kokut metinlerindeki manzum kısımlarda mısra başı kafiye-
lerin devam etmesi gibi hususlardan hareketle, Köktürk ve Uygur dönemi 
manzum anlayışının çok geç yüzyıllara kadar devam ettiği söylenebilir. 
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ÇANAKKALE CEPHESİ ZAFERİ VE SONUÇLARI 

Yrd. Doç. Dr. Selim ÖZCAN* 

Öz 

Çanakkale savaşlarının meydana geldiği cephe, Osmanlı Devleti’nin 

I. Dünya Savaşı’nda dokuz ay süreyle mücadele ettiği ve en kanlı müca-

delelerin olduğu yerdir. Cephede pek çok süngü hücumunun yaşandığı 

düşünüldüğünde buradaki savaşların ne denli bir mücadeleye sahne ol-

duğu daha iyi anlaşılır. Çanakkale’de İngiliz ve Fransızlar ile bunların sö-

mürgelerinden topladıkları askerlere karşı Türk Mehmetçiği büyük bir 

mücadele örneği ortaya koymuştur. Bu devletlerin cepheyi açmalarındaki 

amaçları; Çanakkale boğazını geçmek, Osmanlı Devleti’ni savaş içerisin-

de çökertmek ve Rusya’ya yardımda bulunmaktı. 

İngiliz ve Fransız donanmaları bu amaçlarını gerçekleştirebilmek için 

ilk önce Şubat 1915’de Çanakkale’ye denizden taarruz etmişlerdir. Bu ta-

arruzun düşman için bir felakete dönüşmesiyle 18 Mart 1915’de mağlup 

olarak geri çekilmek zorunda kalmışlardır. 

Düşman güçleri denizde uğradıkları başarısızlığın ardından, yine ay-

nı amaçlarını tahakkuk ettirmek amacı ile bu defa karadan Gelibolu ya-

rımadasını işgale kalkışarak, Çanakkale boğazına hakim olmak istemiş-

lerdir. Kara savaşları da genellikle Gelibolu yarımadası üzerinde meyda-

na gelmiştir. Bu çarpışmaların ruhu Anafartalar grup komutanı Mustafa 

Kemal olmuştur. İtilaf güçlerinin donanmalarının desteklediği düşman 

kuvvetleri karada da Mehmetçiğin çelikten iradesi karşısında mağlup ol-

muşlardır. Böylece düşman kara savaşlarında da aldığı başarısızlık üze-

rine Gelibolu’yu boşaltıp Ocak 1916’dan itibaren geri çekilmeye mecbur 

kalmıştır. Çanakkale cephesindeki bu savaşlar Osmanlı Devleti’nin ve 

dünyanın geleceği bakımından çok önemli sonuçlarda ortaya çıkarmıştır. 

Bu sonuçlar aşağıda açıklanarak sıralanmıştır. 

Anahtar kelimeler: Çanakkale Savaşları, Osmanlı Devleti, İtilaf 

Devletleri, Deniz Savaşları, Kara Savaşları. 
                                                           
* Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Öğretim Üyesi. 
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Abstract 

The Dardanelle Front Victory and its Results 

The front of Çanakkale Wars is the place at which Ottoman Empire 

struggled for nine months, and that struggle was the bloodiest one. When 

we think that there were many bayonet attacks at the front it will be un-

derstood better how hard was the struggle. Turkish soldiers showed a 

great struggle against. 

English and French soldiers and their colonial ones. The aim of those 

states for that front, to pass the Hellespont to finish the Ottoman Empire 

and help Russia. 

English and French Navy first attacked Çanakkale from the sea in 

February 1915 in order to make their aim real. When the attack turned 

into a disaster for the enemy, they started to turn back as defeated. After 

the defeat at sea, the enemy wanted to rein the Hellespont by trying to 

occupy Gallipoli from the ground. Ground Wars happened generally at 

Gallipoli. The spirit of those wars was Mustafa Kemal Ataturk Anafartas 

Group Commander. The enemy power supported by the Allies navy was 

defeated by the iron willpower of Turkish soldiers. Finally the enemy had 

to turn back in January 1916 after they had lived a great defeat at the 

ground wars in Gallipoli. Those wars at Çanakkale Front had 

very important results in terms of the future of Ottoman Empire an the rest of 

the world. Those results are told below. 

Key words: Çanakkale Wars, Ottoman Empire, The Allies, Sea Wars, 

Ground Wars. 

Giriş 

Savaş, bir milletin haysiyetini ve varlığını ortaya koyduğu en çetin im-
tihandır. Yalnız silahların konuştuğu zannedilen bu imtihanda, ancak 
maddi güç manevî değerlerle beslendiği müddetçe zafere ulaşılır. 

Çanakkale savaş alanı bu gerçeğin en açık bir şekilde ortaya çıktığı 
yerdir. 

Bu cephedeki savaşlar Osmanlı tarihinde olduğu kadar Dünya tari-
hinde de bir dönüm noktası olmuştur. İşte bu düşüncenin gerçekleştiği 
Çanakkale cephesindeki savaşların ve sonuçlarının değerlendirilmesine 
geçmeden önce kısaca I. Dünya Savaşı’nda Çanakkale cephesindeki mü-
cadeleyi ortaya koyalım. 

Çanakkale cephesi, Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’nda savaştığı 
ve en kanlı çarpışmaların meydana geldiği cephelerden birisiydi. Mehmet 
Akif’in “ufacık bir kara”1 dediği Gelibolu Yarımadası’nda yaklaşık dokuz 
ay süren Çanakkale Savaşları’nda düşman siperleriyle, Türk siperleri 
arasındaki mesafenin kimi yerde sekiz metreye kadar düştüğü, dolayı-
                                                           
1 Mehmet Akif Ersoy, Safahat, Akçağ Yayınları, İstanbul, 2008, s. 425. 
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sıyla pek çok süngü hücumunun yaşandığı düşünüldüğünde cephedeki 
savaşların büyüklüğü daha iyi anlaşılır. 

Çanakkale cephesi; İngiliz, Fransız ve bu devletlerin sömürgelerinden 
topladıkları gene M. Akif’in “kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne be-
lâ...”2 diyerek anlattığı haçlı ordusunun, Türk askerine harp teknolojisinin 
en son imkanları ile Kasım 1914’de saldırmasıyla açılmış idi.3 Bu devletle-
rin cepheyi açmalarındaki ilk amaçları Çanakkale Boğazı’nı geçmek, İstan-
bul’u ele geçirmek, Osmanlı Devleti’ni savaş içerisinde çökertmekti. Daha 
sonraki hedef ise Rusya’ya doğrudan yardımda bulunmak4, silah ve mal-
zeme sevk etmek, Rusya’nın da buğdayından faydalanmaktı.5 

Böylece boğazların ele geçirilmesiyle Süveyş kanalı ile Hint yolu üzerin-
deki Osmanlı Devleti’nin baskısı kalkacaktı. Balkan devletlerinin İtilâf dev-
letleri yanında yer almaları da mümkün olabilecekti. Ayrıca burada Os-
manlı ordusuyla Alman ordusunun muhtemel ilişki ve sevkıyatı kesilecek, 
Kafkaslar ve Doğu Anadolu’da Ruslar rahatlayacak, güneyde Arap eyalet 
ve vilayetlerinde Osmanlılara karşı başlatılan harekâtta İngiliz, Fransız ve 
İtalyanlara kolaylık sağlanarak, Almanlar da meşgul edilerek Avrupa cep-
hesinde üstünlük elde edilecekti.6  

Savaş da daha kısa sürede sona erdirilecekti.7 Çanakkale savaşları ay-
nı zamanda Avrupalı devletlerin şark meselesini çözmek için açtıkları 
önemli bir cephe olma özelliğini de taşımaktadır.8 Bu amaçla en güçlü si-
lahlarla Çanakkale’ye hücum eden haçlı ordusu İstanbul’a kısa bir süre 
içinde ulaşacağından son derece emindi. 

İngiltere Deniz Bakanı Churcill (Çorçil)de Çanakkale cephesinin açıla-
masındaki önemi, yukarıda ifade ettiğimiz düşüncelere iştirak ederek 
şöyle teyit etmiştir: 

“Cihan tarihini değiştirmek, Türk İmparatorluğunu ikiye bölmek, pa-

yitahtını felce uğratmak, düşmanlarımıza karşı Balkan Devletlerini 

birleştirmek, Sırbistan kurtarmak, Büyük Düke (Rus Başkomutanı) 

başlıca savaş hareketlerinde yardım etmek ve savaşın müddetini kı-

saltarak sonsuz insan hayatını kurtarmak.”9 
                                                           
2 Mehmet Akif Ersoy, a.g.e., s. 425. 
3 Yusuf Hikmet Bayur, Türk İnkılâp Tarihi, Cilt: III, 2. Kısım, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 
Ankara, 1983, s. 60. 
4 Mehmet Ali Ünal, “Çanakkale Savaşları ve Sömürgeciliğin Sonu”, Atatürk Araştırmaları 
Merkezi Dergisi, Cilt: X, Sayı: 30, Ankara, 1994, s. 568. 
5 Fahir H. Armaoğlu, Siyasi Tarih (1789-1960), Ankara, 1975, s. 425. 
6 Ergünöz Akçora, “Çanakkale Deniz Savaşında En Uzun Gün 8 Mart 1915”, Türk Dünyası 
Tarih Kültür Dergisi, Sayı: 15, İstanbul, 1988, s. 17. 
7 B. Darkot, “Çanakkale”, İslam Ansiklopedisi, Cilt: III, İstanbul, 1977, s. 348. 
8 Ömer Osman Umar, “Çanakkale Savaşının Önemi ve Sonuçları”, Türk Dünyası Araştırma-
ları Dergisi, Sayı: 143, İstanbul, 2003, s. 53. 
9 Yusuf Hikmet Bayur, Atatürk Hayatı ve Eseri, Ankara, 1990, s. 97-98. 
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İngiltere savaş bakanı Lord Kitcher (Kiçner) Gelibolu yarımadasındaki 
orduların başkomutanı General Hamilton’a veda ederken ona şunları ifa-
de etmiştir: “Eğer donanma geçerse İstanbul kendiliğinden düşer ve bir 
vuruşmayı (muharebeyi) değil savaşı (harbi) kazanmış oluruz.”10 

İtilaf devletleri, Çanakkale cephesinde elde edecekleri başarı ile Osmanlı 
Devleti’nin sömürge halkları üzerindeki etkisinin de zayıflayacağını11, Os-
manlı topraklarında kendilerine muhtariyet veya istiklal vaad edilen Arap-
lar, Rumlar ve Ermenilerle birlikte paylaşılacağını düşünmekteydiler. 

Bütün bu amaçlarını gerçekleştirmek için masa başında plan ve prog-
ramlarını ortaya koyan itilaf devletleri Türkleri hiç hesaba katmaya-
rak, Türk insanının vatanı ve bağımsızlığı için neler yapabileceğinin ör-
neklerinin tarihi tecrübelerle sabit olduğunu unutmuşlardı. Türklerin en 
zayıf oldukları zamanda bile kutsal değerleri için nasıl bir direniş ve şah-
lanış gösterdiklerini hiç dikkate almamışlardı.12 

1. Çanakkale Cephesi Zaferi 

Bu düşüncelerini gerçekleştirebilmek için Şubat 1915’te İngiliz ve 
Fransız donanmaları önce denizden Çanakkale Boğazı’na karşı taarruza 
geçip, dış tabyaları topa tutmalarıyla, Çanakkale Savaşları’nın deniz sa-
vaşları safhası başlamış oldu. Zaman zaman çok şiddetli olan bu bom-
bardımanlar 18 Mart’a kadar devam etti. İstanbul’un kapısının kilidi ola-
rak görülen Çanakkale Boğazı’na 18 Mart 1915 günü düşman donanma-
sı, tekrar zorla geçmek için taarruz etti. Fakat bu taarruz düşman için, 
bir felaket oldu. Çünkü Türk Nusret mayın gemisinin döktüğü mayınlar 
ve topçu ateşiyle yedi zırhlısını kaybeden düşman donanması o akşam, 
ümitlerini de Çanakkale’nin engin sularına gömerek cephenin deniz sa-
vaşları safhasını mağlup olarak tamamlamak zorunda kaldı. 

Osmanlı Devleti, savaşa girdiği Kasım 1914’ten, Şubat 1915’e kadar 
geçen kısa süre içerisinde I. Dünya Savaşı’nda savaştığı; Kafkasya, Irak 
ve Süveyş kanalı cephelerinde mağlup olup ağır kayıplar vermesinden 
kısa süre sonra, 18 Mart Çanakkale deniz zaferinin kazanılması Türk 
kuvvetlerinin tekrar kendilerine olan güvenin artmasını ortaya çıkarmış-
tır.13 Kazanılan zafer, alınan mağlubiyetleri bertaraf eden, Türk toprakla-
rı üzerinde emelleri olanlara ve hayal peşinde koşanlara ders veren, bir 
dönüm noktası olmuştur. Aynı zamanda daha önce yaşanan olumsuz-
lukların Türk milleti üzerinde oluşturduğu etkiler de silinmiştir.14 
                                                           
10 Hikmet Bayur, Atatürk Hayatı ve Eseri, Ankara, 1990, s. 97-98. 
11 Suat İlhan, “Çanakkale Muharebeleri”, Atatürk Araştırmaları Merkezi Dergisi, C. X, Sayı: 
30, Ankara, 1994, s. 673. 
12 Azami Süslü, “Çanakkale Savaşları ve Önemi”, Atatürk Araştırmaları Merkezi Dergisi, C. 
VII, Sayı: 20, Ankara, 1991, s. 304. 
13 H. Fahri Çeliker, “18 Mart Zaferi”, Atatürk Araştırmaları Merkezi Dergisi, C. IV, Sayı: 11, 
Ankara, 1988, s. 337. 
14 Neşe Çetinoğlu, “Tarihin Bir Dönüm Noktası: Çanakkale Zaferi”, Atatürk Araştırmaları 
Merkezi Dergisi, C. X, Sayı: 30, Ankara, 1994, s. 726. 

166



SELİM ÖZCAN / ÇANAKKALE CEPHESİ ZAFERİ VE SONUÇLARI 5

İtilâf devletlerinin, bu başarısızlığı bütün dünyada büyük yankı uyan-
dırdı. Türk’ün zaferi İtilâf devletlerinin itibarına bir darbe oldu. İngiltere’-
yi ve diğer müttefiklerini yıpratıp, hükümet bunalımlarının yaşanmasını 
ortaya çıkardı. Emperyalizmin öncüleri olan bu güçler sömürgelerindeki 
itibarlarını dahi kaybetmeye başlamışlardı. Bunun, tarafsız devletlerle 
bütün İslâm âleminde geniş siyasi etkileri olabilirdi. Bu sebeple itilâf 
devletleri, karadan Gelibolu Yarımadası’nı işgal ederek gene aynı amaç-
lara ulaşabilmek düşüncesiyle Çanakkale Boğazı’na hâkim olmak iste-
mişlerdir. Bu amaçla da beş hafta kadar sonra Gelibolu Yarımadası’nın 
güney kısmına asker çıkarmalarıyla, I. Dünya Savaşı’nın en kanlı çarpış-
malarının geçtiği cephelerden birisi olan Çanakkale Savaşları’nın kara 
cephesi açıldı. Böylece hem deniz hem de karadan amacına ulaşmak için 
mücadele eden düşmanla, göğüs göğüse çarpışmayı öngören Çanakkale 
Savaşları’nın ikinci safhası başlamış oldu. Bu çarpışmalarda genellikle 
Gelibolu Yarımadası üzerinde geçti. 

Çanakkale Savaşları’nın, bu ikinci safhasında meydana gelen çarpış-
maların ruhu Anafartalar grup komutanı ve genç tümen komutanı Mus-
tafa Kemal olmuştur.15 Önce 19. Tümen Komutanı sonra Anafartalar 
Grup Komutanı olarak savaşlara katılan M. Kemal askeri dehasını gözler 
önüne sermiştir. Süratli ve doğru karar vermesi, verdiği kararı süratle 
uygulaması, sorumluluğu çekinmeden üzerine alması savaşın gidişatını 
büyük ölçüde etkilemiştir.16 M. Kemal’in askeri dehasının yankıları İngi-
liz resmi tarihinde şöyle yer almıştır: “Tarihte bir tümen komutanının üç 
muhtelif yerde vaziyete müdahale ederek yalnız bir muharebenin gidişini 
değil, aynı zamanda bir zaferin akıbetini celbi bir millet mukadderatına te-
sir yapacak vaziyet ikdasen nadiren rastlanır.”17 M. Kemal’in bu başarı-
ları Osmanlıdan çok o dönemdeki devletin, müttefikleri ve düşmanları 
olan İtilaf devletleri tarafından takdir edilip değerlendirilmiştir.18 

Cephede çok çetin ve inatçı bir karşı koyma gücü ile yapılan savun-
ma, düşman kuvvetlerine ilerlemek imkânı vermemiştir. İtilâf devletleri 
donanmalarının çok kuvvetli desteğine sahip olan düşman kuvvetleri 
karşısında Mehmetçiğin iradesi çelikleşmiş, düşmanı olduğu yere çivile-
miştir. Yarbay M. Kemal ilk başarısını Arıburnu’nda kazandı. 25 Nisan 
1915’ten itibaren gelişmeye başlayan düşman harekâtına karşı, tümen 
komutanı M. Kemal, süratle Arıburnu bölgesine yetişerek karşı taarruza 
geçip düşmanı sahilde durdurdu. 19 Mayıs 1915’te albay olan M. Kemal, 
bu defa 100 bin kişilik Kiçner ordusu karşısında Conkbayırı’nda ve Kir-
çetepe’de kazandığı zaferlerle, düşman ordusunu mağlup etti. Düşman 
                                                           
15 Fahir H. Armaoğlu, a.g.e., s. 426. 
16 Suat İlhan, Atatürk ve Askerlik, Ankara, 1990, s. 489. 
17 Charles H. Sherrıl, Gazi Mustafa Kemal, Çeviren: Alp Ilgaz, Tercüman Yayınları 1001 
Temel Eser Dizisi, İstanbul, 1970, s. 62; Ömer Osman Umar, “a.g.m.”, s. 57. 
18 Hikmet Bayur, a.g.e., s. 97. 
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bütünü ile birlikte Anafartalar da uğradığı başarısızlığı üzerine Gelibolu 
Yarımadası’nı boşaltıp geri çekilmeye mecbur kaldı.19 Fakat bu bir çekil-
me değil, şüphesiz kaçış idi. Düşman çıkarma harekâtını başaramamış-
tı, ama kısmı çekilmeyi çok iyi başarmıştı. 

Böylece Çanakkale Savaşları’nın, deniz savaşları safhasından sonra 
kara savaşları safhası da zaferle sonuçlanmış, düşman hayalindeki ama-
cına ulaşamayarak 9 Ocak 1916’dan itibaren Çanakkale’yi terk etmek 
mecburiyetinde bırakılmıştır.20 

1.1. Çanakkale Zaferi’nin Osmanlı Devleti Bakımından Sonuçları 

XX. yüzyılın başlarında Trablusgarp’ta ve Balkanlar’da ard arda gelen 
yenilgilerden sonra, Çanakkale’de ilk kez herkesin çöktüğü, yok olmaya 
başlayıp dağıldığını sandığı bir dönemde Çanakkale zaferi, Türk’ün orta-
ya koyduğu önemli bir başarı olmuştur. Bu zaferle Osmanlı gücünü gös-
terdiği gibi 1919 Mayıs’ında başlayacak olan milli mücadeleye giden yol-
da, ordu ve millet için ilk moral ve özgüven ışığının yandığı, adeta ilk kı-
vılcımın çakıldığı yer olmuştur. 

Yaklaşık dokuz ay süren Çanakkale savaşları, Osmanlı Devleti’nin ge-
nel askeri gücünü de olumsuz yönde etkilemiştir. Şöyle ki; Çanakkale 
cephesindeki mücadeleler süresince, Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı 
içerisinde altı cephe de daha savaşmasına rağmen, yaklaşık 700 bin21 
askerini bu cephede tutmak zorunda kalmıştır. Bu durumda, Osmanlı 
Devleti’nin diğer cephelerdeki gücünü zayıflatan bir etki yapmıştır. Bu 
olumsuz etki daha sonraki yıllardaki mücadelelerde de özellikle milli 
mücadele yıllarında etkisini göstermiştir. 

Osmanlı Devleti’nin Çanakkale Savaşları’nda 213.88222 zayiat verme-
si askeri gücünü etkileyen diğer bir olumsuzluk olmuştur. Oysa 1919’da 
başlayıp 1922’de biten milli mücadele süresince verilen zayiat ise 
36.973’dir.23 Çanakkale Savaşları’nda bir cephe de verilen zayiat dokuz 
aylık sürede 213.882 iken, milli mücadele döneminde üç cephede üç yıl-
lık süre içinde ve birçok meydan savaşında verilen zayiat ise 36.973 idi. 
İşte bu oran Osmanlı askeri gücünün olumsuz yönde etkilenip büyük 
güç kaybına uğradığını ortaya koymaktadır. Yani, her Türk ailesi Çanak-
kale’de bir ferdinin kanını akıtarak bu zaferde pay sahibi olmuştur. 
                                                           
19 Hamza Eroğlu, Türk İnkılâp Tarihi, İstanbul, 1982, s. 81. 
20 Çanakkale savaşları için bkz. Yusuf Hikmet Bayur, Türk İnkılâp Tarihi, Cilt: III, 2. Kısım, 
Ankara, 1983, s. 386. 
21 Çanakkale cephesindeki asker sayısını, Tevfik Bıyıklıoğlu 1950’de Harp Akademisinde-
ki konferansında 700 bin kişi kadar olduğunu belirtir. Bkz. Yusuf Hikmet Bayur, Türk İnkı-
lâp Tarihi, Cilt: III, 2. Kısım, Ankara, 1983, s. 386. 
22 Türklerin zayiatı bazı kaynaklara göre 251.309, bazılarına göre 213.882 veya daha farklı 
rakamlardır. Bkz. Genelkurmay ATASE Yayınları, Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi, Cilt: 
V, 3.Kısım, Çanakkale Cephesi Harekâtı, Ankara, 1980, s. 499-500. 
23 M. Ali Ünal-Ahmet Halaçoğlu, Türk İnkılâp Tarihi ve Atatürk İlkeleri, İzmir, 1996, s. 117. 
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Çanakkale Savaşları’nın, Osmanlı toplumunda yarattığı diğer bir 
olumsuz etki de büyük bir yekûn tutan eğitilmiş insan gücü kaybına uğ-
ramasıdır. M. Kemal’in “Çanakkale’de biz Anafartalar’da bir darülfünun 
gördük, bir üniversite gördük”24 sözleri cephedeki eğitilmiş insan gücünü 
ortaya koyması bakımından önemlidir. O dönemde Fatih medresesinin 
baş müderrisi (rektörü) olan Hasan Fehmi Başoğlu da “Çanakkale 25 bin 
talebemi yedi”25 derken bu acı hakikati ifade etmektedir. Şöyle ki, Ça-
nakkale’deki insan kaybı 213.882 idi. Bu sayının içinde Harbiyeli, Mül-
kiyeli, Tıbbiyeliler vardı. Sultanîden mezun olan ve Türk Ocaklarında ye-
tişmiş okur-yazar gençler vardır. Çok kaba bir oranla 213.882 kişinin 
%50’ye yakını okur-yazar dersek yaklaşık 100.000 kişi eder. İşte bu ka-
dar Harbiyeli, Mülkiyeli, Tıbbiyeli, Sultaniyeli ve Türk Ocaklı eğitilmiş in-
sanın, Çanakkale Savaşları’nda kaybedildiğini söylemek abartılı olmaz. 
Bu rakamda o günler için olsun, daha sonraki günler için olsun önemli 
bir okur-yazar oranıdır. Çünkü o günün şartlarında beyin takımı denebi-
len bu kayıpların olumsuz etkileri daha sonraki dönemlerde de görüle-
cektir.26 

Çanakkale cephesi, bir Osmanlı komutanı olarak, M. Kemal’in doğdu-
ğu yer olmuştur. Çünkü Çanakkale’de M. Kemal Mehmetçiği, Mehmetçik 
ise M. Kemal’i tanımıştır. Bu karşılıklı inanç ve güvenin temeli Gelibolu 
tepelerinde atılmıştır. Bundan da bir bakıma Çanakkale M. Kemal’in 
doğduğu yer olmuştur. Cephedeki Türk askerinin başarısını da şöyle ifa-
de etmiştir: 

“Subaylarımız, askerlerimiz vatan ve din duygularıyla, kendilerine 

mahsus milli kahramanlıklarıyla bu derece kuvvetli bir düşmana kar-

şı payitaht kapılarını muhafaza etmekle cidden övünmeğe değer bir 

mevkii kazanmışlardır. Kumanda ettiğim bütün kıtaların subaylarını 

ve fertlerini birer birer takdir ederim. Bu yüce maksat uğrunda canla-

rını kahramanca feda eden mukaddes şehitlerimizi takdir ve ebedi 

bir hürmetle anarım.”27 

Başka bir konuşmasında ise şunları söylemiştir: 

“Kazanılan zaferler Alman emir ve kumandasının değil, Türk erinin 

cevherini kavrayabilmiş, Türk komutanlarının eseridir. Türk Milleti’-

nin kasında, kromozomlarında atalarından geçen kahramanlık cev-
                                                           
24 Mete Tunçoku, “Çanakkale Savaşlarının Günümüze Yansıyan Stratejik Sonuçları”, Ata-
türk Araştırmaları Merkezi Dergisi, Cilt: XIV, Sayı: 41, Ankara, 1998, s. 562. 
25 Mustafa Safran, “Bir Kahramanın Doğuşu Çanakkale Savaşları ve Sonuçları”, Atatürk 
Araştırmaları Merkezi Dergisi, Cilt: X, Sayı: 30, Ankara, 1994, s. 574. 
26 Genelkurmay Başkanlığı, Birinci Dünya Harbi’nde Türk Harbi, Cilt: V, Çanakkale Cephesi 
Harekâtı, 1.nci, 2.nci ve 3.ncü Kitapların Özetlenmiş Tarihi (Haziran 1914-9 Ocak 1916), s. 
254. 
27 Rüşen Eşref Ünaydın, Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal İle Mülakat, Ankara, 1981, 
s. 47-48. 
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heri, üstün savaş mirası vardır. Bu cevheri iyi kullanan komutan ta-

rihte ve gün içinde zafere ulaşmıştır. Çanakkale zaferi ve diğer zafer-

ler de Türk komutasının, Türk erinin eseridir.”28 

Aynı zamanda Mehmetçik gibi Türk subayı da M. Kemal’i Çanakkale’-
de üstün bir komutan olarak tanıyıp inanmıştır. M. Kemal’de Çanakka-
le’de Anafartalar grup komutanı olarak gösterdiği erişilmez başarılarla 
ün kazanmış ve adı bütün Türk-İslâm dünyasına yayılmıştır. 

Çanakkale savaşları, I. Dünya Savaşı’nın uzamasına sebep olması, 
Osmanlı iç politikasında bazı meselelerin çözümünü kolaylaştırmıştır. 
Meselâ, Milliyetçilik ve Türkçülük akımı güçlenir. “Milli İktîsad” adıyla 
bir dergi çıkmaya başlanıp, Milli adı kullanılır. Yabancı şirketler de ya-
bancı dil yerine Türkçenin kullanılması zorunlu hale getirilir.29 

Çanakkale savaşları, Osmanlı Devleti’nin ekonomik kayba uğraması-
na da sebep olur. Çünkü boğazlar yoluyla yapılan ticaret durduğu gibi 
1955’li yıllara kadar Çanakkale ve çevresi çok ıssız kalır. 

Bilindiği gibi Osmanlı Devleti, savaşa fiilen girmesiyle 1914 yılında 
boğazları kapatır. Bu durum savaşın sonuna kadar sürer. Ancak boğaz-
lar açıldıktan sonra da boğazlar yoluyla ticaret gelişmez. İlginçtir! Rus-
ya’da, Çarlık rejimi yerine kurulan yeni Sovyet rejimi 1950’li yılların or-
talarına kadar boğazlar yoluyla ticareti geliştirmez. Sovyet Rusya kara-
dan ticareti ya da Uzakdoğu’dan deniz ticaretini tercih eder. Bunun so-
nucu olarak da 1955’li yıllara kadar Çanakkale ve çevresi çok ıssız ve 
hareketsiz kalır. Daha önce Çanakkale ve Gelibolu’da bulunan konsolos-
lukların hepsi kapanır. Şehirde bulunan Musevi, Rum ve Ermeni azınlık-
lar göç eder. Boğazdaki yerleşim merkezlerinin ticarî önemi buralardaki 
ticarî faaliyetler giderek azalır. Bu da bölgenin ekonomisini dolayısıyla 
Osmanlı ekonomisini etkiler. 

Türkler kazandıkları bu zafer ile dünya siyasetinde hala söz sahibi ol-
duklarını ve büyük millet olma rolünü oynamaya devam ettiklerini gös-
termişlerdir. Bunun yanında Millet-Devlet-Coğrafya arasındaki sıkı ittifa-
kın savaştaki önemini de ortaya koymuşlardır.30 

1.2. Çanakkale Zaferi’nin Dünya Bakımından Sonuçları 

Çanakkale savaşlarının zaferle sonuçlanması, I. Dünya Savaşı’nı iki 
yıl daha uzatmıştır. Savaşın uzaması da hem insan kaybını artırmış hem 
de savaş içi dengeleri alt üst etmiştir. Mesela; İngiliz ve Fransız impara-
torluklarının ilk çöküş belirtileri Çanakkale’de görülür. Buna rağmen, I. 
Dünya Savaşı’ndan bu devletler galip çıktılarsa da başta Çanakkale ol-
                                                           
28 Neşe Çetinoğlu, “a.g.m.”, s. 726-727. 
29 Mete Tunçoku, “a.g.m.”, s. 562. 
30 Bayram Kodaman, “Harp Büyük Devletler Çanakkale Muharebeleri”, Atatürk Araştırmala-
rı Merkezi Dergisi, Cilt: X, Sayı: 30, Ankara, 1994, s. 551. 
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mak üzere Türklerle olan mücadelelerinde çok yıpranmışlar, eski güçle-
rinden de çok şey kaybetmişlerdir. Bu yüzden de İtilâf Devletleri savaş-
tan sonra Türkiye’yi fiilen işgal edecek gücü kendilerinde bulamamışlar-
dır. Çanakkale zaferi sonrasında Bulgaristan’ın da ittifak grubuna katıl-
ması ve Almanya ile Osmanlı Devleti arasında demiryolu bağlantısını 
sağlaması, ittifak güçlerinin güneyini güçlendirmiştir. Bu durumda sava-
şın uzamasına sebep olan diğer bir gelişme olmuştur. 

Çanakkale zaferinin kazanılması Balkan devletlerinin İngiltere ve 
Fransa yanında yer almalarını bir süre daha engellemiştir. Bu sırada 
Sırbistan çökmesi31, İtilaf devletlerinin Balkan devletleri üzerinde yete-
rince etkili olamamalarına sebep olmuştur. Bulgaristan’ın İttifak devlet-
lerinin yanında savaşa girmesi ve Yunanistan’ın da o sıralarda takip etti-
ği tarafsızlık siyasetini devam ettirmesi de Türk zaferinin sonucudur.32 

Çanakkale’de dünya hâkimiyetini amaçlamış olan ve yeryüzünü tek 
elden yönetmek hedefiyle yola çıkan İngiltere’nin bu düşünceleri ile daha 
fazla büyümesi kazanılan zafer ile durdurulmuş. Yani dünya hâkimiyeti-
ne yönelen İngiltere Çanakkale’de Türkler tarafından geri döndürülmüş-
tür.33 Bunun yanında Türklerin bu zaferi İngiltere’nin denizlerdeki üs-
tünlüğünün tartışılmaz olmadığını ortaya çıkarmıştır.34 

Çanakkale cephesi zaferindeki, Türk’ün kahramanca mücadeleleri sö-
mürge ülkelerinde özellikle İngiliz ve Fransız sömürgelerinde yankılar 
bulup, onlara emperyalist güçlerin mağlup edilebileceğinin mesajını ver-
miştir. 

Bu yankıyı bir Avustralyalı yazar, “Bizler 25 Nisan 1915’te Gelibolu 
Yarımadası’nda Azak koyunda tepelere asılı kalan, tepelerden yuvarla-
nan arkadaşlarımızı düşünürken aynı zamanda bir imparatorluğun parça-
lanışını da izliyorduk.”35 diye açıklarken, gene Yeni Zelandalı askeri tarih 
uzmanı Christopher Puglus adlı bir araştırıcı kitabında şöyle diyor. “Bi-
zim evlatlarımız Yeni Zelanda’dan, Avustralya’dan gemilere binip savaşa 
katılıp Anavatana yardım için yola çıktıklarında kendilerini İngiliz olarak 
görüyorlardı. Anavatana yardım tek amaçlarıydı. Ancak geri döndükleri 
zaman onlar birer Yeni Zelandalı, Avustralyalıydı.”36 

Yani iki millet, iki halk millet olma bilincini Gelibolu’da öğrenmişler-
dir. Çünkü Anzaklar Çanakkale’de bulundukları dokuz-on aylık süre 
                                                           
31 Genelkurmay Başkanlığı, Birinci Dünya Harbi’nde Türk Harbi, Cilt: V, Çanakkale Cephesi 
Harekâtı, 1.nci, 2.nci ve 3.ncü Kitapların Özetlenmiş Tarihi (Haziran 1914-9 Ocak 1916), s. 
249; Mustafa Safran, “a.g.m.”, s. 575. 
32 Suat İlhan, “a.g.m.”, s. 681; Ömer Osman Umar, “a.g.m.”, s. 59. 
33 Refik Turan, “Tarihi Seyir ve Çanakkale’de Değişen Tarih”, Atatürk Araştırmaları Merke-
zi Dergisi, Cilt: X, Sayı: 30, Ankara, 1994, s. 562-563. 
34 Ömer Osman Umar, “a.g.m.”, s. 59. 
35 Mete Tunçoku, “a.g.m.”, s. 563. 
36 Mete Tunçoku, “a.g.m.”, s. 563. 
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içinde ne için, kim için savaştıklarını, ne için bu topraklara geldiklerini 
sorgulamaya başlamışlardır. Olup bitenler için de İngilizleri suçlamışlar-
dır. 

İşte Çanakkale’yi dünyanın en güçlü donanmalarının ve kara kuvvet-
lerinin geçemeyişi, emperyalist güçlerin mağlup olarak geri dönüp gitme-
leri bütün sömürge toplumlarında etkisini göstermiş, yüzyıllardır devam 
eden sömürgeye bir son vermek konusunda hareketler başlamıştır. 

Çanakkale savaşları, sömürgecilik için sonun başlangıcı olduğu gibi, 
mazlum milletlere de istiklâl kıvılcımını yakmıştır. Mazlum milletlerin 
nazarında, istiklâl ve hürriyet sembolü haline gelmiştir. Hatta yıllar son-
ra sömürgecilere karşı istiklâl savaşı veren Cezayir ve Tunus’taki Müslü-
man mücahitlerin göğsünde çok defa Türk Bayrağı ve M. Kemal’in resim-
leri bulunmuştur.37 

Asya’nın ve Uzak Doğu’nun esaret altındaki diğer milletleri de mağrur 
ve müreffeh Avrupa devletlerinin Çanakkale’de gururlarının kırılmasın-
dan son derece memnun olmuşlardır. Çünkü onlar emperyalizmin tek-
nik üstünlüğü ve zenginliği karşısında vatan sevgisi ile milliyetçiliğin za-
ferinden kendi istiklâlleri için bir ümit ışığı görmüşlerdir. Orta Doğu’da 
ve genellikle halkı Müslüman olan ülkelerde de Türk’ün saygınlık ve nü-
fuzunu artırdığı gibi sömürgecilere karşı yer yer direniş hareketlerinin 
doğmasına yol açmıştır. 

Avrupa devletlerinin yenilmezliğine inanmış olan doğu toplumları Ça-
nakkale Savaşları sayesinde kendilerinde yeni bir şevk ve güç bulmuş-
lardır. Kendilerine güven duygusunu kazanmışlardır. Bunun sonucu 
olarak da Mısır başta olmak üzere Kuzey Afrika ülkeleri ve Hindistan kı-
tasında yaşayan milletler arasında milliyetçilik akımları güçlenmiştir. 
İleride millet temeline dayanan bağımsız devletler ortaya çıkmıştır. Böy-
lece, XX. yüzyıl tarihe “Milliyetçilik Çağı” olarak geçmiştir. Tabii ki bu so-
nuçta, Türk kahramanlığının bir zafer abidesi olan Çanakkale’nin büyük 
payı vardır. 

Çanakkale savaşlarının bir diğer sonucu da Rus çarlığının yıkılması-
na giden gelişmeleri hızlandırmasıdır.38 Boğazlar kapatılınca İngiltere ve 
Fransa’nın müttefiki olan Rusya’ya yapacağı yardımlar engellenmiştir. 
Rusya’da tek geliri olan buğdayı satamamıştır. Ayrıca İngiltere ve Fransa 
çok sıkışık bir durumda olan Rus çarının yardımına koşamamışlardır. 
Kuşkusuz boğazlar kapanmasaydı, İngiltere ve Fransa çarın yardımına 
yetişseydi, Rusya’da Bolşevik ihtilali gene gerçekleşecekti. Çünkü ihtilal-
ler uzun tarihsel süreçlerin sonrasında ortaya çıkarlar, ama Rusya’ya 
yardım ulaşsa idi. İhtilal en azından gecikebilirdi. 

Churchill (Çörçil) bunu şöyle ifade ediyor: 
                                                           
37 M. Ali Ünal, Tarihçi Gözüyle Olaylar ve Türkiye, Isparta, 1999, s. 150. 
38 Bayram Kodaman, “a.g.m.”, s. 551. 
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“Makul ve ılımlı güçler aşırı uçlar karşısında dayanacak güç bula-

madılar, Çar yönetimi yalnızlık ve karmaşa içerisindeydi. Silah, para 

yoktu. Hiçbir şeye ulaşamıyordu. Cephe de ise her ölen Rus askeri-

nin yerine nöbette bekleyen birisi onun silahını kullanmak üzere sa-

vaşa girebiliyordu.”39 

demekteydi. 
Bu esnada Rusya, Almanlara karşı çok ağır savaşlar vermekteydi. Ay-

nı zamanda içte ise Rusya’nın; grevler, lokavtlar ve toplu hareketlerle 
karşı karşıya kalması, Rusya’da Bolşeviklerin iş başına daha erken gel-
melerini sağlamış olacaktır. Çarlık Rusya’sının dışişleri bakanı bu duru-
mu şöyle açıklıyor: “Müttefikler Rusya’ya ulaştığında Rus halkı artık, bir 
önceki dönem Rusya’sı en seçkin evlatlarının kemikleri üzerinde yükselen 
bir ihtilal yapmakla meşguldü.”40 İş işten geçmişti. Artık ihtilalin önlen-
mesi mümkün değil idi. Bu da Çanakkale savaşlarının Rusya’daki rejim 
değişikliğine yaptığı önemli bir etkidir. 

Rusya’da rejim değişikliği olması, 1919-1923 ve daha sonraki yıllarda 
yeni Türk hükümetinin elinde Batıya karşı önemli bir denge unsuru ol-
muştur. TBMM Hükümeti ile Sovyet Rusya arasındaki ilişkiler bu dönem 
içerisinde çok gelişmiştir.41 Çünkü bu dönemde Rusya, İngiltere ve Fran-
sa ile siyasi rejim bakımından mücadele içerisinde idi. Bu mücadelede 
Rusya’nın Türkiye ile müttefik olmasını gerekli kılmıştır. Türk toprakları 
üzerinde tarihin derinliklerinden itibaren emelleri bulunan Rusya, Ana-
dolu’daki milli mücadele hareketine yardımda bulunmak zorunluluğunu 
hissetmiştir. Çünkü içerisinde bulunulan şartlar mecburi bir dostluğu 
gerekli kılmıştır. Bu gelişmelerde Çanakkale zaferinin hızlandırarak orta-
ya çıkardığı bir sonuç olmuştur.42 

Çanakkale savaşları, Yahudilere yurt edinme hakkını tanımış olması 
gibi bir sonucu da ortaya çıkarmıştır. Çünkü I. Dünya Savaşı’nın sonu-
cunun Türklerin aleyhine olacağını gören ve Türk Devleti’nin parçalana-
cağını, bu parçalanmadan kendilerine de bir pay olması gerektiğini dü-
şünen Yahudilerde, Çanakkale savaşlarına katılmışlardır. 

Bu düşünce de olan Yahudilerden, Jabodinski ve Trumpeldor adlı iki 
Rus asıllı Musevi önder Osmanlı Devleti’ne karşı gönüllü Siyonistlerden 
oluşacak birlikler kurarak I. Dünya Savaşı’nda İngiltere’nin yanında sa-
vaşmak ve bu savaş sonunda mümkünse Yahudiler için Filistin’de yurt 
edinmek için harekete geçmişlerdir. Sonuçta bu iki Musevi 23 Şubat 
                                                           
39 Mete Tunçoku, “a.g.m.”, s. 564. 
40 Mete Tunçoku, “a.g.m.”, s. 564. 
41 Cemal Avcı, “Çanakkale Savaşı’nın Sonuçları ve Milli Mücadeleye Etkileri”, Atatürk Araş-
tırmaları Merkezi Dergisi, Cilt: X, Sayı: 30, Ankara, 1994, s. 718-719; Mustafa Safran, “a.g.m.”, 
s. 576. 
42 Cemal Avcı, “a.g.m.”, s. 718. 

173



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 12

1915’te gönüllü siyon birliğini kurarlar ve “Katırlı Alay” diye anılan bu 
gönüllü siyon birlikleri 17 Nisan 1915’te İngiltere’nin sağladığı gemilerle 
Çanakkale’ye hareket etmişlerdir. 26 Nisan 1915’te Seddülbahir’e çıka-
rılmışlardır. 9 Ocak 1916’ya kadar da Çanakkale’de Osmanlılara karşı 
mücadele etmek için bulunmuşlardır.43 

Siyon katırlı gönüllü birliklerinin, Çanakkale savaşlarına İngiltere ya-
nında katılması temelde bu iki Musevi lidere hedefledikleri amaçlarına 
ulaş imkânı sağlamıştır. Nitekim 2 Kasım 1917’de yayınlanan “Balfour”44 
bildirisi ile İngiltere Musevilere ilk kez resmi bir belgede Filistin’de bir 
yurt verme sözü vermiştir. 

Böylece günümüzde Filistin meselesi olarak bilinen olayların temeli 
atıldığı gibi bugünkü İsrail devletinin kurulmasında da önemli bir dö-
nüm noktası oluşturulmuş oldu. Daha sonra I. Dünya Savaşı sonrası 
toplanan 1918 Barış Konferansı’nda Yahudi yurdu gündeme geldiğinde, 
büyük devletlerin davaya bakışı ve desteği bu Musevi önder Jabodinski 
tarafından sağlanmıştır. 

Nitekim bu fikrin babası ve uygulayıcısı olan Jabodinski yıllar sonra 
bu gerçeği şöyle dile getirmiştir: “Eğer biz 2 Kasım 1917’de Balfour bildi-
risi ile Filistin’de yurt edinme konusunda söz aldıysak, buna uzanan yol 
Gelibolu tepelerinden geçmiştir.”45 diyecektir. İşte Çanakkale savaşları, 
Yahudilere yurt edinme hakkının tanınmış olması gibi böyle bir sonucu 
da ortaya çıkarmıştır. 

Çanakkale savaşlarının, milletlerarası açıdan önemli sonuçlarından 
birisi de Türkiye ile Avustralya ve Yeni Zelanda dostluğunun temelinin 
atıldığı bir yer oluşudur. Bu sonuç da savaşın dostlukların temelini at-
mış olması bakımından ilgi çekicidir. 

Bununla birlikte tartışmasız olarak herkesin kabul ettiği, bir gerçek 
daha vardır ki, o da Türk askerinin dünyaca bilinen seçkin özelliği mert-
çe savaşması, kahramanca savaşması, yaralılara eziyet yapmaması, has-
taneleri top ateşine tutmaması ya da Almanların istemesine rağmen ze-
hirli gaz kullanmamasıdır. Hem de Çanakkale’de olduğu gibi coğrafi 
avantajların kendilerinden yana olmasına rağmen46 hiçbir zaman bu dü-
şüncede olmamışlardır. Türk askerinin bu özelliklerini Anzaklar çok açık 
cümlelerle ve satırlarla mektuplarında dile getirmişlerdir. Türk askerleri-
nin cesur ve mert olduklarını ifade etmişlerdir.47 
                                                           
43 Mim Kemal Öke, Kutsal Topraklarda Siyonistler ve Masonlar, İstanbul, 1991, s. 286-295. 
44 İngiltere Hükümeti tarafından yayınlanan ve Siyonist hareketi destekleyen bildiri. Geniş 
bilgi için bkz. Mim Kemal Öke, Kutsal Topraklarda Siyonistler ve Masonlar, s. 305-306. Ge-
nelkurmay Başkanlığı, Birinci Dünya Harbi’nde Türk Harbi, Cilt: V, Çanakkale Cephesi Hare-
kâtı, 1.nci, 2.nci ve 3.ncü Kitapların Özetlenmiş Tarihi (Haziran 1914-9 Ocak 1916), s. 249. 
45 Mim Kemal Öke, a.g.e., s. 294. 
46 Mete Tunçoku, “a.g.m.”, s. 567. 
47 Nilgün İnce, “Anzak Gözüyle Türk Askeri ve Atatürk”, Atatürk Araştırmaları Merkezi Der-
gisi, Cilt: X, Sayı: 30, Ankara, 1994, s. 722. 
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Sonuç 

Türk tarihine altın harflerle şeref ve cesaret damgasını vuran, bir za-
fer abidesi olan Çanakkale savaşları, Türk’ün yenilmez güç ve kudretini 
tekrar gösterdiği gibi, Dünya tarihinde de mazlum milletlerin şahsiyet ve 
istiklallerini kazanmalarında önemli rol oynayan büyük bir zafer olmuş-
tur. 
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KESİKBAŞ DESTANI VE TÜRK KÜLTÜRÜNDE 
KESİKBAŞ’A DAİR YENİ BULGULAR 

Yrd. Doç. Dr. Ali KOZAN* - Mehmet Yusuf ÇELİK** 

Öz 

Kesikbaş Destanı, dinî tasavvufî bir destan mahiyetinde olup, Türkle-

rin İslâmiyet’i kabulünden sonra Anadolu’da Türk kültürüyle şekillenen 

destanlardan biridir. Genellikle XIV. yüzyılın başlarında yazıya geçirildiği 

kabul edilen Kesikbaş Destanı’nda ana tema olarak, Hz. Ali’nin devi öl-

dürüp Kesikbaş’ın ailesini ve esir beş yüz Müslümanı kuyudan kurtarma-

sı konusu işlenmektedir. Dolayısıyla Dâsitân-ı Kesikbaş, Hz. Ali’nin feda-

kârlığını, cesaretini, yiğitliğini ve kahramanlığını yansıtan cenknameler-

den biri olma özelliğini taşımaktadır. 

Öte yandan kahramanlarından birinin Kesikbaş olmasının yanı sıra, 

Hz. Peygamber ve Hz. Ali’ye duyulan sevginin tezahürü olarak Kesikbaş 

Destanı, Anadolu’dan Balkanlar’a ve Asya içlerine kadar geniş bir coğ-

rafyada “Türk Toplumu” tarafından benimsenmiştir. 

Bu çalışmada, Kesikbaş Destanı veya Dâsitân-ı Kesikbaş adlı esere 

ait beş nüsha, nüsha karşılaştırmasına tabi tutularak orijinal bir metin 

oluşturulmaya çalışılmıştır. Bununla birlikte mevcut çalışmalar ve kendi 

tespitlerimiz sonucunda Anadolu’da ve Balkanlarda Kesikbaş kültürünün 

yansımalarına değinilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Kesikbaş, Kesikbaş Destanı, Menkıbe, Efsane, 

Cenkname, Hz. Ali. 

Abstract 

The Legend Of Kesikbaş And The New Findings About Kesikbaş 

In Turkish Culture 

The legend of “Kesikbaş” is a type of religious and mystic story which 

has shaped with the Turkish culture at Anatolia after the conversion of 
                                                           
* Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi. 
** MKÜ Reyhanlı MYO Okutmanı (Nevşehir Üni. Fen-Edeb. Fak. Tarih Böl. Doktora Öğrencisi) 
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Turks to Islam. This legend is usually accepted to be written down at the 

beginning of 14.th century and mentions about a fight that Ali (Groom of 

Prophet Muhammed) saves five hundred muslim and the family of “Kesik-

baş” from a bell by killing a giant. Therefore “Dasitan-ı Kesikbaş” is one 

of the “cenknames” which has the features that show the braveness, cou-

rage, prowess and sacrifice of Ali. 

As well as one of the characters of the story is Kesikbaş, it is appro-

priated by “Turkish Society” from Anatolia to Balkans and the intern 

lands of  Asia as the legend has the reflections of the society’s love to 

Prophet and Ali. 

In this work, an original text has been tried to be produced by compa-

ring the five copies of “Kesikbaş Destanı” or “Dasitan-ı Kesikbaş” legend. 

In addition of this, by the evaluation of made works and ours we tried to 

mention the reflections of Kesikbas culture at Anatolia and Balkans. 

Key words: Kesikbaş, the legend of Kesikbaş, Legend, Cenkname, Ali. 

Giriş 

Toplumların sosyal ve kültürel yaşamlarında köklü değişikliklerin 
meydana gelmesinde, yaşanılan coğrafî çevre, din ve kültür değişimi gibi 
gelişmeler en çok etkili olan unsurlardır. Nitekim Türklerin İslâmiyet’i 
kabul edip yeni bir kültür çevresine girmeleri, sosyal ve kültürel yaşam-
larında değişiklikler meydana getirmiştir. Toplumsal yaşamda meydana 
gelen bu değişiklikler, zamanla kaleme alınan eserlerde de etkisini gös-
termiş ve Türklerin destan, menkıbe, masal anlayışlarına da yansımıştır. 
Şöyle ki, İslâmiyet’ten önce teşekkül etmiş olan destanlar ya yerini dinî 
konulu destanlara bırakmış ya da yeni unsurları eklemleyerek İslâmî bir 
yapıya bürünmüştür. 

Anadolu’nun fethinden itibaren Türk destanlarında kahramanlık ve 
yiğitliğin yanı sıra dine de önem verilmeye başlandığı görülmektedir. XII. 
yüzyıl ile XIII. yüzyıl arası dönemde ise, Arap-İslâm edebiyatının etkisiyle 
işlenen kahramanlık hikâyeleri, Ebû Müslim, Hz. Hamza ve Hz. Ali’nin 
şahsiyetleri etrafında halkın cengâverlik duygularını tatmin edecek ve 
arttıracak mahiyette teşekkül etmiştir.1 Çeşitli kaynaklarda hikâye, efsa-
ne, destan gibi isimlerle anılan bu eserlerde Peygamber kıssalarına ve 
mucizelerine, sahabelerin yaşantılarına, din büyükleri ve evliya menkı-
belerine geniş bir şekilde yer verilmiştir. 

1. Destan Kavramı ve Tarihî Kaynak Olarak Destanların Önemi 

Destan, “tarihî olayların olağanüstü bir şekilde anlatıldığı, kahraman-
ların millet vicdanında bıraktıkları izlerle canlandırıldığı, bir milletin yük-
                                                           
1 M. Fuad Köprülü, Türk Edebiyatı Tarihi, Akçağ Yayınları, Ankara, 2009, s. 276; İsmet Çetin, 
Türk Edebiyatında Hz. Alî Cenknâmeleri, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1997, s. XXX. 
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sek duygularının terennüm edildiği uzun ve manzum eserlere”2 verilen 
isim demektir. 

Günümüz tarihçiliği tarihî kaynak olarak sözlü kaynakları “sözlü ta-
rih” ve “sözlü gelenek” olarak iki ayrı kategoride değerlendirilmektedir. 
“Sözlü tarih” olaylara şahit olan veya olaylar hakkında bilgi sahibi olan 
sıradan insanların hatıralarının ve izlenimlerinin değerlendirilmesi olarak 
açıklanırken, “sözlü gelenek”, geçmiş yaşantılar ve şahsiyetlerle ilgili ku-
şaktan kuşağa aktarılmış anlatılar olarak kabul edilmektedir. İşte destanlar, 
efsaneler, halk hikâyeleri gibi türler, ikinci grup olan sözlü gelenek kate-
gorisine girmektedir.3 

Destanlarda her ne kadar tabiatüstü varlıklar yaratılarak mübalağa-
ya kaçılsa da konu, tarihî gerçeklere dayanır.4 Bu anlamda destanların 
kaynak olarak değerleri sınırlı olmakla birlikte, başka kaynaklardan ye-
terli bilgi sağlanamadığı durumlarda destanlardan tarihî kaynak olarak 
faydalanmak mümkündür.5 Nitekim destanları inceleyen araştırmacı ve 
ilim adamları, destanların tarih açısından önemine vurgu yaparak bu 
eserlerden tarihî kaynak olarak yararlanılabileceğini ortaya koymuşlar-
dır. Şöyle ki, tarihçi Reşidüddin’in keşfettiği Oğuz Destanı’nı tercüme ve 
tahlil eden Zeki Velidi Togan, destanda bulunan bazı bilgilerin tarihî 
olaylarla ilgisini ortaya koymaya çalışmış, milattan öncesi Türk tarihi 
hakkında önemli görüşler ileri sürmüştür. Fahrettin Kırzıoğlu da yer 
isimlerinin tespiti üzerine yaptığı çalışmada Dede Korkut Destanı’ndan 
istifade etmiştir.6 

2. Destanın Konusu, Yazarı ve Yazılış Tarihi Hakkında 

Anadolu’da gelişen Türk Edebiyatı’nın en eski eserlerinden biri olarak 
kabul edilen Kesikbaş Destanı,7 halkın dinî duygularını canlı tutmak 
amacıyla Hz. Peygamber’in faziletlerinin ve Hz. Ali’nin İslâm uğrundaki 
kahramanlıklarının anlatıldığı dinî-destanî nazım tarzında yazılmış bir 
halk hikâyesidir.8 Yazma eser kütüphanelerinde Dâsitân-ı Kesikbaş, Hi-
kâye-i Kesikbaş, Menâkıb-ı Kesikbaş ve Kitâb-ı Kesikbaş gibi değişik 
isimlerle farklı nüshalarına rastlamak mümkündür. 
                                                           
2 Necla Pekolcay, İslâmi Türk Edebiyatı, Cağaloğlu Yayınevi, İstanbul, 1967, s. 11. 
3 Metin Arıkan, “Er Esim/Eşim Destanı Bağlamında Destan Tarih İlişkisi ve Destanın Olu-
şumu”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 194, İstanbul, Ekim 2011, s. 159. 
4 Mübahat Kütükoğlu, Tarih Araştırmalarında Usûl, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 
2011, s. 20. 
5 Tuncer Baykara, Tarih Araştırma ve Yazma Metodu, s. 46; Mübahat Kütükoğlu, Tarih 
Araştırmalarında Usûl, s. 20. 
6 İsmail Özçelik, Tarih Araştırmalarında Yöntem ve Teknikler, Nobel Yayınları, Ankara, 2011, 
s. 67. 
7 Vasfi Mahir Kocatürk, Türk Edebiyatı Tarihi: Başlangıçtan Bugüne Kadar Türk Edebiyatı-
nın Tarihi, Tahlili ve Tenkidi, Edebiyat Yayınevi, Ankara, 1970, s. 142. 
8 Nurettin Albayrak, “Kesik Baş Destanı”, İslam Ansiklopedisi, Cilt: 25, Türkiye Diyanet 
Vakfı Yayınları, Ankara, 2002, s. 308. 
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Kesikbaş Destanı, Türk kültür tarihi açısından önem arz eden Hikâ-
ye-i Geyik, Hikâye-i Güvercin, Hikâye-i Deve, Dâsitan-ı Ejderhâ, Dâsitân-ı 
İbrahim vb. dinî destanlar arasında sayılmaktadır.9 Aynı zamanda Ana-
dolu’da gelişen İslâmî Türk edebiyatının ilk mesnevîlerinden biri olarak 
kabul edilmektedir.10 Genellikle yazma ve taşbasması Mevlid kitapları 
içerisinde yukarıda zikredilen diğer dinî destanlarla bir arada, bazen de 
müstakil olarak yazma mecmualarında yer almaktadır.11 

Hz. Ali’nin “Cenknâmelerinden” biri olan Kesikbaş Destanı’nın yazarı, 
dinî destanların çoğunluğunda olduğu gibi belli değildir. Destanı anlatan 
kişi birçok nüshada belli olmamakla beraber, bazı nüshaların sonunda 
Kirdeci Ali, Kethüdâ Ali veya Aliyyü’d-dîn gibi isimler geçmektedir. Dola-
yısıyla Kirdeci Ali’nin hikâyenin müellifi mi yoksa müstensihi veya anla-
tıcısı mı olduğu hususu netlik kazanmamaktadır.12 Ancak kimi araştır-
macılar, destanın bazı nüshalarının sonunda yer alan: “Bunu diyen Kir-
deci ‘Alî durur-Konya’da Mevlânâ’nun kulı durur” beytine dayanarak ya-
zarının Kirdeci Ali olduğunu söylemektedir.13 

Dâsitân-ı Kesikbaş’ın yazıya geçiriliş tarihi de yazarı gibi kesin olarak bel-
li olmamakla birlikte, XIII. yüzyılın sonlarında kaleme alındığı ve XIV. yüz-
yılda teşekkül ettiği kabul edilmektedir. Ayrıca XIII. yüzyıldan önceki bir dö-
nemde teşekkül etmiş olabileceği ihtimaline de dikkat çekilmektedir.14 

3. Kesikbaş Destanı’nın Nüshalarına Dair 

“Dâstân-ı Kesikbaş, Hikâye-i Kesikbaş, Menâkıb-ı Kesikbaş” gibi isim-
lerle zikredilen söz konusu risalenin gerek Türkiye’de, gerek yurt dışında 
bulunan kütüphanelerde pek çok nüshasına ulaşmak mümkündür.15 
Küçük hacimli olması hasebiyle de, yazma mecmuaların içerisinde farklı 
risalelerle birlikte kaleme alınan eserin, söz konusu kütüphanelerde 
Cönk, Mevlüd Hikâyeleri, Mecmu‘a ve Mecmu‘a-i Fevâid adlı eserlerin içe-
risinde yer aldığı görülmektedir. 
                                                           
9 Ahmet Yaşar Ocak, Türk Folklorunda Kesikbaş (Tarih-Folklor İlişkisinden Bir Kesit), Türk 
Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara, 1989, s. 11. 
10 Mustafa Argunşah, Kirdeci Ali Kesikbaş Destanı, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 
2002, s. 15. 
11 Ahmet Yaşar Ocak, Türk Folklorunda Kesikbaş (Tarih-Folklor İlişkisinden Bir Kesit), s. 11; 
Namık Aslan, “Bir Yazma Hikâye Mecmuası ve Kesik Baş Destanı”, Millî Folklor Dergisi, Cilt: 4, 
Sayı: 28, Ankara, 1995, s. 35. 
12 Ahmet Yaşar Ocak, Türk Folklorunda Kesikbaş (Tarih-Folklor İlişkisinden Bir Kesit), s. 12; 
İsmet Çetin, Türk Edebiyatında Hz. Alî Cenknâmeleri, s. 46; Nurettin Albayrak, “Kesik Baş 
Destanı”, s. 308; Nurettin Albayrak, “Kesik Baş Destanı”, s. 308. 
13 İsmet Çetin, Türk Edebiyatında Hz. Alî Cenknâmeleri, s. 47; Mustafa Argunşah, Kirdeci 
Ali Kesikbaş Destanı, s. 5. Ayrıca daha geniş bilgi için bkz. Mustafa Argunşah, Kirdeci Ali Ke-
sikbaş Destanı, s. 5-10. 
14 Ahmet Yaşar Ocak, Türk Folklorunda Kesikbaş (Tarih-Folklor İlişkisinden Bir Kesit), s. 13; 
İsmet Çetin, Türk Edebiyatında Hz. Alî Cenknâmeleri, s. 46. 
15 Türkiye’de mevcut olan Dâsitân-ı Kesikbaş veya Kesikbaş Destanı nüshalarının pek ço-
ğunun katalog bilgileri elektronik ortama aktarılmıştır. Bkz. https://www.yazmalar.gov.tr/. 
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XIV. yüzyılda kaleme alınmaya başlanan bu hikâyelerin istinsah tarihi 
en eski olanı, Kirdeci Ali’ye ait olduğu söylenen 1461 tarihli nüsha olup 
müstensihi bilinmemektedir. Vasfi Mahir Kocatürk’ün kısmen inceleyip 
hususi kitaplığında mevcut olduğunu beyan ettiği bu nüsha,16 bilinen en 
eski tarihli nüsha olup, Mustafa Argunşah tarafından incelenmiştir. Söz 
konusu incelemede bu nüsha “asıl nüsha” olarak kullanılmıştır.17 

Bu çalışmada Türk Tarih Kurumu Kütüphanesi’nde bulunan bir nüsha 
ve Milli Kütüphanede bulunan dört nüsha olmak üzere Dâsitân-ı Kesikbaş’a 
ait beş nüsha incelenerek orijinal bir metin oluşturulmaya çalışılmıştır. 

Tarihî önceliğe göre tespit edip metin tenkidine tabi tuttuğumuz söz 
konusu nüshalardan ilki, Türk Tarih Kurumu Kitaplığı, nr. Y/462 numa-
rada kayıtlı 1145/1732-33 istinsah tarihli mecmuadaki “Dâsitân-ı Kesik-
baş” nüshasıdır. 4b-8a varakları arasında yer almaktadır. Asıl nüsha ola-
rak kabul ettiğimiz bu nüsha Selçuklu ve Osmanlı sosyo-kültürel tarihi 
çalışmalarıyla bilinen hocamız Ahmet Yaşar Ocak tarafından da yayımlan-
mıştır. Ahmet Yaşar Ocak, yazma nüshada 27. beyitten itibaren 22 beyit-
lik bir kısmın eksik olduğunu ve bu kısmı taşbasması “Hikâye-i Mevlîdü’n-
Nebî”den tamamladığını kaydetmektedir.18 Bu çalışmada ise değerlendir-
meye tabi tutulan diğer nüshalardan asıl nüshaya ilaveler yapılarak eksik 
kısımlar tamamlanmış ve yeni bir metin oluşturulmaya çalışılmıştır. Böy-
lece 99 beyitten oluşan bu nüsha 121 beyitlik bir nüshaya dönüşmüştür. 

Türk Tarih Kurumu Kitaplığı’ndan temin edilen nüshanın katalog bil-
gilerinde müstensihin adı geçmemektedir. Ancak nüshanın sonunda ge-
çen “Mevlânâ Fakîh Ahmed” ibaresi, bu nüshanın Fakîh Ahmed19 tara-
fından kaleme alındığını düşündürmektedir. Bu nüsha, değerlendirmeye 
tabi tuttuğumuz nüshaların en eski tarihli olanı olduğu için karşılaştır-
malı metinde asıl nüsha olarak kabul edilmiştir. 

İkinci nüsha, Milli Kütüphanede Yazmalar Koleksiyonu’nda 06 Mil Yz 
A5237/9 numarada kayıtlı 1163/1749 istinsah tarihli mecmuadaki Dâs-
tân-ı Kesikbaş nüshasıdır. Nüshanın katalog bilgilerinde 162b-168a ola-
rak kaydedilen mecmuadaki varak numaralarının 164a-168a olduğu 
tespit edilmiştir. Bu nüsha nesir tarzında kaleme alınmıştır. 

Üçüncü nüsha, Milli Kütüphanede Samsun İl Halk Kütüphanesi Ko-
leksiyonu’nda 55 Hk 458/13 numarada kayıtlı 1187/1774 istinsah ta-
rihli mecmuada yer alan Dâstân-ı Kesikbaş adlı nüshadır. Nüshanın ka-
talog bilgilerinde 136-141b olarak kaydedilen mecmuadaki varak numa-
ralarının 136b-140a olduğu tespit edilmiştir. Nazım tarzında tanzim 
edilmiş olup 91 beyitten oluşmaktadır. 
                                                           
16 Vasfi Mahir Kocatürk, Türk Edebiyatı Tarihi, s. 142. 
17 Mustafa Argunşah, Kirdeci Ali Kesikbaş Destanı, s. 56-85. 
18 Ahmet Yaşar Ocak, Türk Folklorunda Kesikbaş (Tarih-Folklor İlişkisinden Bir Kesit), s. 86. 
19 M. Fuad Köprülü, Konyalı Ahmed Fakîh’in XIII. yüzyılın başlarında Anadolu’da yaşadığı-
nı ve “Çarhnâme” adlı sûfîyâne bir eserinin bulunduğunu belirtmektedir. Bkz. M. Fuad Köp-
rülü, Türk Edebiyatı Tarihi, s. 351. 
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Dördüncü nüsha, Milli Kütüphane 06 Mil Yz A 2461/11 numarada 
kayıtlı ve 1195/178020 istinsah tarihli mecmuadaki Kesikbaş adlı nüs-
hadır. 230a-235a sayfaları arasında yer almaktadır. Katalog bilgilerinde 
müstensihin adı kaydedilmemiş olup Tomruka/Temerka bin Ahtula ta-
rafından istinsah edildiği tespit edilmiştir. Nesir şeklinde tanzim edilmiş 
olup nazım özelliklerine uygun olarak yazıya geçirilmiştir. 

Beşinci nüsha ise Milli Kütüphane 06 Mil Yz A 6818/3 numarada ka-
yıtlı ve 1209/1794 istinsah tarihli mecmuadaki Menâkıb-ı Kesikbaş adlı 
nüshadır. Bu yazmanın formaları ters ciltlendiği için varak aralığı da 
65a-62a şeklindedir. Molla Muhammed Efendi tarafından istinsah edil-
miştir. 100 beyitlik bir nüshadır. 

Bu durumda metin kritiğine tabi tutulan nüshaların en eski tarih sı-
rasına göre listesi: 

A: Nr. Y/462 
B: 06 Mil Yz A5237/9 
C: 55 Hk 458/13 
D: 06 Mil Yz A 2461/11 
E: 06 Mil Yz A 6818/3 şeklinde olmuştur. 

Yapılan metin kritiğinde nüshalar arasındaki farklılıklar dipnotlarda 
belirtilmiştir. Cümle düzenindeki farklılıklar da dipnotlarda belirtilmiştir. 
Bunun dışında manada bir değişikliğe yol açmayan ve her iki metinde de 
aynı anlama gelen cümleler ile harf, bağlaç veya noktalamadan kaynak-
lanan farklılıklara dipnotlarda yer verilmemiştir. 

4. Dâsitân-ı Kesikbaş Adlı Yazma Eserin Tahlîli 

Dâsitân-ı Kesikbaş, Hz. Ali’nin kahramanlıklarını anlatan bir metin 
olmasından dolayı savaş ve kahramanlık konulu mesnevî türüne dâhil 
edilebilir. Dinî anlatımlara sık yer verilmesinden ötürü de dinî bir hikâye 
olarak da kabul edilebilir. Nitekim eserin tahlîli bu özellikler çerçevesin-
de yapılmaya çalışılmıştır. 

Destanın sebeb-i te’lifi olarak bu destanı söyleyene Allah’ın rızası, sev-
gisi temennî edilmekte, müminlerin işitip Peygamber’e çok salavât getir-
meleri amacıyla Hz. Muhammed’in mucizelerinin anlatılacağı belirtilmek-
tedir: Hak yârî kılsun bu sözi söyleye / Mustafâ mu‘cizâtın şerh eyleye21/ 
Ki mü’minler işidüb kala tana / Çok salavât vireler dâyim ana.”22 

Destanın telif sebebi giriş kısmından başka hitâm kısmında da geç-
mektedir. Burada müstensih, destanı “yadigâr kalması” düşüncesiyle 
                                                           
20 www.yazmalar.org sitesinde verilen katalog bilgilerinde ve metnin içinde bu şekilde kay-
dedilen nüshanın tarihi, Mustafa Argunşah tarafından 1190/1776 olarak belirlenmiştir. 
Bkz. Mustafa Argunşah, Kirdeci Ali Kesikbaş Destanı, s. 18. 
21 Dâsıtân-ı Kesikbaş, Türk Tarih Kurumu Kitaplığı, Nr. Y/462, v. 4b. 
22 Dâsıtân-ı Kesikbaş, Türk Tarih Kurumu Kitaplığı, Nr. Y/462, v. 5a. 
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kaleme aldığını “Bunı yazdım bî-vefâdur rûzigâr / Ben ölürsem kala hat-
tım yâdigâr.”23 beyitleriyle ifade etmektedir. 

Destanda; Hz. Ali’nin kişiliği, fedakârlığı, cesareti, yiğitliği ve kahra-
manlığı ideal insan tipine örnek olarak işlenmiştir. Zira O, Allah’ın Ars-
lan’ıdır, velîdir, cömerttir, Hz. Muhammed’in dostu, Müslümanların ha-
misidir: Örneğin Kesikbaş’ın peygambere söylediği “Alıvirmezsen benim 
dâdım sana / Kıyametde da‘vâcı olurum sana.”24 sözleri üzerine Hz. Ali, 
derhal harekete geçer ve ileriye atılarak problemin halli için Hz. Peygam-
berden müsaade ister: “Yerinden hemân dem ol Ali bana döndü25/ Urdı 
Zülfikâr’ı kuşanûb geldi ilerü26 / Ali ider yâ Resûl ben varayım / Zülfikâr 
ile Devi iki yarayım.”27 Hz. Muhammed, Hz. Ali’nin başına bir şey gelebi-
lir endişesiyle izin vermek istemez. Ancak Hz. Ali kararlı olup Hz. Mu-
hammed’den müsaade alarak tek başına Kesikbaş’la birlikte devin bu-
lunduğu kuyuya gider: “Yâ ben ölem yâ Div’in başın kesem…28 / Kurtara-
yım Div elinden avreti / Kurtarmazsam tıymayam Düldül atını.”29 

Destanda Hz. Ali’nin kerametini gösteren bir olay da anlatılmaktadır. 
Hz. Ali’nin devi öldürüp onun elinden kurtardığı Müslümanlar, kuyudan 
çıkamamanın çaresizliği ve ümitsizliği içerisindedir. Bunun üzerine Hz. Ali 
dua eder. O’nun duasıyla Müslümanlar kendilerini birdenbire kuyunun 
ağzında bulur ve kuyudan çıkarlar: “Anlar ider yâ Ali biz nidelüm / Kuyu 
derin nice tedbir idelüm / Kuş değülüz kanad urub uçalum / Yakın değül 
nirbânla çıkalım / Ali ider size hümâdur ârî / Cümlenize Hakk kılıcıdur yârî 
/ Secdeye vardı yere urdı yüzin / Kapûnun ağzında gördi kendözin.”30 

Hz. Ali’nin dev ile mücadelesi “Müslüman-Kâfir” çerçevesinde işlen-
miştir. Kesikbaş’ın karısını kaçıran, onun oğlunu yiyen, beş bin Müslü-
manı esir alıp her gün beş tanesini yiyen dev, “İstihrac devi”31 adıyla 
Müslümanların düşmanı, küfrün sembolü olarak yansıtılmıştır. Amacı 
yeryüzündeki bütün Müslümanları yok etmektir. Dev’e göre Hz. Ali dev-
lerin düşmanıdır, canlarını yakandır, nice devlerin başını kesendir. De-
vin “Yıkayım Mekke Medine şehriniz / Yiyeyim hem şeyhiniz hem hacı-
nuz”32 şeklindeki ifadesine karşın Hz. Ali, İslâm gazâ anlayışına göre devi 
önce imana davet eder: 
                                                           
23 Dâsıtân-ı Kesikbaş, Türk Tarih Kurumu Kitaplığı, Nr. Y/462, v. 8a. 
24 Dâstân-ı Kesikbaş, Milli Kütüphane Samsun İl Halk Kütüphanesi Kolleksiyonu, 55 Hk 
458/13, v. 137a-137b. 
25 Dâstân-ı Kesikbaş, Milli Kütüphane Samsun İl Halk Kütüphanesi Kolleksiyonu, 55 Hk 
458/13, v. 137b. 
26 Dâstân-ı Kesikbaş, Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu, 06 Mil Yz A5237/9, v. 165a. 
27 Kesikbaş, Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu, 06 Mil Yz A2461/11, v. 231b. 
28 Dâstân-ı Kesikbaş, Milli Kütüphane Samsun İl Halk Kütüphanesi Kolleksiyonu, 55 Hk 
458/13, v. 137b. 
29 Kesikbaş, Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu, 06 Mil Yz A2461/11, v. 231b. 
30 Dâsıtân-ı Kesikbaş, Türk Tarih Kurumu Kitaplığı, Nr. Y/462, v. 7b. 
31 Menâkıb-ı Kesikbaş, Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu, 06 Mil Yz A6818/3, v. 65b. 
32 Dâsıtân-ı Kesikbaş, Türk Tarih Kurumu Kitaplığı, Nr. Y/462, v. 6b-7a. 
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5. Kesikbaş Destanı’nın İslâmî Dönem Türk Kültür Tarihine 
Yansımaları 

Kesikbaş Destanı’nın yazma ve basma Mevlid kitapları içinde yer almış 
olan dinî destanlar arasında halk tarafından en çok okunan ve tanınan hikâ-
yelerden biri olma özelliğine sahip olduğu görülmektedir.33 Nitekim kahra-
manlarından birinin “gövdesiz bir insan başı” olması gibi garip özelliklerin, 
hikâyenin dikkat çekmesinde ve Anadolu’dan başka Balkanlar’da ve Asya iç-
lerinde yaygınlık kazanmasında etkili olduğu belirtilmektedir.34 Ayrıca Kesik-
baş hikâyelerinin geniş coğrafyalara yayılmasında, destanı ilginç kılmak için 
kullanılan motiflerin yanı sıra, İslamiyet’i kabul ederek yeni bir kültür daire-
sine giren Türk toplumunda, Hz. Peygamber ve Hz. Ali’ye duyulan sevgi ile 
Hz. Ali’nin yiğitliği, cesareti ve fedakârlığının, Türk toplumunun karakteristik 
özellikleriyle özdeşleştirilmesinin de etkili olduğu görülmektedir. 

Dolayısıyla Kesikbaş Destanı’nın İslâmî dönem Türk kültür tarihine 
yansımalarına hem Anadolu’da, hem de Anadolu’nun dışında Balkan-
lar’da ve Asya içlerinde rastlanıldığı görülmektedir. 

5.1. Destanın Anadolu’daki Yansımaları 

Konuyla ilgili günümüze değin yapılan çalışmalar, gerek Anadolu’nun 
bazı bölgelerinde gerek Anadolu’nun dışında türbe ve ziyaret yerlerine 
bağlı olarak çeşitli Kesikbaş efsanelerinin anlatıldığını göstermektedir.35 
Kesikbaş Destanı’nın Anadolu’daki yansımaları incelendiğinde destanın, 
İslâmî dönem Anadolu Türk kültüründe önemli bir yer teşkil ettiği ve 
Anadolu Türk halkının destana ilgi duyduğu görülmektedir. Nitekim 
yüzyıllardır Türk sözlü kültür geleneğinde yer alan Kesikbaş Destanı, bir 
mevlit gibi Anadolu köy odalarında, millî-dinî Türk kültürünün yaşatıldı-
ğı kültür merkezlerinde, evlerde ve asker ocaklarında genellikle bir ma-
kam36 üzere okunmuştur. Yakın zamanlara kadar Anadolu’nun bazı köy 
ve kasabalarında devam eden bu gelenek, günümüzde hemen hemen 
kaybolmak üzeredir.37 Ancak Anadolu’nun çeşitli bölgelerinin sözlü kül-
                                                           
33 Vasfi Mahir Kocatürk, Türk Edebiyatı Tarihi, s. 142; Ahmet Yaşar Ocak, Türk Folklorunda 
Kesikbaş (Tarih-Folklor İlişkisinden Bir Kesit), s. 11; Mustafa Argunşah, Kirdeci Ali Kesikbaş 
Destanı, s. 15. 
34 Ahmet Yaşar Ocak, Türk Folklorunda Kesikbaş (Tarih-Folklor İlişkisinden Bir Kesit), s. 11; 
Nurettin Albayrak, Kesik Baş Destanı, s. 308. 
35 Gerek Türkiye’de gerek Türkiye dışında “Kesikbaş motifi” çevresinde işlenen destan, hi-
kâye, efsane gibi edebî eserler hakkında geniş bilgi için bkz. Ahmet Yaşar Ocak, Türk Folklo-
runda Kesikbaş (Tarih-Folklor İlişkisinden Bir Kesit), s. 16 vd. 
36 Vasfi Mahir Kocatürk’e göre “Bu çeşit hikâyelerden çoğunun önce manzum olarak meyda-
na gelmiş olması devrin durumuna göre tabiidir. Zira ezberlenmek, toplantılarda okunmak ve 
makamla söylenmek bakımından bu şekil daha münasip ve an’anevi idi bununla beraber ne-
sir olarak yazılarının bulunduğunu kabul etmeğe de mânî yoktur. Nitekim bugün elimizde bu-
lunan birçok anonim mensur hikâyeler de aynı ruhu ve konuyu taşımaktadır.” Bkz. Vasfi Ma-
hir Kocatürk, Türk Edebiyatı Tarihi, s. 142. 
37 Ahmet Yaşar Ocak, Türk Folklorunda Kesikbaş (Tarih-Folklor İlişkisinden Bir Kesit), Türk 
Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara, 1989, s. 11. 
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türünde bu geleneğin halen yaşatıldığına dair örnekler de bulunmakta-
dır.38 Hatta çocukluk dönemlerinden itibaren Kesikbaş hikâyesine olan 
merak ve ilgilerini yıllar sonra Dâsitân-ı Kesikbaş’ı konu edinen çalışma-
lar yaparak bunu yansıtan bilim adamları olmuştur.39 

Öte yandan Kesikbaş Destanı’nın Anadolu’nun bazı bölgelerinde türbe ve 
ziyaret yerlerine bağlı olarak anlatılan çeşitli Kesikbaş efsaneleri şeklinde 
Anadolu kültürüne yansıdığı görülmektedir. Bu anlatılar, genellikle Anado-
lu’nun İslamlaşma sürecinde bölgeye gelerek savaşan ve başının kesilmesine 
rağmen savaşmaya devam eden “Gâzî-Alp Tipi” çevresinde teşekkül etmiştir. 
Nitekim halen günümüzde Türk halkı arasında Anadolu’nun pek çok yerinde 
Kesikbaş ile ilgili çeşitli menkıbeler ve rivayetler anlatılmaktadır.40 Bunlar-
dan biri, Kur’an-ı Kerim’de Hz. İsa’nın havarilerine yardım eden şahıs olarak 
ismi geçen41 fakat halk arasında Antakya’nın İslâm orduları tarafından fethi 
esnasında İslam ordularına kesik başıyla yardım ettiğine inanılan Habîb-i 
Neccâr’dır. Bu inanışa göre O, Hz. Ömer’in komutanlarından Ubeyde bin 
Cerrah’ın sancaktarıdır. Fetihten sonra kesik başının Antakya Kalesi’nin 
içine, gövdesinin ise Nur dağlarına defnedildiği kabul edilmektedir.42 

Konuyu ele alan ilk araştırmacı olan Ahmet Yaşar Ocak’ın belirtmiş 
olduğu Anadolu’da bulunan Kesikbaş türbeleri ve son dönem çalışmalar-
da yer alan Kesikbaş türbeleri dışında tarafımızdan da bazı mezar ve 
türbeler tespit edilmiştir. 

Bunlardan birincisi, Nevşehir Ürgüp’e bağlı Taşkınpaşa Köyü ile Şahin 
Efendi Köyü yolu üzerinde, eskiden mezarlık olan boş bir arazide ve Taşkın-
paşa Medresesi’nin güneyinde yer alan “Kesikbaş Türbesi”dir. Çevresinde 
300 yıl öncesine ait mezarların bulunduğu kaydedilen türbenin, halk ara-
sında “Kesikbaş Türbesi” olarak bilindiği belirtilmektedir. Bunun yanında 
türbede kimin medfun olduğu kesin olarak bilinmemekle birlikte, halkı irşad 
amacıyla bölgeye gelen Ahmet Yesevî dervişlerinden biri olduğuna inanıl-
maktadır. Ayrıca Selçuklular devrinde yaşadığına inanılan bu şahsın kafası 
kesilerek öldürüldüğü için Kesikbaş olarak adlandırıldığı söylenmektedir. 
Hatta kafası kesildikten sonra bile bir müddet savaştığına inanılmaktadır.43 

Bir diğer türbe/mezar da, Konya’nın Akşehir ilçesinde Sultandağı etek-
lerindeki askerî birliğin içerisinde yer alan ve Abdulvahab Gâzî/Kesikbaş 
                                                           
38 Namık Aslan, Bir Yazma Hikâye Mecmuası ve Kesik Baş Destanı, s. 35. 
39 Ahmet Yaşar Ocak, Türk Folklorunda Kesikbaş (Tarih-Folklor İlişkisinden Bir Kesit), s. 5. 
40 Bu hususta geniş bilgi için bkz. Ahmet Yaşar Ocak, Türk Folklorunda Kesikbaş (Tarih-
Folklor İlişkisinden Bir Kesit), s. 15 vd.; Mehmet Önder, Şehirden Şehire (Efsaneler, Destan-
lar, Hikâyeler) I, YKY Yayınları, İstanbul, 1972, s. 73-77. 
41 Kur’ân-ı Kerîm ve Açıklamalı Meali, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 1997, Yasin 
Suresi, Ayet 20-27. 
42 Ahmet Yaşar Ocak, Türk Folklorunda Kesikbaş (Tarih-Folklor İlişkisinden Bir Kesit), s. 17-18; 
Mehmet Önder, Şehirden Şehire, s. 74-75. 
43 Serap Kozan, Nevşehir Yöresindeki Ziyaret Yerleri, Kayseri Erciyes Üniversitesi Sosyal Bi-
limler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, 
Kayseri, 2009, s. 91-92. 
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olarak bilinen mezardır.44 Halk arasında 602-732 yılları arasında yaşadığı-
na ve Akşehir’in Emevî orduları tarafından fethi esnasında şehit olduğuna 
inanılmaktadır. 

Nitekim Medhiye-i Akşehir adlı risalede de, “O kim Abdü’l-vahâb Gâzî 
çeker pâyına yârânı / ‘Alemdâr-ı resûlullâh denir bilsen o sultânı/ Makâ-
mında ziyâret kıl tilâvet eyle Kur’ânı”45 şeklinde bu şahsın isminin zikre-
dildiği görülmektedir. 

Bu bağlamda günümüzde çeşitli amaçlarla ziyaret edilen Anado-
lu’daki Kesikbaş Türbeleri, Ahmet Yaşar Ocak’ın verdiği türbe listesi ve 
son dönem çalışmalarda yer alanlarla birlikte bizim tespit edebildiğimiz 
yeni türbelerle yeniden tablolaştırılarak aşağıda gösterilmiştir. Buna gö-
re Ocak’ın Türkiye’de tespit etmiş olduğu 25 türbenin sayısının, tespit 
edebildiğimiz kadarıyla 47’ye ulaştığı görülmektedir. 

Tablo 1: Türkiye’de Varlığı Bilinen Bazı Kesikbaş Türbeleri46 

No Yeri Adı 
  1 Ankara Felekeddin/Hacı Arab (Kesikbaş)47 
  2 Ankara Hüseyin Gazi 
  3 Ankara (Ayaş) Kesikbaş Sultan48 
  4 Antakya Habib-i Neccar 
  5 Çorum Suheyb-i Rûmî, Ubeydî Gazi 
  6 Çorum (İskilip) Tespit edilemedi. 
  7 Denizli (Çökellez Dağı) Kesikbaş-Ellez Gazi49 
  8 Diyarbakır Sarı Saltuk50 
  9 Erzincan Seydi Sultan 
10 Erzincan (Binkoç Köyü) Acep Şîr Gazi51 

                                                           
44 İbrahim Hakkı Konyalı, Nasreddin Hoca’nın Şehri Akşehir, Numune Matbaası, İstanbul, 
1945, s. 172. 
45 Medhiyye-i Akşehir, Milli Kütüphane, Yz. A 5629/8, v. 32b. 
46 Ahmet Yaşar Ocak’ın tespitlerinin yanı sıra yapılan ilavelerle bu tablo düzenlenmiş olup yeni 
eklemeler dipnotlarla belirtilmiştir. Ahmet Yaşar Ocak’ın 1989 yılında tespit ettiği yerler için bkz. 
Ahmet Yaşar Ocak, Türk Folklorunda Kesik Baş (Tarih-Folklor İlişkisinden Bir Kesit), s. 117. 
47 Ahmet Yaşar Ocak’ın kaydettiği listede türbenin adının tespit edilemediği belirtilmiştir. 
Ancak Ankara’da At Pazarı’nda Ahi Şerafettin Camii’nin kuzeyinde bulunan türbenin halk 
arasında “Felekeddin (Kesikbaş) Türbesi” adıyla anıldığı belirtilmektedir. Bkz. Abdülkerim 
Erdoğan, Gökçe Günel, Ali Kılcı, Tarih İçinde Ankara, Ankara Büyük Şehir Belediyesi Yayın-
ları, Ankara, 2007, s. 222. 
48 Hikmet Tanyu, Ankara ve Çevresinde Adak ve Adak Yerleri, Ankara Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Yayınları, Ankara, 1967, s. 98. 
49 Saim Sakaoğlu, 101 Anadolu Efsanesi, Akçağ Yayınları, Ankara, 2003, s. 245; Esma Şim-
şek, “Hendek (Sakarya) Efsaneleri Üzerine Bir Değerlendirme”, I. Uluslararası Kocaeli ve 
Çevresi Kültür Sempozyumu 20-22 Nisan 2006, Cilt: I, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür 
Yayınları, Kocaeli, 2007, s. 1093; Mustafa Osan, Kuzeydoğu Denizli Yöresinde Anlatılan Ef-
saneler, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim 
Dalı Halkbilimi Bilim Dalı Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Denizli, 2006, s. 40. 
50 Yaşar Kalafat, “Siirt Yöresinde Yatırlar Etrafında Şekillenmiş Halk İnançları ve Kesik Baş 
Motifi”, http://turkoloji.cu.edu.tr/HALKBILIM/kalafat_siirt.pdf, (Erişim: 18-Nisan-2013), s. 4. 
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11 Erzurum Abdurrahman Gazi52 
12 Erzurum (Oltu-Aslanpaşa) Mısrı Zinnun53 
13 Erzurum (Oltu-Kaleiçi) Kadı Zinnun54 
14 Erzurum (HasanKale) Hasan Dede 
15 Eskişehir Mevlid’deki Kesikbaş 
16 Eskişehir (Seyitgazi) Tespit edilemedi. 
17 Gaziantep Karaçomak 
18 Gaziantep(Nurdağı-Sakçagözü) Mevlid’deki Kesikbaş 
19 Gediz Murat Dede55 
20 Isparta Kesikbaş Gazi56 
21 İstanbul (Beyoğlu-Halıcıoğlu) Muhammed Mehmet Efendi57 
22 İstanbul (Cankurtaran) Hüseyin Ağa, Kesikbaş58 
23 İznik Eşref-i Rûmî 
24 İznik Abdülvahhab Gazi 
25 Kars (Kars Kalesi) Celâl Baba59 
26 Kayseri (Melikgazi Köyü) Kesikbaş60 
27 Konya (Akşehir)  Abdülvahab Gazi61 

                                                                                                                                        
51 Saim Sakaoğlu, 101 Anadolu Efsanesi, s. 97; Esma Şimşek, Hendek (Sakarya) Efsaneleri 
Üzerine Bir Değerlendirme, s. 1094. 
52 Esma Şimşek, Hendek (Sakarya) Efsaneleri Üzerine Bir Değerlendirme, s. 1094; Yaşar Ka-
lafat, “Kuzeydoğu Anadolu’da Ulucanlar-Diyanet İşleri Başkanlığı Arşiv Kayıtlarına Göre-”, 
Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 5, Elazığ, 2000, s. 397; Yaşar Kalafat, “Siirt 
Yöresinde Yatırlar Etrafında Şekillenmiş Halk İnançları ve Kesik Baş Motifi”, s. 5; Rukiye 
İçli, Sosyolojik Açıdan Ziyaret Fenomeni (Erzurum Abdurrahman Gazi Türbesi Örneği), Ata-
türk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Basılma-
mış Yüksek Lisans Tezi, Erzurum, 2007, s. 12-18. 
53 Yaşar Kalafat, “Kuzeydoğu Anadolu’da Ulucanlar-Diyanet İşleri Başkanlığı Arşiv Kayıtla-
rına Göre-”, s. 401; Yaşar Kalafat, “Siirt Yöresinde Yatırlar Etrafında Şekillenmiş Halk 
İnançları ve Kesik Baş Motifi”, s. 5. 
54 Yaşar Kalafat, “Kuzeydoğu Anadolu’da Ulucanlar-Diyanet İşleri Başkanlığı Arşiv Kayıtla-
rına Göre-”, s. 401; Yaşar Kalafat, “Siirt Yöresinde Yatırlar Etrafında Şekillenmiş Halk 
İnançları ve Kesik Baş Motifi”, s. 6. 
55 Esma Şimşek, “Hendek (Sakarya) Efsaneleri Üzerine Bir Değerlendirme”, s. 1094; Zekeri-
ya Karadavut, Yozgat Efsaneleri (İnceleme-Metin), s. 101. 
56 Ahmet Yaşar Ocak’ın ismini “Kesikbaş Gazi” olarak verdiği bu türbe, “Kesikbaş Dede (Şehit 
Fethi Bey) adıyla da zikredilmektedir. Bkz. Filiz Nurhan Ölmez, Şirin Gökmen, “Isparta İl Mer-
kezi’nde Bulunan Türbeler”, Bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 35, Ahmet Yesevi 
Üniversitesi Yayınları, Ankara, Güz 2005, s. 84. Güz/2005 s. 71-103; Yasin Erdenk, Isparta 
Yöresi Ziyaret ve Adak Yerleri, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk 
Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Isparta, 2001, s. LXXXIII. 
57 Yaşar Kalafat, “Siirt Yöresinde Yatırlar Etrafında Şekillenmiş Halk İnançları ve Kesik Baş 
Motifi”, s. 4. 
58 http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,44099/istanbul-turbeler-muze-mudurlugu.html, 
(Erişim: 26 Nisan 2013). 
59 Saim Sakaoğlu, 101 Anadolu Efsanesi, s. 243; Esma Şimşek, “Hendek (Sakarya) Efsane-
leri Üzerine Bir Değerlendirme”, s. 1093. 
60 Mahmut Sarıkaya, “Erciyes Yöresinden İki Menkıbe ve Toprağı Vatanlaştıran Halk Etimo-
lojisi Örnekleri”, Karadeniz Araştırmaları, S. 8, Karam Yayınları, Ankara, 2006, s. 48-53. 
61 Ahmet Yaşar Ocak’ın kaydettiği listede türbenin adı verilmemiştir. Konya’nın Akşehir il-
çesinde tespit ettiğimiz Kesikbaş’ın, türbesi yapılmamış olup mezarı açıktadır. 
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28 Konya Tespit edilemedi. 
29 Mardin (Cizre)  Mevlid’deki Kesikbaş 
30 Muğla (Bodrum) Saldırşah62 
31 Muğla (Fethiye) Ahmet Gazi63 
32 Muş Kesikbaş64 
33 Nevşehir(Hacıbektaş) Bektaş Efendi/Kesikbaş65 
34 Nevşehir(Hacıbektaş) Şemsi Tebrizi/Kesikbaş66 
35 Nevşehir (Ürgüp-Taşkınpaşa) Kesikbaş67 
36 Niğde Kesikbaş (Şemsi Tebrizi)68 
37 Sakarya (Hendek) Vahapdede69 
38 Sinop Seyyid Bilâl 
39  Sivas (Divriği) Hüseyin Gazi 
40 Sivas Mevlid’deki Kesikbaş 
41 Şırnak Kesikbaş70 
42 Trabzon Tespit edilemedi. 
43 Tokat (Turhal) Kesikbaş71 
44 Van Tespit edilemedi. 
45 Van (Ahlat) Tespit edilemedi. 
46 Yozgat (Akdağ Madeni) Muşallim72 
47 Yozgat (Akçakale) Şemun el Gazi73 

                                                           
62 Yaşar Kalafat, “Siirt Yöresinde Yatırlar Etrafında Şekillenmiş Halk İnançları ve Kesik Baş 
Motifi”, s. 4. 
63 Yaşar Kalafat, “Siirt Yöresinde Yatırlar Etrafında Şekillenmiş Halk İnançları ve Kesik Baş 
Motifi”, s. 4. 
64 Fatoş Yalçınkaya, Muş’ta Yatırlar ve Yatırlarla İlgili Anlatılan Menkıbeler, Yüzüncü Yıl Üni-
versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Basılmamış Yüksek 
Lisans Tezi, Van, 2008, s. 41. 
65 Hasan Yavuzer, Hacıbektaş Müzesi yakınlarındaki bu türbenin, halk arasında Hacı Bek-
taş Velî’nin müridlerinden biri olan bu şahsın savaşta başının gövdesinden ayrılmasına rağ-
men savaşmaya devam ettiği şeklinde bir inanış olduğunu belirtir. Ayrıca inanışa göre, sa-
vaş kazanıldığında bu mürid, başı koltuğunun altında geri döner ve mezarı da öldüğü yere 
yapılır. Hasan Yavuzer, “Hacı Bektaş’ta Ziyaret Yerleri ve Atfedilen Anlamlar”, Doğumunun 
800. Yılında Hacı Bektaş Veli Sempozyumu, Nevşehir, 2009, s. 159. 
66 Hacıbektaş Müzesi’ni ziyaretimiz esnasında, Hacıbektaş türbesi içerisinde yer alan Gü-
venç Abdal türbesinin girişinde solda yer alan mezar hakkında Kesikbaş kültürüne ait bir 
inanış olduğuna dair, müze görevlisi tarafından böyle bir bilgi verilmiştir. 
67 Serap Kozan, Nevşehir Yöresindeki Ziyaret Yerleri, s. 91-92. 
68 http://www.nigdekulturturizm.gov.tr/belge/1-56781/nigde-ilindeki-adak-yerleri.html, (Eri-
şim: 25 Nisan 2013). 
69 Esma Şimşek, “Hendek (Sakarya) Efsaneleri Üzerine Bir Değerlendirme”, s. 1093. 
70 Yaşar Kalafat, “Siirt Yöresinde Yatırlar Etrafında Şekillenmiş Halk İnançları ve Kesik Baş 
Motifi”, s. 4. 
71 Ahmet Yaşar Ocak’ın ismini kaydetmediği bu türbe, yörede “Kesikbaş Yatırı” olarak bilin-
mektedir. Bkz. Yaşar Kalafat, “Siirt Yöresinde Yatırlar Etrafında Şekillenmiş Halk İnançları 
ve Kesik Baş Motifi”, s. 4. 
72 Ahmet Yaşar Ocak, Türk Folklorunda Kesik Baş (Tarih-Folklor İlişkisinden Bir Kesit), s. 
117; Zekeriya Karadavut, Yozgat Efsaneleri (İnceleme-Metin), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bi-
limler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Halk Edebiyatı Bilim Dalı Basılmamış 
Yüksek Lisans Tezi, Konya, 1992, s. 100. 
73 Zekeriya Karadavut, Yozgat Efsaneleri (İnceleme-Metin), s. 113. 
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6. Destanın Anadolu Dışındaki Yansımaları 

Bu hususta yapılan çalışmalar Kesikbaş Destanı’nın Anadolu halkı-
nın dışında, “Kazaklar arasında halk inançlarının esaslarından sayıldığı-
nı, Kırım Türkleri ve Başkurtlar’da Kesikbaş rivayetlerine tesadüf olundu-
ğunu” ortaya koymuştur.74  

Ayrıca Kesikbaş hikâyesinin Tatar halkı arasında çok öncelerden beri 
yaygın bir şekilde bilindiği, “Kesikbaş kitabı”, “Kesikbaş kıssası” isimle-
riyle şöhret bulduğu belirtilmektedir. Hatta medreselerde ders kitabı ola-
rak kullanıldığı ve 1846 yılından itibaren Kazan’da pek çok defa basıldığı 
ifade edilmektedir.75 

Ayrıca Kosova’da da, türbe ve ziyaret yerlerine bağlı olarak çeşitli Ke-
sikbaş efsaneleri anlatılmaktadır. Bu anlatımlardan özellikle halk ara-
sında “Cerman Kuyusu ve Kesikbaş Baba Türbesi Efsanesi” adıyla bili-
nen ve ilmî çalışmalarda “Cerman (Cermen) Kuyusu ve Şeyh Abdullah 
Efendi Efsanesi” olarak adı geçen Kesikbaş efsanesi, konusu itibariyle 
Türkiye’de mevcut ve incelenmiş “Dâsıtân-ı Kesikbaş” nüshalarıyla he-
men hemen örtüşmektedir.76 

Bu çeşitli yerlerdeki nüshaların çoğunda müellif ya da anlatıcı olarak 
XIII.-XIV. yüzyılda Anadolu’da yaşamış Kirdeci Ali’nin adı geçmektedir. 
Bu da Kesikbaş destanının Anadolu’dan diğer bölgelere yayıldığını gös-
termesi açısından önem arz etmektedir. Ayrıca bu nüshalarda Kesik-
baş’ın memleketimizde türbesi olduğuna inanılan yerler de gösterilmek-
tedir.77 

Bu bağlamda Türkiye dışında varlığı bilinen bazı Kesikbaş türbeleri 
de yine bizim tespit edebildiğimiz türbelerle birlikte tablo-2’deki gibidir. 
Buna göre Ocak’ın Yunanistan, dönemin Yugoslavya’sı ve Makedonya’da 
tespit ettiği türbelerin sayısı 18 olup, yapılan son çalışmalarda bu sayı-
nın 22’ye ulaştığı görülmüştür. 

 
 
 
 

                                                           
74 Ahmet Yaşar Ocak, Türk Folklorunda Kesikbaş (Tarih-Folklor İlişkisinden Bir Kesit), s. 
11. 
75 T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, “Kesikbaş (Tahmini olarak XIII. Yüzyıl”, Başlangıcından 
Günümüze Kadar Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi-Tatar Yazılı Edebiyatı, (Haz. 
Nil Yuziev), (Çev. Fatma Özkan), Cilt: 18, http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-29981/ 
tatar-yazili-edebiyati.html, (Erişim: 9 Aralık 2012). 
76 Daha geniş bilgi için bkz. Gonca Kuzay Demir, “Kosova’da Anlatılan Kesik Baş Efsanele-
ri”, Turkish Studies Internatıonal Periodical For The Languages, Literature and History Of Tur-
kish Or Turkic, Volume 6/4 Fall 2011 Turkey, p. 80. 
77 Ahmet Yaşar Ocak, “Tarih ve Efsanenin Bir Kavşak Noktası: Türk Folklorunda Kesik-
baş”, III. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi Bildirileri, Cilt: I, AÜ Basımevi, Ankara, 1986, 
s. 205. 
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Tablo-2 Türkiye Dışında Varlığı Bilinen Bazı Kesikbaş Türbeleri78 

No Yeri Adı 
  1 Banyaluka Tespit edilemedi. 
  2 Florina Kirli Baba 
  3 İzvornik  Tespit edilemedi. 
  4 Komotini (Gümülcüne) Kesikbaş Baba79 
  5 Kosova (Gilan-Rogaçitsa) Tespit edilemedi.80 
  6 Kosova(Kaçanik) Gazi Mahmud Beg/Mehmet Efendi81 
  7 Kosova(Mitroviça) Gül Baba82 
  8 Kosova-Nobırda Koca Baba83 
  9 Kosova(Prizren) Cafer Baba (Yarım Baş Baba)84 
10 Kosova-Prizren Cerman Kuyusu (Kesikbaş)85 
11 Kosova (Prizren-LezKöyü) Ömer Baba-Lez Baba (Kesikbaş)86 
12 Leskopça Tespit edilemedi. 
13 Manastır (Bitolya)  Hasan Baba-Kesikbaş87 
14 Novakov (Makedonya) Tespit edilemedi. 
15 Ohri Tespit edilemedi. 
16 Romanya-İsakça Kasabası İsak Baba88 

                                                           
78 Ahmet Yaşar Ocak’ın tespitlerinin yanı sıra yapılan ilavelerle bu tablo düzenlenmiş olup 
yeni eklemeler dipnotlarla belirtilmiştir. Ayrıca Ocak’ın çalışmasında yeri belirtilip ismi tes-
pit edilemeyen türbe isimlerinden bazılarının isimleri tespit edilmiş ve tabloya dâhil edilmiş-
tir. Ocak’ın 1989 yılında yapmış olduğu tablo için bkz. Ahmet Yaşar Ocak, Türk Folklorunda 
Kesik Baş (Tarih-Folklor İlişkisinden Bir Kesit), s. 118. 
79 Ali Duran Gülçiçek, “Anadolu ve Balkanlar’daki Alevi Bektaşi Dergâhları (Tekke, Zaviye ve 
Türbeler) (XIII.-XIX. Yüzyıl”, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, Sayı: 16, Gazi 
Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, 2000, s. 215. 
80 Ahmet Yaşar Ocak, Türk Folklorunda Kesik Baş (Tarih-Folklor İlişkisinden Bir Kesit), s. 118; 
Gonca Kuzay Demir, “Kosova’da Anlatılan Kesik Baş Efsaneleri”, s. 79. 
81 Ahmet Yaşar Ocak, türbenin adını Gazi Mahmut Beg olarak kaydetmiştir. Nitekim yapı-
lan çalışmalarda türbede yatan kişinin Gazi Mahmud veya Saçlı Küçük Mehmed Efendi ol-
duğuna dair farklı bilgiler yer aldığı belirtilmektedir. Bkz. Altay Suroy Recepoğlu, Kosova’da 
Türk Kültürü veya Türkçe Düşünmek, s. 212; Gonca Kuzay Demir, “Kosova’da Anlatılan Ke-
sik Baş Efsaneleri”, s. 80. 
82 Ahmet Yaşar Ocak, Türk Folklorunda Kesik Baş (Tarih-Folklor İlişkisinden Bir Kesit), s. 118; Al-
tay Suroy Recepoğlu, Kosova’da Türk Kültürü veya Türkçe Düşünmek, T.C. Kültür Bakanlığı Yayın-
ları, Ankara, 2001, s. 218; Gonca Kuzay Demir, “Kosova’da Anlatılan Kesik Baş Efsaneleri”, s. 79. 
83 Ahmet Yaşar Ocak, Türk Folklorunda Kesik Baş (Tarih-Folklor İlişkisinden Bir Kesit), s. 118; 
Gonca Kuzay Demir, “Kosova’da Anlatılan Kesik Baş Efsaneleri”, s. 80. 
84 Altay Suroy Recepoğlu, Kosova’da Türk Kültürü veya Türkçe Düşünmek, s. 216; Gonca 
Kuzay Demir, “Kosova’da Anlatılan Kesik Baş Efsaneleri”, s. 81. 
85 Gonca Kuzay Demir, “Kosova’da Anlatılan Kesik Baş Efsaneleri”, s. 80. 
86 Ahmet Yaşar Ocak, Türk Folklorunda Kesik Baş (Tarih-Folklor İlişkisinden Bir Kesit), s. 118; 
Altay Suroy Recepoğlu, Kosova’da Türk Kültürü veya Türkçe Düşünmek, s. 214; Gonca Ku-
zay Demir, “Kosova’da Anlatılan Kesik Baş Efsaneleri”, s. 79. 
87 Emine Hilal Ercan, Makedonya’da Adak ve Ziyaret Yerleri, Ege Üniversitesi Sosyal Bilim-
ler Enstitüsü Türk Dünyası Araştırmaları Anabilim Dalı Türk Halk Bilimi Bilim Dalı, Basıl-
mamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir, 2006, s. 83. 
88 M. Naci Önal, “Romanya Dobrucası’nda Yedi Türbe”, Türk Halk Kültürü Araştırmaları 
1998, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2000, s. 39. 
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17 Selanik Tespit edilemedi. 
18 Üsküp Tespit edilemedi. 
19 Vranva (Makedonya) Şeyh Süleyman 
20 Gostivar-Vurtok Köyü Cafer Baba ve Hıdır Baba89 
21 Yakova (Makedonya) Tespit edilemedi. 
22 Yenipazar Tespit edilemedi. 

Sonuç 

Dâsitân-ı Kesikbaş adlı yazma eser, ana tema olarak Hz. Ali’nin devi 
öldürüp Kesikbaş’ın karısı ve esir beş yüz Müslümanı kurtarmasını ko-
nu edinen efsânevî bir anlatıdır. Bu yönüyle eser Hz. Ali’yi anlatan cenk-
namelerden biri olma özelliğine sahiptir. Dolayısıyla Hz. Ali’ye duyulan 
sevginin tezahürü olarak oluşturulan Dâsitân-ı Kesikbaş, dinîn gereği 
olarak Hz. Muhammed’e saygıyı da yansıtmaktadır. Destanda dinî terim-
ler ve söylemlere yer verilmektedir. Bu özelliğiyle eser, dinî hikâye olarak 
da kabul edilebilir. 

Destan, menkıbe türleri içinde hayalî menkıbe tarzında kaleme alın-
mış olup temelde vurgulanmak istenen hususun Hz. Ali’nin şecaati, din 
düşmanlarına karşı yaptığı mücadele örneğinde İslâm’da gazâ ve cihat 
anlayışını pekiştirmek olduğu söylenilebilir. Bir başka deyişle destanda 
geçen mecazî ifadelerden maksat, İslâmiyet’i yok etmek isteyen küffara 
karşı Müslümanların mücadele etmesi gerektiğidir. 

Yapılan çalışma neticesinde incelenen nüshaların bu örüntü ile kur-
gulandığı, konu itibariyle nüshalar arasında önemli farklılıklar olmadığı 
görülmüştür. Ancak bazı nüshalarda müstensihlerin anlatıma mezhep-
sel eğilimlerini yansıttıklarına dair belirtiler bulunmaktadır. Asıl nüsha 
olarak kabul ettiğimiz nüshada da bu durum görülmektedir. 

Bu çalışmada öncelikle asıl nüsha olarak kabul edilen Türk Tarih Ku-
rumu Kitaplığı, nr. Y/462 numarada kayıtlı nüshaya değerlendirmeye 
tabi tutulan nüshalardan faydalanılarak ilaveler yapılmış ve yeni bir me-
tin oluşturulmuştur.90 

Öte yandan Hz. Ali’nin ve destanın kahramanlarından biri olan Kesik-
baş’ın, Anadolu’dan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada benimsendiği 
ve halk destanlarında yer aldığı görülmektedir. Söz konusu bölgelerde 
türbe ve ziyaret yerlerine bağlı olarak Kesikbaş motifli pek çok efsanenin 
anlatıldığı da bilinmektedir. Halen bu bölgelerde varlığı bilinen ve özel 
günlerde halkın ziyaret ettiği, adaklar adadığı pek çok türbe ile ziyaret 
yeri bulunmaktadır. Bu minvalde daha önce Ahmet Yaşar Ocak’ın tespit 
ettiği Anadolu ve Balkanlar’da yer alan söz konusu ziyaret yerleri, çalış-
mamızda tablo halinde yeniden gösterilmiştir. Ayrıca daha önce yapılan 
                                                           
89 Emine Hilal Ercan, Makedonya’da Adak ve Ziyaret Yerleri, s. 46. 
90 Oluşturulan yeni metin için bkz. Ek-1. 
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çalışmalardan farklı olarak tespit edilen Kesikbaş türbe veya mezarlarına 
ait fotoğraflardan bir kısmı da çalışmanın sonuna eklenmiştir. 

Elbette ki Anadolu ve Balkanlar’da bulunan Kesikbaş anlatılarına da-
yanan türbe ve ziyaretler kaydettiklerimizle sınırlı değildir. Tarihsel sü-
reçte bu hususta yapılan çalışmalar da, özellikle Anadolu’da pek çok Ke-
sikbaş türbe ve ziyaretgâhının bulunduğunu ortaya koymuştur. Şöyle ki 
söz konusu çalışmalar, Dâsitân-ı Kesikbaş ile ilgili çalışma ve incelemele-
rin öncülerinden Ahmet Yaşar Ocak’ın tespit etmiş olduğu türbe ve ziya-
retlerin dışında da pek çok ziyaret yeri ve bunlara ait ritüeller olduğunu 
da ortaya koymuştur. 

Kaynaklar 

Yazmalar 

Dâsitân-ı Kesikbaş, Türk Tarih Kurumu Kitaplığı, Nr. Y/462, v. 4b-8a. 
Dâsitân-ı Kesikbaş, Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu, 06 Mil Yz A5237/9, v. 

164a-168a. 
Dâsitân-ı Kesikbaş, Milli Kütüphane Samsun İl Halk Kütüphanesi Kolleksiyonu, 55 

Hk 458/13, v. 136b-140a. 
Kesikbaş, Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu, 06 Mil Yz A2461/ 11, v. 230a-

235a. 
Menâkıb-ı Kesikbaş, Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu, 06 Mil Yz A6818/3, v. 

65a-62a. 
Dâsitân-ı Kesikbaş, İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Nadir Eserler Bölü-

mü, Mecmûa-i Dâsitân TY 4069, v. 15a-18a. 
Medhiyye-i Akşehir, Milli Kütüphane, Yz. A 5629/8, v. 32b. 

Telif Eserler 

AKIN, Aynur: Tarihî Kaynaklar İçerisinde Destanların Yeri ve Önemi, Fırat Üniversi-
tesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, 
Elazığ, 2008. 

ALBAYRAK, Nurettin: “Kesik Baş Destanı”, İslam Ansiklopedisi, Cilt: 25, Türkiye 
Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 2002. 

ARGUNŞAH, Mustafa: Kirdeci Ali Kesikbaş Destanı, Kültür Bakanlığı Yayınları, 
Ankara, 2002. 

ARIKAN, Metin: “Er Esim/Eşim Destanı Bağlamında Destan Tarih İlişkisi ve Des-
tanın Oluşumu”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 194, Ekim, 2011. 

ASLAN, Namık: “Bir Yazma Hikâye Mecmuası ve Kesik Baş Destanı”, Millî Folklor 

Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 28, Ankara, 1995. 
ASLAN, Namık: “Manzum Dinî Hikâyeler ve Kirdeci Ali’ye Ait Olduğu Söylenen İki 

Hikâye Metni (Güvercin ve Geyik Destanları)”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens-

titüsü Dergisi, Sayı: 20, Kayseri, 2006. 
BAYKARA, Tuncer: Tarih Araştırma ve Yazma Metodu, Akademi Kitabevi, İzmir, 

1999. 
ÇETİN, İsmet: Türk Edebiyatında Hz. Alî Cenknâmeleri, Kültür Bakanlığı Yayınları, 

Ankara, 1997. 

192



ALİ KOZAN - MEHMET YUSUF ÇELİK / KESİKBAŞ DESTANI 17

ÇİÇEKLER, Mustafa: “Mesnevi”, İslam Ansiklopedisi, Cilt: 29, Türkiye Diyanet Vak-
fı Yayınları, Ankara, 2004. 

DİLÇİN, Cem: Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Ku-
rumu Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2004. 

ELÇİN, Şükrü: Halk Edebiyatı Araştırmaları I, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınla-
rı, Ankara, 1988. 

ERCAN, Emine Hilal: Makedonya’da Adak ve Ziyaret Yerleri, Ege Üniversitesi Sos-
yal Bilimler Enstitüsü Türk Dünyası Araştırmaları Anabilim Dalı Türk Halk Bilimi 
Bilim Dalı Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir, 2006. 

ERDENK, Yasin: Isparta Yöresi Ziyaret ve Adak Yerleri, Süleyman Demirel Üniver-
sitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Basılmamış Yük-
sek Lisans Tezi, Isparta, 2001. 

ERDOĞAN, Abdülkerim - GÜNEL, Gökçe - KILCI, Ali: Tarih İçinde Ankara, Ankara 
Büyük Şehir Belediyesi Yayınları, Ankara, 2007. 

GÜLÇİÇEK, Ali Duran: “Anadolu ve Balkanlar’daki Alevi Bektaşi Dergâhları (Tekke, 
Zaviye ve Türbeler) (XIII.-XIX. Yüzyıl”, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Der-

gisi, Sayı: 16, Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Merkezi 
Yayınları, Ankara, 2000. 

İÇLİ, Rukiye: Sosyolojik Açıdan Ziyaret Fenomeni (Erzurum Abdurrahman Gazi Tür-

besi Örneği), Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri 
Anabilim Dalı Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Erzurum, 2007. 

KALAFAT, Yaşar: “Siirt Yöresinde Yatırlar Etrafında Şekillenmiş Halk İnançları ve 
Kesik Baş Motifi”, http://turkoloji.cu.edu.tr/HALKBILIM/ kalafat_siirt.pdf, (Erişim: 18 
Nisan 2013). 

KALAFAT, Yaşar: “Kuzeydoğu Anadolu’da Ulucanlar-Diyanet İşleri Başkanlığı Arşiv 
Kayıtlarına Göre”, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 5, Elazığ, 2000. 

KAPLAN, Yunus: “Destân-ı Veysel Karânî Epos Of Veysel Karanı”, Uluslararası Sos-

yal Araştırmalar Dergisi (The Journal Of Internatıonal Social Research), Volume 1/5, 
Fall, 2008. 

KARADAVUT, Zekeriya: Yozgat Efsaneleri (İnceleme-Metin), Selçuk Üniversitesi Sos-
yal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Halk Edebiyatı Bilim Dalı 
Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya, 1992. 

KOCATÜRK, Vasfi Mahir: Türk Edebiyatı Tarihi: Başlangıçtan Bugüne Kadar Türk 

Edebiyatının Tarihi, Tahlili ve Tenkidi, Edebiyat Yayınevi, Ankara, 1970. 
KONYALI, İbrahim Hakkı: Nasreddin Hoca’nın Şehri Akşehir, Numune Matbaası, 

İstanbul, 1945. 
KOZAN, Serap: Nevşehir Yöresindeki Ziyaret Yerleri, Kayseri Erciyes Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı Basılmamış Yüksek 
Lisans Tezi, Kayseri, 2009. 

KÖPRÜLÜ, M. Fuad: Türk Edebiyatı Tarihi, Akçağ Yayınları, Ankara, 2009. 
Kur’ân-ı Kerîm ve Açıklamalı Meali, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 1997. 
KUZAY DEMİR, Gonca: “Kosova’da Anlatılan Kesik Baş Efsaneleri”, Turkish Studies 

Internatıonal Periodical For The Languages, Literature and History Of Turkish Or Turkic, 
Volume 6/4 Fall 2011 Turkey. 

KÜTÜKOĞLU, Mübahat: Tarih Araştırmalarında Usûl, Türk Tarih Kurumu Yayınla-
rı, Ankara, 2011. 

193



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 18

OCAK, Ahmet Yaşar: “Tarih ve Efsanenin Bir Kavşak Noktası: Türk Folklorunda 
Kesikbaş”, III. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi Bildirileri, Cilt: I, AÜ Basımevi, Anka-
ra, 1986. 

OCAK, Ahmet Yaşar: Türk Folklorunda Kesikbaş (Tarih-Folklor İlişkisinden Bir Kesit), 
Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara, 1989. 

OSAN, Mustafa: Kuzeydoğu Denizli Yöresinde Anlatılan Efsaneler, Pamukkale Üni-
versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Halkbilimi Bi-
lim Dalı Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Denizli, 2006. 

ÖLMEZ, Filiz Nurhan - GÖKMEN, Şirin: “Isparta İl Merkezi’nde Bulunan Türbeler”, 
Bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 35, Ahmet Yesevi Üniversitesi Yayınla-
rı, Ankara, Güz 2005. 

ÖNAL, M. Naci: “Romanya Dobrucası’nda Yedi Türbe”, Türk Halk Kültürü Araştırma-

ları 1998, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2000. 
ÖNDER, Mehmet: Şehirden Şehire (Efsaneler, Destanlar, Hikâyeler) I, YKY Yayınla-

rı, İstanbul, 1972. 
ÖZÇELİK, İsmail: Tarih Araştırmalarında Yöntem ve Teknikler, Nobel Yayınları, An-

kara, 2011. 
PEKOLCAY, Neclâ: İslâmî Türk Edebiyatı, Cağaloğlu Yayınevi, İstanbul, 1967. 
RECEPOĞLU, Altay Suroy: Kosova’da Türk Kültürü veya Türkçe Düşünmek, T.C. 

Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2001. 
SAKAOĞLU, Saim: 101 Anadolu Efsanesi, Akçağ Yayınları, Ankara, 2003. 
SARIKAYA, Mahmut: “Erciyes Yöresinden İki Menkıbe ve Toprağı Vatanlaştıran 

Halk Etimolojisi Örnekleri”, Karadeniz Araştırmaları, Sayı: 8, Karam Yayınları, Ankara, 
2006. 

ŞİMŞEK, Esma: “Hendek (Sakarya) Efsaneleri Üzerine Bir Değerlendirme”, I. Ulus-

lararası Kocaeli ve Çevresi Kültür Sempozyumu Bildirileri 20-22 Nisan 2006, Cilt: I, Ko-
caeli Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, Kocaeli, 2007. 

TANYU, Hikmet: Ankara ve Çevresinde Adak ve Adak Yerleri, Ankara Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi Yayınları, Ankara, 1967. 

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, “Kesikbaş (Tahmini olarak XIII. Yüzyıl”, Başlangıcın-

dan Günümüze Kadar Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi-Tatar Yazılı Edebiyatı, 
(Haz: Nil Yuziev), (Çev: Fatma Özkan), Cilt: 18, http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-
29981/tatar-yazili-edebiyati.html, (Erişim: 9 Aralık 2012). 

YALÇINKAYA, Fatoş: Muş’ta Yatırlar ve Yatırlarla İlgili Anlatılan Menkıbeler, Yüzün-
cü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Ba-
sılmamış Yüksek Lisans Tezi, Van, 2008. 

YETİŞ, Kâzım: “Destan”, İslam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İs-
tanbul, 1994. 

Elektronik Web 

http://www.nigdekulturturizm.gov.tr/belge/1-56781/nigde-ilindeki-adak-
yerleri.html, (Erişim: 25 Nisan 2013). 

http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,44099/istanbul-turbeler-muze-
mudurlugu.html, (Erişim: 26 Nisan 2013). 

194



ALİ KOZAN - MEHMET YUSUF ÇELİK / KESİKBAŞ DESTANI 19

Ek-1 

Karşılaştırmalı Metin (Nüsha karşılaştırmasında Türk Tarih Ku-
rumu Kitaplığı, nr. Y/462 Mecmua’da v. 4b-8a’da kayıtlı nüsha esas 
alınmıştır.91 

Varak 4b 

Hâzâ Dâsitân-ı Kesik Baş92 
Bismillâhirrahmânirrahîm 

1- Başlayalum söze Bismillâh ile Duruşalum dün ü gün Allah ile 
2- Bir hikâyet geldi dilüme ârî93 Mustafâ mu‘cizâtın söyle ârî94 
3- Hak yârî kılsun bu sözi söyleye95 Mustafâ mu‘cizâtın şerh eyleye96 
Varak 5a  
4- Ki mü’minler işidüb kal zana97 Çok salavât vireler dâyim ana 
5- İdem eğer aşk ile dinlerisen98 Aşk ile dinle ger erisen99 
6- Oturmuşdı Mustafâ dört yâr ile100 Otuz üç bin sahâbe cümle bile 
7- Bakarlardı Resûl’ün mâh101 yüzine Kulak urmışlardı şeker sözine 
8- Gördiler geldi bir kesük âdem başı102 Girdi içeru döküb kanlu103 yaşı 
9- Gövdesi yok bir acâib104 baş durur Şehîd olmuş iki gözi yaş durur 

                                                           
91 Ahmet Yaşar Ocak, bu nüshada eksik tanımladığı kısımları Mevlid-i Nebi’den 22 beyit 
ilave etmek suretiyle tamamlamış ve 121 beyitlik bir metin şeklinde yayınlamıştır. Bu çalış-
mada ise çalışmaya dâhil edilen nüshalardan eklemeler yapmak suretiyle asıl nüshada ek-
sik görülen kısımlar tamamlanmaya çalışılmıştır. Ayrıca asıl nüshaya ilave edilen kısımlar 
metinde italik yazı ile gösterilmiş olup hangi nüshadan alındığı da dipnotla belirtilmiştir. 
92 B nüshasında eserin ismi “Hazâ’l-Kitâb-ı Kesikbaş” D nüshasında “Hazâ Kesikbaş”, E 
nüshasında “Hazâ Kitâb-ı Kesikbaş Budur” şeklinde geçmektedir. C nüshasında ise bu kı-
sım bulunmamaktadır. 
93 B ve D nüshalarında bulunmayan bu kısım C nüshasında “Bir hikâyet geldi dile söyleye-
lim” şeklinde geçmektedir. 
94 Bu kısım diğer nüshalarda bulunmamaktadır. 
95 B ile C nüshalarında bulunmayan bu kısım D nüshasında “Üstümüzde ânı hâzır göre-
lûm”, E nüshasında “İdelüm hak kılursa yâri” ve “Hak yârî kılursa diyelüm” şeklinde iki defa 
geçmektedir. 
96 B nüshasında “Mu‘cizâtın idelüm-Muhammed’in iki cihân güneşi olâ Ahmed’in-Ol Resûl’ün 
kim ayâ benzer yüzi-Yarın ol hakkından diler bizi”, C nüshasında “Mustafâ mu‘cizâtın şerh 
eyleyem”, D nüshasında “Mustafâ’nın sohbetin idelûm-Tanrı’nın Arslanı idî ol Ali- Ol Ali ol (---) 
ol velî- Ol Ali’nin erliğini söyleyelûm- Hoş nizâmla şerh-i bünyâd eyleyelûm”, E nüshasında 
“Mustafâ mu‘cizâtı şerh idelüm” şeklinde geçmektedir. 
97 E nüshasında “Her kim işidirse kılur ta ana” olarak geçen bu kısım, diğer nüshalarda bu-
lunmamaktadır. 
98 Bu kısım diğer nüshalarda bulunmamaktadır. 
99 Bu kısım diğer nüshalarda bulunmamaktadır. 
100 C nüshasında “Otururdı Mustafâ yâr ile”, E nüshasında “Resûl oturmuşdı dört yâr ile” 
şeklinde geçen bu kısım B ve D nüshalarında bulunmamaktadır. 
101 Bu kelime C nüshasında “ak” şeklinde geçmektedir. 
102 Bu kısım E nüshasında bulunmamaktadır. 
103 Bu kelime diğer nüshalarda bulunmamaktadır. 
104 Bu kelime B, C ve E nüshalarında bulunmamaktadır. 
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10- Ne gövde var ne ayak ne hod eli Bir kesük başdur hemân söyler dili 
11- Sakalı ağdır yüzinden nûr akar105 Nûra batar her kim yüzine bakar106 
12- Toprağa urdı yüzin kıldı zârî Zârılıkda ağlatdı Peygamber’i 
13- Sahâbeler kamû göynülü dili107 Geldi ol dem Tanrı Aslanı Ali108 
14- Dutdı yerden Ali ânı götire109 Mustafâ’nın manzarına yetüre110 
15- Ol ki kuvvet Ali’ye virmişidi111 Tanrı âna Aslanım dimişidi112 
16- Dutdı Ali ol Başı alamadı113 Misli zerre yerinden ayıramadı114 
17- Kakdı kim kan ile doldu gözi115 Tanrı adı hem salavât oldı yüzi116 
18- Girü dutdı alamadı ol gâzî117 Na‘ra urdı çıkdı sahrâ yazı118 

Varak 5b  

19- Gayret ile Ali’nin aklı gider119 Ol Baş ider yâ Resûl Ali nider 
20- Kuvvet mi sınadı Ali ana120 Dahî zahmet virmesün Ali bana121 
21- Ali gibi bin kişi olur ise122 Kamusı da‘vet kılub gelür ise123 

                                                           
105 Bu kısım C ve D nüshalarında “Sakalından sanasın kim nûr akar” şeklinde geçmektedir. 
106 Bu kısım B nüshasında bulunmamaktadır. 
107 Bu kısım B ve E nüshalarında olmayıp, D nüshasında “Resûl ânı görüp de kurıdı canı”, 
C nüshasında ise “Sahâbenin cümlesi yandı canı” ve Ânı işitdi Resûl yandı canı” şeklinde 
geçmektedir. 
108 D nüshasında “Durakladı Tanrı’nın ol Arslanı”, E nüshasında “Durâ geldi Ali getüre ânı” 
ve “Durâ geldi ol sahabiler canı” olarak geçen bu kısım, B nüshasında bulunmamaktadır.. 
109 Bu kısım B nüshasında “Ali didi kim ol başı götürem”, C nüshasında “Ol başı tutdu eliyle 
ol velî”, D nüshasında “Ali durdı ol başı götürmeğe” şeklinde olup E nüshasında bulunma-
maktadır. 
110 Bu kısım B nüshasında “Mustafa’nın hâzıratına yetürem” şeklinde geçmektedir. C, D ve 
E nüshalarında ise bulunmamaktadır. 
111 Bu kısım B, C ve D nüshalarında bulunmamaktadır. 
112 Bu kısım E nüshasında “Tanrı’nın Aslan’ı ol velîye” şeklinde geçmektedir; B, C ve D 
nüshalarında ise bulunmamaktadır. 
113 Bu kısım B nüshasında “Hamle kıldı üç kez götüremedi”, C nüshasında “Ne kadar cehd 
eyledi kalduramadı”, D nüshasında “Kuvvet eyledi ol başı kaldırmadı”, E nüshasında “Üç 
kez hamle kıldı almadı” şeklinde geçmektedir. 
114 Bu kısım C nüshasında “Zerre kadar yerinden ayıramadı”, E nüshasında “Miskâl-i zerre 
yerimden alamıya” şeklinde geçmektedir. 
115 Bu kısım B nüshasında “Ali orda nolduğun bilmedi”, şeklinde geçmektedir. C, D ve E 
nüshalarında ise bulunmamaktadır. 
116 Bu kısım diğer nüshalarda bulunmamaktadır. 
117 Bu kısım B, D ve E nüshalarında bulunmamaktadır. 
118 Bu kısım C nüshasında “Na‘ra na‘ra urdı yankılandı ol yer” şeklindedir, B, D ve E nüs-
halarında ise bulunmamaktadır. 
119 Bu kısım D nüshasında “Kuvvetinden Ali’nin ussı gide” ve E nüshasında “Heybetden 
Ali’nin ussı gitti” şeklindedir, B nüshasında ise bulunmamaktadır. 
120 Bu kısım E nüshasında bulunmamaktadır. 
121 Bu kısım D nüshasında “Diyesiz merhamet virmesin idün âna” şeklinde olup E nüsha-
sında bulunmamaktadır. 
122 Bu kısım D nüshasında bulunmamaktadır. C ve E nüshalarında ise “bin” kelimesinin 
yerine “yüz bin” şeklinde geçmektedir. 
123 Bu kısım B nüshasında “Her biri da‘vâ kılub gelür ise”, E nüshasında “Erlik için da‘vâ 
kılursa” şeklinde olup, D nüshasında bulunmamaktadır. 
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22- Hiç beni kimse yerimden ırmaya124 Hiç dahî kimse beni götürmeye125 
23- Zira kim Hakk benümledür bile126 Söyleşürem dün ü gün Allah ile127 
24- Murâdıma maksûdıma irmişem128 Bikâmân (?) ben Hakk dîdârın  

görmüşem129 
25- Elli def‘a varmış idim ben hacca130 Çok tımar itmişem yalın aça131 
26- İsm-i A‘zam duâsın bilür idim132 Îsâ ile ben namaz kılur idim133 
27- Zerrin kal‘âsı benûm şehrim idi134 Hızır İlyâs mûnis benim yârim idi135 
28- Bir avretim bir hûb oğlânım var idi136 Ol ikisi bana mûnis yârim idi137 
29- Gövdem ile oğlumı bir Div yedi138 Yâ Muhammed sen şefâ‘at kıl didi139 
30- Hem halâlim aldı girdi kuyusuna140 Uyku girmez gözlerime uyuya141 

                                                           
124 Bu kısım D nüshasında bulunmamaktadır. 
125 Bu kısım D nüshasında bulunmamaktadır. 
126 Bu kısım B nüshasında “Zira kim durur benim ile”, E nüshasında “Zira Hakk’dır benim 
ile bilse” şeklinde olup C ve D nüshalarında bulunmamaktadır. 
127 Bu kısım C nüshasında “Nerde ise  Hakk ile söyleşürem-Bir de gök de hem âna buluşu-
ram Gâh gezerdim yeryüzünde at ile-Gâh çıkardım göğe mu‘cizât ile-Gâh çıkardım feriştahlar 
katına-Gâh girerdim âdemin sıfâretine(?)”, D nüshasında “Gah yürürdüm yeryüzünde anîyle-
Gâh çıkardım göğe mu‘cizâtıyla” şeklinde olup B ve E nüshalarında “Söyleşürem” kelimesi 
“Duruşurum” şeklinde geçmektedir. 
128 Bu kısım C nüshasında “Dünyada maksûduma irişmişem” şeklinde olup B nüshasında 
bulunmamaktadır. 
129 Bu kısım B nüshasında bulunmamaktadır.  C nüshasında “Bu kelimât-ı Hakk’ı dîzârın 
görmüşem”, D nüshasında “Hakk dîzâyın görmüşem”, E nüshasında “Ben kelimât-ı Hakk’ı 
dîdârın görmüşem” şeklinde geçmektedir. 
130 Bu kısım C ve E nüshalarında olmayıp D nüshasında “Elli” kelimesi yerine “Elli bir” keli-
mesi kaydedilmiştir. 
131 Bu kısım diğer nüshalarda bulunmamaktadır. 
132 Bu kısım B, C ve D nüshalarında “İsm-i A‘zam du‘âsın okur idim” şeklindedir. 
133 Bu kısım B nüshasında bulunmamaktadır. C nüshasında “Ali ile namaz kılur idim”, D 
nüshasında “Îsâ ile gökde namaz kılur idim”, E nüshasında “Ben Îsâ ile namaz kılurdum” 
şeklinde geçmektedir. 
134 27 ve 47. beyitler asıl nüshada bulunmayıp çoğunlukla D ile C nüshalarından, kısmen 
de B nüshasından alınmıştır. Bu kısım D nüshasından alınmış olup C ve E nüshalarında 
bulunmamaktadır. B nüshasında “Kal‘a-yı Zengî benim şehrim idi” şeklinde geçmektedir. 
135 Bu kısım D nüshasından alınmış olup B nüshasında “Yürür idim ben Hızır İlyâs ile-Ge-
lür imiş ne kim başda yazıla”, C nüshasında “Yürür idim Hızır İlyâs ile-Gelürmüş ne ki başa 
yazıla”, E nüshasında “Gâh yürürdüm yeryüzünde atla-Gâh uçardım feriştahlar katına-Gâh 
gezerdim ben Hızır İlyâs’la-Gelür imiş âdeme niyâzla” şeklinde geçmektedir. 
136 Bu kısım D nüshasından alınmış olup B nüshasında “Bir halâlim bir hûb oğlum var idi”, 
C nüshasında “Bir hâtunum bir hûb oğlum var idi”, E nüshasında “Avretimle bir hûb oğlum 
vardı” şeklinde geçmektedir. 
137 Bu kısım D nüshasından alınmış olup B nüshasında “İkisi de hâ bana mûnis yâr idi”, C 
nüshasında “İkisi dahî bana hûb yâr idi”, E nüshasında “Ol ikisi bana munis yârdı” şeklinde 
geçmektedir. 
138 Bu kısım D nüshasından alınmış olup B nüshasında bulunmamaktadır. 
139 Bu kısım D nüshasından alınmış olup B nüshasında bulunmamaktadır. E nüshasında 
“Ya Muhammed şefâ‘at eyle didi” şeklinde geçmektedir. 
140 Bu kısım D nüshasından alınmış olup B nüshasında “Halâlimi aldı gitdi kuyuya”, C nüsha-
sında “Avretimiz aldı gitdi kuyuya”, E nüshasında “Avretim aldı gitdi kuyuya” şeklinde geçmektedir. 
141 Bu kısım C nüshasından alınmış olup B nüshasında “Kuyku komaz uyuya”, D nüsha-
sında “Gözlerime gudde koymaz uklayalım”, E nüshasında “Uyku gelmez kör gözüme uyuya” 
şeklinde geçmektedir. 
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31- Alıvirmezsen benim dâdım sana142 Kıyametde da‘vâcı olurum sana143 
32- Bunu işitdi Resûl çok ağladı144 İşidenler yüreğini dağladı durdı145 
33- Yerinden hemân dem ol Ali bana 
döndü146 

Urdı Zülfikâr’ı kuşanûb geldi ilerü147 

34- Ali ider yâ Resûl ben varayım148 Zülfikâr ile Devi iki yarayım149 
35- Yâ ben ölem yâ Div’in başın kesem150 Getürem Medîne şehrine asam151 
36- Kurtarayım Div elinden avreti152 Kurtarmazsam tıymayam Düldül atını153 
37- Hem erenler-i muhtelifden olmayam154 Pehlüvanlu da‘vâsı kılmayam155 
38- Resûl ider yâ Ali varma ana156 Olmaya ki bir zevâl gele sana157 
39- Ali ider çâre yokdur varayım158 Başın ne yazılsa göreyim159 

                                                           
142 Bu kısım C nüshasından alınmış olup D ve E nüshalarında bulunmamaktadır. B nüs-
hasında “Da‘vâm ândan ile virmesin bana” şeklinde geçmektedir. 
143 Bu kısım C nüshasından alınmış olup D ile E nüshalarında bulunmamaktadır. B nüs-
hasında “Ahretde da‘vâcı olurum sana” şeklinde geçmektedir. 
144 Bu kısım C nüshasından alınmış olup diğer nüshalarda bulunmamaktadır. 
145 Bu kısım C nüshasından alınmış olup diğer nüshalarda bulunmamaktadır. 
146 Bu kısım C nüshasından alınmış olup D nüshasında bulunmamaktadır. B nüshasında 
“İşidüb Ali bunu durmıya”, E nüshasında “Bunu işidüb Ali’ye” şeklinde geçmektedir. 
147 Bu kısım B nüshasından alınmış olup D ile C nüshalarında bulunmamaktadır. E nüs-
hasında “Kuşandı Zülfikâr’ı geldi ilerü” şeklinde geçmektedir. 
148 Bu kısım D nüshasından alınmış olup B nüshasında “Yâ Resûlullâh destur virirsen be-
nim varam”, C nüshasında “Yâ Resûl dir velî kesr-i ‘inâyet kıla Allah varayım”, E nüshasında 
“Didi yâ Resûlullâh buyur varam” şeklinde geçmektedir. 
149 Bu kısım D nüshasından alınmış olup B nüshasında “Zülfikâr ile Dev’in başın yaram”, C 
nüshasında “Zülfikâr ile Dev’i öldüreyim”, E nüshasında “Zülfikâr ile ciğerin çıkarın” şeklinde 
geçmektedir. 
150 Bu kısım C nüshasından alınmış olup D ile E nüshalarında bulunmamaktadır. 
151 Bu kısım C nüshasından alınmış olup D ile E nüshalarında bulunmamaktadır. B nüs-
hasında “Güleşem yer altında Dev’i basam” şeklinde geçmektedir. 
152 Bu kısım D nüshasından alınmış olup B nüshasında “Yâ benim ölem yâ Dev’in elinden 
kurtaram kurtaram ben avreti”, C nüshasında “Dev’in elinden alam ol avreti öldürem ben 
Dev’i la‘neti-Kesikbaş’ın dâdını devden alam-Bir elinde bugün çok kılıç salam”, E nüshasında 
“Yâ alayım Dev elinden avreti” şeklinde geçmektedir. 
153 Bu kısım D nüshasından alınmış olup C nüshasında bulunmamaktadır. B nüshasında 
“Kurtarmazsam koyam Düldül atı”, E nüshasında “Yâ binmiyem ayrûk Düldül atı” şeklinde 
geçmektedir. 
154 Bu kısım D nüshasından alınmış olup B nüshasında “Ben erenler meclisine girmiyem”, 
C nüshasında “Meclisde erlerin urmıyam”, E nüshasında “Erenler mahallinde oturmıyam” 
şeklinde geçmektedir. 
155 Bu kısım D nüshasından alınmış olup B nüshasında “Erlik erlik da‘vâsın urmıyam”, C 
nüshasında “Gayri erlik da‘vâsını kılmıyam”, E nüshasında “Er ayruk erlik da‘vâsın getürmi-
yem” şeklinde geçmektedir. 
156 Bu kısım D nüshasından alınmıştır. 
157 Bu kısım D nüshasından alınmış olup B nüshasında “Kim bilür ne gelür ânda sana”, C 
nüshasında “Olmaya kim bir zarar ide sana”, E nüshasında “Belki Dev’den ziyân gele sana” 
şeklinde geçmektedir. 
158 Bu kısım D nüshasından alınmış olup B nüshasında “Ali idür varayım âna”, C nüsha-
sında “Ali ider varam serem ben âna”, E nüshasında “Ali ider çare yokdur varırım” şeklinde 
geçmektedir. 
159 Bu kısım D nüshasından alınmış olup B nüshasında “Başa yazılan gelür ândan bana”, 
C nüshasında “Yazılanı görüşerem anlûma”, E nüshasında “Alnıma ne yazıldı ise görürüm” 
şeklinde geçmektedir. 
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40- Gönderdiler Ali’yi ol başla160 Kıldı ashâblar kamu gözyaşla161 

41- Bindi Düldül’e bağladı Zülfikâr’ı162 Hasan ile Hüseyin ağlar zârî163 

42- Sürdî Düldül’ü Ali ol dem katı164 Ol Kesük-Baş gider Düldül’den katı165 

43- Dağ taş dimez yuvarlanır geçer166 Sanasın kim kanadı vardır uçar167 

44- Vakit olurdu Düldül’den öne gider168 Yedi Mushaf Kur’ân ezber ider169 

45- Ali kim kanda namaz kılur idi170 Ol Kesik-Baş ile kılardı171 

46- Öper idi Ali ol başın yüzîn172 Yağlığla silerdi gözin başın173 

47- Yedi gün yedi gice bin gitdiler174 Kudret ile bir yazıya yetdiler175 

48- Sordu Ali başa kim ol avreti176 Bunda mı aldı ol Div la‘neti177 
                                                           
160 Bu kısım B nüshasından alınmış olup D nüshasında bulunmamaktadır. C nüshasında 
“Ali’yi gönderdiler bir havf ile” şeklinde geçmektedir. 
161 Bu kısım B nüshasından alınmış olup D nüshasında bulunmamaktadır. C nüshasında 
“Sahâbeler doldu gözyaş ile”, E nüshasında “Sahâbiler dinledi gözyaşla” şeklinde geçmektedir. 
162 Bu kısım D nüshasından alınmış olup B nüshasında bulunmamaktadır. C nüshasında 
“Ali aldı kalkan ile Zülfikâr”, E nüshasında “Ali bindi ol Düldül atı” şeklinde geçmektedir. 
163 Bu kısım D nüshasından alınmış olup B ile E nüshalarında bulunmamaktadır. C nüs-
hasında “Hasan Hüseyin ikisi kıldılar zâr” şeklinde geçmektedir. 
164 Bu kısım C nüshasından alınmış olup E nüshasında bulunmamaktadır. B nüshasında 
“Ali sürdî Düldül’ü yavlak katı”, D nüshasında “Girdi yola sürdî atı” şeklinde geçmektedir. 
165 Bu kısım C nüshasından alınmış olup B nüshasında “Gider ol baş dahî Düldül’den katı”, 
D nüshasında “Ol Kesikbaş gitdi okdan katı”, E nüshasında “Kesikbaş’ın ândan dahî git der 
katı” şeklinde geçmektedir. 
166 Bu kısım B nüshasından alınmış olup C nüshasında “Dağ taş dere tepe dimez geçer”, D 
nüshasında “Dere dupe dimez keser”, E nüshasında “Dere depe mezdûbe dimez yollanır ge-
çer” şeklinde geçmektedir. 
167 Bu kısım B nüshasından alınmış olup C nüshasında “Kanadı var sanasın kuşdur uçar” 
şeklinde geçmektedir. 
168 Bu kısım C nüshasından alınmış olup B nüshasında “Bir okdur atdım Düldül’den önce 
gider”, D nüshasında “Ok atım Ali’den ilerü gider”, E nüshasında “Bir ok atım Ali’den ön gi-
der” şeklinde geçmektedir. 
169 Bu kısım B nüshasından alınmış olup C nüshasında “Yedi kerre Kur’an’ı ezber ider”, D 
nüshasında “Yedi Mushaf Kur’an ezber ile”, E nüshasında “Yedi Mushaf Kur’an hatm ider” 
şeklinde geçmektedir. 
170 Bu kısım C nüshasından alınmış olup D nüshasında bulunmamaktadır. B nüshasında 
“Namaz vaktini Ali bilür idi”, E nüshasında “Namaz vaktin dahî bilür idi” şeklinde geçmekte-
dir. 
171 Bu kısım C nüshasından alınmış olup D nüshasında bulunmamaktadır. B nüshasında 
“Ânı dahî göz ile kılur idi”, E nüshasında “Göz ucuyla namaz kılurdı” şeklinde geçmektedir. 
172 Bu kısım C nüshasından alınmış olup D ile E nüshalarında bulunmamaktadır. B nüs-
hasında “Ali gördî Kesikbaş’ın yüzünî” şeklinde geçmektedir. 
173 Bu kısım C nüshasından alınmış olup D ile E nüshalarında bulunmamaktadır. B nüs-
hasında “Yağlağıyla hem silerdi gözünî” şeklinde geçmektedir. 
174 Bu kısım C nüshasından alınmış olup E nüshasında bulunmamaktadır. B nüshasında 
“Yedi gün yedi gice kesmezdiler”, D nüshasında “Yedi gice gitdiler” şeklinde geçmektedir. 
175 Bu kısım C nüshasından alınmış olup E nüshasında bulunmamaktadır. B nüshasında 
“Sekiz günde indiler o yâzıya-Döndî Kesikbaş hûb olâ gâziye”, D nüshasında “Kudret ile bir 
araya basdılar-Gördiler kim bir kesik yâzı” şeklinde geçmektedir. 
176 Bu kısım C nüshasından alınmış olup B nüshasında “Ali idûr ol ora mıdur bura”, D nüs-
hasında “Döndî sordı Kesikbaş’dan sözî”, E nüshasında “Ali ider bu mudur ol âdâre” şeklin-
de geçmektedir. 
177 Bu kısım C nüshasından alınmış olup D ile E nüshalarında bulunmamaktadır. B nüs-
hasında “Kim halâlin dev alûb girdi yer” şeklinde geçmektedir. 
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49- Ol Baş ider bu aradır bu ara178 Kuyu ırak değe buna ne çare179 

50- Ali bakdı gördü bir derin kuyu180 Cehennem kuyusu hem yok suyu181 

51- Ali girü döndü baksa Düldül’e Beş yüz kulaç kemend vardı bile 
52- Kemend ucun bir kayaya bağladı182 Düldül ile Kesük-Baş çok ağladı183 
53- Ali secde kıluben Hakk’a döner184 Kemendine yapışur az az iner185 
54- Kemend ucun aldı Ali eline186 Tiz getürdi Tanrı adın diline187 
55- İsm-i A‘zam duâsını okudı188 Ali kemend ucunu elden kodı189 
Varak 6a  
56- Bakdı gördi kuyunun dibi yırak Yukaru bakdı ağzı hem dahî yırak190 
57- Ali ider kendûye kemend uzak191 Sen dahî er isen elinden bırak192 
58- Bir gazâyise Div’le hoş ola193 Bırakırsan Ali adın ne ola194 

                                                           
178 Bu kısım B nüshasında “Ol Baş ider ol oradur bulâ”, C nüshasında “Ol Baş ider işde 
kuyu bunda durur-Dev mel’ûn ol kuyu içindedür”, D nüshasında “Kesikbaş idûr buradur ol 
ârâ”, E nüshasında “Sözcek(?) baş vardı araya-Ol baş döndî bakdı Ali’ye” şeklinde geç-
mektedir. 
179 Bu kısım B nüshasında “Kuyu derin imdî yok âna çare”, D nüshasında “Kuyuda ol Dev 
ki ne olur çâre”, E nüshasında “Kuyu derin ne ola buna çâre-Ali ider sıdkını tut ârî-İnerüz 
Hakk kılûrsa yâri” şeklinde olup C nüshasında bulunmamaktadır. 
180 Bu kısım B nüshasında “Ali ider gel â âhi biz varalûm-Kuyu nicedür ânı bir görelim-Ali 
vardı gördü bir derin kuyu”, C nüshasında “Ali gördî bakdı dibsiz bir kuyu”, şeklinde olup D 
ile E nüshalarında bulunmamaktadır. 
181 Bu kısım B nüshasında “Cehennem kuyusudur yokdur suyu-Kuyu ağzında kaya bitmiş 
idi-Ol kuyunun dibine yetmiş idi”, C nüshasında “Cehennem deresidür yokdur suyu” şeklinde 
olup D ile E nüshalarında bulunmamaktadır. 
182 Bu kısım B ile E nüshalarında “Ali kemendi kuyuya bağladı”, C nüshasında “Kemendi 
ucun bir kayaya bağladı-Düldüli’ni Allah’a ısmarladı” şeklindedir. 
183 Bu kısım C nüshasında “Düldül ile Kesikbaş çok ağladı-Firkatiyle yüreklerin dağladı” 
şeklindedir. 
184 Bu kısım E nüshasında “Hakkâ şükr kılaben dönerdi” şeklinde olup diğer nüshalarda 
bulunmamaktadır. 
185 Bu kısım B nüshasında “Ali kemendi alır iner”, C nüshasında “Beş yüz kulaç kemendi ile 
indi katı-Kollarının kalmadı hiç tâkati”, E nüshasında “Hezin hezin kuyuya inerdi” şeklinde 
olup D nüshasında bulunmamaktadır. 
186 Bu kısım C nüshasında “Kemendin ucu geldi Ali’nin eline-Tekbir getürdü diline”, D nüs-
hasında “Kemendî ucu gitdi Ali’nin eline”, E nüshasında “Kemendin ucu geldi Ali’nin eline” 
şeklinde olup B ve D nüshalarında bulunmamaktadır. 
187 Bu kısım B nüshasında “Yedi Mushaf Kur’ân ezber ider”, C nüshasında “Hakk-ı Teâla 
dilinden zikr ider-Düldül’e ider ki ağlama yeter”, D nüshasında “Tanrı adın tez getürdî diline”, 
E nüshasında “Tanrı adın getürdî diline” şeklindedir. 
188 Bu kısım D nüshasında bulunmamaktadır. 
189 Bu kısım B nüshasında “Ali kemendi evvelden kodu” şeklinde olup D nüshasında bu-
lunmamaktadır. 
190 Bu kısım diğer nüshalarda bulunmamaktadır. 
191 Bu kısım B nüshasında “Ali kemendin ucun elden bırak”, C nüshasında “Kendüye ider 
kemendi elden bırak”, D nüshasında “Ali ider kendüyene ucu bırak”, E nüshasında “Ali ke-
mendi elden bırak” şeklindedir. 
192 Bu kısım diğer nüshalarda bulunmamaktadır. 
193 Bu kısım diğer nüshalarda bulunmamaktadır. 
194 Bu kısım B nüshasında “İner isen Dev göricek ol inmezsen eyû adın”, C nüshasında 
“İner isen Dev ile çok canın öle-İnmezsen sende erlik kalmıya” şeklinde olup D ile E nüshala-
rında bulunmamaktadır. 
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59- İner idi kuyuya yavlak kanı195 Getürürdi tekbîri salavâtı196 
60- Yedi gün iner idi197 Kâh ayağın kâh başın döner idi 
61- Sekizinci gün Ali indi yere Vir salavât kim Ali aklın dire198 
62- Geldi aklı başına durdı uru199 Yüzünü secdeye koydı ol girü200 
63- Karşu bakdı gördi bir demir kapu201 Kıbleye döndü Hakk’a kıldı tapu202 
64- Kapu açdı gördü bir altun sarây203 Ol sarâyda bir hâtun var yüzi ay204 
65- Görklü yüzi sarâyı nûr eylemiş205 Tanrı aşkı canına kâr eylemiş 
66- Namaz kılur ol âhiret hâtunı206 Âh ider kim göğe çıkar tütünü207 
67- Seccâdesin gözyaşından ısladı208 Ol Kesik-Baş halâli bu idi209 
68- Ânı koydı geçdi içeru sarâya210 Gördi beşyüz müslimân sünnî bile211 
69- Kamunın eli ayağı bağludur212 Div elinden cigerleri dağludur213 

                                                           
195 Bu kısım D ile E nüshalarında bulunmamaktadır. 
196 Bu kısım B nüshasında “Sen getür Peygamber’e salavâtı” şeklinde olup D ile E nüshala-
rında bulunmamaktadır. 
197 Bu kısım B, C ve D nüshalarında “Yedi gün yedi gice iner idi”, E nüshasında “Yedi gün 
dün gün iner idi” şeklindedir. 
198 Bu kısım B nüshasında “Oturur biraz aklın dire”, C nüshasında “Otur kim bir nefes aklın di-
re”, E nüshasında “Secde kıldı Ali kim aklın vire” şeklinde olup D nüshasında bulunmamaktadır. 
199 Bu kısım B ile E nüshalarında bulunmamaktadır. C nüshasında “Aklı geldi başın açdı 
gözün”, D nüshasında “Bir sâ‘at aklın durub serâh geldi başına açdı gözîn” şeklindedir. 
200 Bu kısım diğer nüshalarda bulunmamaktadır. 
201 Bu kısım C nüshasında “Ali bakdı gördî bir mermer kapûy”, E nüshasında “Sağ yanın-
dan gördî bir demir kapû” şeklindedir. 
202 Bu kısım B nüshasında “Secîdeye vardı Hakk’a kıldı kabûl”, C nüshasında “Secdeye 
vardı Hakk tutdı yüzîn”, D nüshasında “Döndi Hakk’a secde kıldı yüzüm”, E nüshasında 
“Secdeye durdı tabû” şeklinde geçmektedir. 
203 Bu kısım B nüshasında “Depdî demür kapıyı girdi içeri”, C nüshasında “Kırûb girdi içerû 
gördî bir avrat”, D nüshasında “Kuvvet eyledi kopardı ol Ali”, E nüshasında “Açdı ol kapuyı 
girdi sarâya” şeklindedir. 
204 Bu kısım B nüshasında “Bir hâtun oturmuş ki aydan ârû”, C nüshasında “Aya benzer 
yüzî alnı ak yüzî acınacak kara gözî” şeklindedir. 
205 Bu kısım B ile D nüshalarında “Oturduğu sarâyı nûr eylemiş”, C nüshasında “Görklü yü-
zî evi nûr eylemiş”, E nüshasında “Yüzü nûrundan sarây nûr eylemiş” şeklindedir. 
206 Bu kısım B ile E nüshalarında bulunmamaktadır. 
207 Bu kısım B ile E nüshalarında bulunmamaktadır. 
208 Bu kısım B nüshasında “Gözyaşından durâğın seylân eylemiş”, C nüshasında “Ağla-
makdan evi yaş eylemiş”, D nüshasında “Gözîyaşı secdede baş eylemiş”, E nüshasında “Gö-
zîyaşı çevresin sel eylemiş” şeklindedir. 
209 Bu kısım B nüshasında “Ol Kesikbaş’ın halâli olaymış-Hâtun ider sen mi geldin yâ Ali-
Tanrı’nın Aslanı hem velî-Benim Tanrı’nın dostu-Kadî Peygamber bize buyurdu-Gör şimdi Ali 
gelürsede”, C nüshasında “Ol Kesikbaş’ın halâli imiş-Dün ü gün ağlardı efgân ile”, E nüsha-
sında “Kesikbaş’ın halâli meğer bu imiş-Ali ider ağlama gıl ey hümâme-Çünki geldi maksûdun 
oldu temâm” şeklinde geçmektedir. 
210 Bu kısım B, D ve C nüshalarında bulunmamaktadır. 
211 Bu kısım B nüshasında “Ândan beşyüz Müslüman yağalıyodu-Beş yüzü de Müslüman 
der-gârlar”, C nüshasında “Beşyüz Sünnî Müslümanlar dahî Ali gördüler”, D nüshasında 
“Gördî kim bir nece beşyüz Müslüman bağlıdûr”, E nüshasında “Beşyüz kişi bağlı ebdâr-ı 
yed” şeklindedir. 
212 Bu kısım B, C ve D nüshalarında bulunmamaktadır. 
213 Bu kısım B nüshasında “Dev elinden zâr-ı gün ü sayarlar-Karşû gelûr beşyüzü de feryâz 
ider-Dev elinden yâ Ali bize imdâd eyle” şeklinde olup C nüshasında bulunmamaktadır. 
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70- Çünki gördi Ali müslimânları214 Tanrı Arslanı ol cömerd velî215 

Varak 6b  

71- Çağrışurlar yâ Ali feryâd deyu216 Bu Div elinden bizi kurtar deyu217 
72- Beşbin idik günde beşimiz yedi218 Yiye yiye beşyüzümüzi kodı219 
73- Ali ider beni kim didi size220 Bunlar ider Mustafâ221 geldi bize 
74- Şimdi Ali irişür gelir didi222 Div elinden sizi kurtarır didi223 
75- Zehi ankim gelmedi sırrı gelür224 Cümle gizlü işleri ma‘lûm olur225 
76- Ânı koydı geçdi içeru sarâya226 Gördi bir Div yatar benzer minâreye227 
77- Künbete benzer idi ânın başı228 Hiç bulunmaz dünyada ânın eşi229 
78- Bin yaşını geçmişidi ol âsî230 Barmakları hem bir âdem gövdesi231 
79- Ali ol dem el urur Zülfikâr’a Didi uyurken kılam iki pâre232 
80- Ali ider kendûye hem yâ Ali233 Tanrı’nın Aslanı hem cömerd velî234 

                                                           
214 Bu kısım diğer nüshalarda bulunmamaktadır. 
215 Bu kısım diğer nüshalarda bulunmamaktadır. 
216 Bu kısım E nüshasında bulunmamaktadır. 
217 Bu kısım C ile E nüshasında bulunmamaktadır. 
218 Bu kısım B, D ve E nüshalarında bulunmamaktadır. 
219 Bu kısım B, D ve E nüshalarında bulunmamaktadır. 
220 Bu kısım B ile E nüshalarında bulunmamaktadır. 
221 Bu kısım B ile E nüshalarında bulunmamaktadır. C nüshasında ise “Mustafâ” ismi 
“Muhammed” olarak kullanılmıştır. 
222 Bu kısım D nüshasında “Şimdi bunda Ali gelür didi-Cümlenüz Dev elinden alûr didi” şek-
linde olup B, C ve E nüshalarında bulunmamaktadır. 
223 Bu kısım B, C ve E nüshalarında bulunmamaktadır. 
224 Bu kısım B nüshasında “Dahî er kim gelmeden sırrı gelir” şeklinde olup C, D ve E nüs-
halarında bulunmamaktadır. 
225 Bu kısım B nüshasında “Cümle gizlü imiş âna âsân olur” şeklinde olup C, D ve E nüsha-
larında bulunmamaktadır. 
226 Bu kısım D nüshasında “Gördî kim bir hoş sarây-Açdı kapuyı ol dev’i aray” şeklinde 
olup C nüshasında bulunmamaktadır. 
227 Bu kısım E nüshasında “Bir dev yatıyor benzer minâreye-Şöyle katı nefesi çıkar-Her kime 
dokânursa ânı yıkar” şeklinde geçmektedir. 
228 Bu kısım B nüshasında “Değme şehre benzerdi gövdesi-Şuil ü (?) meserretinden katı tü-
tün çıkar idi-Kat burca dokanursa yıkar”, D nüshasında “Kümbeze benzer hem ânın başı-Sız 
daşına benzer hem ânın dişi-Zulümdür heb ânın işi”, E nüshasında “Künbete benzerdi ânûn 
başı-Sınır taşına benzerdi dişi” şeklindedir. 
229 Bu kısım C nüshasında “Acaba kalur idi gören kişi” şeklinde olup diğer nüshalarda bu-
lunmamaktadır. 
230 Bu kısım C ile D nüshalarında bulunmamaktadır. 
231 Bu kısım B nüshasında bulunmamaktadır. C nüshasında “Sanki bir barmağı âdem göv-
desi bin kişice var ânın gövdesi” şeklinde geçmektedir. 
232 Bu kısım C nüshasında “Zülfikâr ûra Dev’in başına”, D nüshasında “Ey Ali uyurken kıl 
ânı pâre pâre” şeklinde olup B ile E nüshalarında bulunmamaktadır. 
233 Bu kısım C nüshasında “Yine uzûna didi kim yâ Ali”, E nüshasında “Girdi gördü Ali ol dev 
yatar-Kendi kendiye ider ey şu ebter” şeklinde olup B ve D nüshalarında bulunmamaktadır. 
234 Bu kısım D nüshasında “Ey Tanrı’nın Arslanı cömert vâli-Ol ‘Aliyyu ol seniyyu ol Velî” 
şeklinde olup diğer nüshalarda bulunmamaktadır. 
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81- Div uyurken öldürmek erlik değil235 Er adıyla yürümek dirlik değil236 

82- Na‘ra urdı bir kerre uyanmadı237 Na‘ra aşkı canına boyanmadı238 

83- Kakıyu ben ikinci na‘ra üzre239 Div uyuriken serseri (?) dura gelür240 

84- Gözün açub Ali yüzine bakar241 Kakıyu ben dişine dişin kakar242 

85- Sen mi geldin yâ Ali düşmanımız Senin elinden yandı canımız243 

Varak 7a  

86- Sen kesensin kamu divlerin başın244 Sen akıtdın kamu divlerin yaşın 

87- Kim viribdi seni bunda bana245 Ben dahî varam dirdim anda sana246 

88- Ali ider ol viribdür beni247 İki pâre eyleyem şimdi seni248 

89- Ali ider seni şimdi öldürem249 Kanın ile sarâyı dolduram250 
                                                           
235 Bu kısım C nüshasında “Uyur devi öldürme gîl yâ velî” şeklindedir. 
236 Bu kısım B nüshasında “Bu ad ile yürümek serlik değil-Yâ Ali uyur iken öldüresin-Dostu-
nu düşmanını güldüresin”, C nüshasında “Yavuz ad ile dirilmek dirlik değil”, E nüshasında 
“Kalâtıyla(?) der almak erlik değil-Şimdi sen bu devi öldüresün-Düşmanlar ki kaçın güldiresin-
Şimdi ben bu devi öldüreyim-Allah onarırsa kaydın göreyim” şeklinde olup D nüshasında bu-
lunmamaktadır. 
237 Bu kısım B nüshasında “Ali bir na‘ra urdı kuy-katı”, C nüshasında “Na‘ra urdı bir gözün 
uyanmadı”, E nüshasında “Ali bir nefere urdı uyanmadı” şeklinde geçmektedir. 
238 Bu kısım B nüshasında “Yankılandı dağ taş sahr yâzı”, C nüshasında “Na‘ra ânın canı-
na kâr etmedi”, D nüshasında “Na‘rasın yanına uyanmadı”, E nüshasında “Nefer ânın canı-
nın boyanmadı” şeklindedir. 
239 Bu kısım B nüshasında “İki kerre na‘ra urdı uyanmadı-Üçüncü kuvvetiyle na‘ra urdı 
uyanmadı”, C nüshasında “Kâkıyûb na‘rayı kim şöyle urur Dev”, D nüshasında “İki kerre 
na‘ra urdu ol gâzî-Na‘rasında yankûlandı dağa taşa kesik yazı-Bekleyûb uyanursa deyû dört 
yanına bakar”, E nüshasında “Ali ikinci dahî nefere urur” şeklindedir. 
240 Bu kısım B nüshasında “Dev yerinden ser ser olub inledi durakladı-Ali’ye neler kıldı”, C 
nüshasında “Uyurken uyanub dura gelür ol Dev”, E nüshasında “Ol Dev devlünür kalkar du-
rur” şeklinde olup D nüshasında bulunmamaktadır. 
241 Bu kısım B nüshasında “Kakırdûndı Ali’ye bir hışımla bakar”  şeklinde olup C nüshasın-
da bulunmamaktadır. 
242 Bu kısım B nüshasında “Kakıyu dev dişlerin bir bir yine”, D nüshasında “Kâkınûb dişin 
dişine kâkar”, E nüshasında “Hışm idüb dişi dişine kalkılar” şeklinde olup C nüshasında bu-
lunmamaktadır. 
243 Bu kısım B nüshasında “Yandı yakıldı elinden cânımız alındı”, D nüshasında “Senün 
ânın demî kovdı canımız” şeklindedir. 
244 Bu kısım B ile C nüshalarında bulunmamaktadır. D nüshasında “Sen mi kesdün bunca 
Devler kanını” şeklindedir. 
245 Bu kısım C nüshasında “Buraya seni kim getürdî iş bu sarâya”, şeklinde olup B, D ve E 
nüshalarında bulunmamaktadır. 
246 Bu kısım B nüshasında “Âhir varırdım ben sana bugün” şeklinde olup, C nüshasında 
bulunmamaktadır. 
247 Bu kısım B nüshasında “Bana Ali dedi Hakk verdî bunda beni-Bunda şimdi hoş yâre ye-
mesin seni ”, C nüshasında “Ali ider Tanrı getürdî beni”, D nüshasında “Üşde seni Tanrı vîrdi 
bana-Üşde sana Tanrı vîrdi beni” şeklinde olup E nüshasında bulunmamaktadır. 
248 Bu kısım E nüshasında “Pâre pâre eyliyem bende seni-Böyle deyince ol dev bucağ gider-
Ali ider ‘aceb bu dev ne ider” şeklinde olup D nüshasında bulunmamaktadır. 
249 Bu kısım B nüshasında “Ali ider yâ mel‘ûn laf urmağla-Gelmez kû su durmağla” şeklinde 
olup D ve E nüshalarında bulunmamaktadır. 
250 Bu kısım B, D ve E nüshalarında bulunmamaktadır. 
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90- Ol Div ider şimdi ben seni yiyem251 Dünyada sünnî müslimân komıyam252 
91- Dünyada hem götüreyim adunız253 Ne düşmanınız koyam ne kadınız254 
92- Yıkayım Mekke Medine şehriniz Yiyem hem şeyhiniz hem hacınuz255 
93- Gürzin alub eline hamle kılur256 Ali dahî eline kalkan alur257 
94- Bir gürz urdı Ali’nin kalkanına258 Hergiz zevâl irmedi kalkanına259 
95- Üç hamlede Ali’yi alamadı260 Kakıdı kim nidesini bilmedi261 
96- Sıçradı kademin urdı taşa262 Kademin kademine urdı ol paşa263 
97- Çünki nevbet Ali’ye değdi yârâ264 Elin urdı ol sâat Zülfikâr’a265 
98- Ali dir ol Div’e iman getür266 Tanrı’nın birliğine ikrâr getür267 
99- Ol Div dir ben ki yaşadım dimedim268 Kamû ömr içinde kaygu eylemedim269 

                                                           
251 Bu kısım D nüshasında “Seni pâre pâre kıluram şimdi seni” şeklindedir. 
252 Bu kısım B nüshasında “Ya‘ni dünyada Müslüman mı koyam”, C nüshasında “Dahî dün-
yada Müslüman komıyam”, E nüshasında “Dünyada Müslümanları komıyam” şeklinde olup 
D nüshasında bulunmamaktadır. 
253 Bu kısım D nüshasında “Giderirem dünyadan izinizi” şeklinde olup E nüshasında bu-
lunmamaktadır. 
254 Bu kısım C nüshasında “Ne seni koyam ne Peygamberüni”, D nüshasında “Ne seni kı-
yam ne Peygamberi”, E nüshasında “Yiyem seni senün Peygamberini” şeklinde olup B nüs-
hasında bulunmamaktadır. 
255 Bu kısım C nüshasında “Varam yıkam cümle mescidinüzi-Öyle diyûb yerinden kalkar 
idi”, D nüshasında “Hem kuyumda asâh koyam başınızı-Öyle didi mezdûh yüzi kara” şeklin-
de geçmektedir. B ile E nüshalarında ise bu kısım bulunmamaktadır. 
256 Bu kısım B nüshasında “Kâkıyu ben dev bacağına gelür-Beşyüz batmân gürzîni ele 
alûr”, C nüshasında “Beş bin batmân gürzî varidi-Gürzîn alûb Ali’ye hamle kılur”, D nüsha-
sında “Bin batmân gürzî vardı yere”, E nüshasında “Verdi ol dev elin sundu yere-Altmış bat-
mân bir daş aldı eline” şeklindedir. 
257 Bu kısım B nüshasında “Ali Allah adını aldı dile getürüb kalkanı çevirdi kolına” şeklinde 
olup D ile E nüshalarında bulunmamaktadır. 
258 Bu kısım B nüshasında “Üç kez urdı Dev Aliye kayırmadı”, D nüshasında “Elin gürzîne 
Ali urdı”, E nüshasında “Şöyle urdı Ali’nin kalkanına” şeklinde geçmektedir. 
259 Bu kısım B nüshasında “Kalkanını kolundan alamadı”, C nüshasında “Hiç ziyân gelmedi 
Ali’nin canına”, E nüshasında “Hiç zarar gelmedi ânun koluna” şeklinde olup D nüshasında 
bulunmamaktadır. 
260 Bu kısım D nüshasında “Üç kerre hamle kıldı Ali’ye”, E nüshasında “İki kez hamle kıldı 
alamadı” şeklinde olup B ile C nüshalarında bulunmamaktadır. 
261 Bu kısım B, C ve D nüshalarında bulunmamaktadır. E nüshasında ise “Aklı şaşdı ne 
dediğin bilemedi” şeklinde geçmektedir. 
262 Bu kısım diğer nüshalarda bulunmamaktadır. 
263 Bu kısım D nüshasında “Ayağın taşa dizine” şeklinde olup B, C ve E nüshalarında bu-
lunmamaktadır. 
264 Bu kısım B nüshasında “Dördüncü nevbet Ali gerek-İşde imdî nevbet Ali’ye değer”, C 
nüshasında “Çünkî nevbet Ali’ye geldi hemân”, D nüshasında “Çünkî nevbet Ali’ye döndî”, E 
nüshasında “Çün üçüncü nevbet geldi Ali’ye-Tanrı Aslanı ol Velî’ye” şeklinde kullanılmıştır. 
265 Bu kısım B nüshasında bulunmamaktadır. C nüshasında “Zülfikâr’ı çekdi virmedi aman”, D 
nüshasında “Tayrân ol sâ‘at seğirdi çıkdı taş üstüne-Şükr idüb secde kıldı Hakk dostuna”,  E nüs-
hasında Zülfikar’ı çıkardı başına kodu-Dahî Muhammed’e salavât virdi” şeklinde geçmektedir. 
266 Bu kısım B nüshasında “Ali ider e(?) âsî barmak getür”, D nüshasında “Ali ider barmak 
getür”, E nüshasında “Ali ider yâ laîn imân getür” şeklindedir. 
267 B nüshasında “ikrâr getür” ifadesi “imân getür” şeklinde kullanılmıştır. 
268 Bu kısım B nüshasında “Bin yaşadım ben bu sözî demezem”, C nüshasında “Ol Dev ider 
bin yaşadım dimedim”, D nüshasında “Ol Dev ider bin yaşadum der idüm”, E nüshasında 
“Dev ider ben bu sözî demiyem” şeklinde geçmektedir. 
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100- Ölür isem ben bu sözü dimeyem270 Ömr içre din kaygusın yimeyem271 
Varak 7b  
101- Çünki işitdi Ali bu sözleri272 Kakdı kan ile doldı gözleri273 
102- Zülfikâr’ı saldı ol Div başına274 Kesdi başın indi sarây taşına275 
103- Çünki öldürdü Ali mel‘ûn Div’i276 Hem yıkıldı kamu İblis’in evi277 
104- Çözdi beş yüz sünnî müslimân  
elin278 

Üleşdirdi ânlara ol Div malın279 

105- Her biri götürdiğince aldılar280 Birbirin kuyu dibine geldiler281 
106- Anlar ider yâ Ali biz nidelüm282 Kuyu derin nice tedbîr idelüm283 
107- Kuş değülüz kanad urub uçalum284 Yakın değül nirbânla285 çıkalum286 

                                                                                                                                        
269 Bu kısım B nüshasında “Din kuyusun herkez yemez”, C nüshasında “Bu ömrümde din 
kaygusın komadım”, D nüshasında “Geçdi ömrüm din kaygu duymadım”, E nüshasında “Bin 
yaşadım din kaykusun dimiyem”, E nüshasında “Bin yaşadım din kaykusun dimiyem-Süley-
man peygamber tahtına ermişem-Nice yıllar padişahlık sürmüşem-İstihrac Dev’i derler benim 
adıma” şeklinde geçmektedir. 
270 Bu kısım B, C ve D nüshalarında bulunmamaktadır. E nüshasında ise “Ben ölem gidem 
bu sözî demiyem” şeklinde kullanılmıştır. 
271 Bu kısım diğer nüshalarda bulunmamaktadır. 
272 Bu kısım C nüshasında “Çün işitdi Ali iş bu sözî”, D nüshasında “Çünkî Dev’den işitdi ol 
Velî”, şeklinde kullanılmış olup B ile E nüshalarında bulunmamaktadır. 
273 Bu kısım B ile E nüshalarında bulunmamaktadır. C nüshasında “Kımıkdan (?) kanile 
doldu gözî alnı-Urdı Ali Zülfikâr ile yüzîn-Tutdı Hüdâ’nın dergâhına”, D nüshasında “İki pâre 
eyledi ol Dev’i” şeklinde geçmektedir. 
274 Bu kısım B ile E nüshalarında “Ali urdı Zülfikâr’ı başına”, C nüshasında “Zülfikâr’ı urdı 
Dev’in başına” şeklinde kullanılmış olup D nüshasında bulunmamaktadır. 
275 Bu kısım B nüshasında “Kesdi düşdi sarâyın taşına”, C nüshasında “İndi oturdu sarâ-
yın taşına” şeklinde kullanılmış olup D nüshasında bulunmamaktadır. 
276 Bu kısım B nüshasında “İki biçdi Ali ol dem Dev’i başın”, C nüshasında “Şöyle iki pâre it-
di ol Dev’i”, E nüshasında “Ali iki pâre eyledi Dev’i” şeklinde kullanılmış olup D nüshasında 
bulunmamaktadır. 
277 Bu kısım B nüshasında “İmdi yıkdı şeytânın evin”, C nüshasında “Ol Dev öldü yıkıldı İb-
lis evi”, E nüshasında “Çün Dev öldü yıkıldı şitân ilî” şeklinde kullanılmış olup D nüshasında 
bulunmamaktadır. 
278 Bu kısım B nüshasında “Ali Dev’i öldürüb Müslümanlar gelür”, C nüshasında “Geldi çöz-
di beş yüz kişinin elin”, D nüshasında “Çıkdı saçdı ol Müslüman’ın elin ayağın”, E nüshasın-
da “Geldi çözdi Müslümanlar elini” şeklinde geçmektedir. 
279 Bu kısım B nüshasında “Dev’in malını bunlara taksîm kılur”, D nüshasında “Üleşdirdi ne 
varsa Dev’in malın”, E nüshasında “Bahşiş aldı bunlar Dev malını” şeklinde olup C nüsha-
sında “Ânlara” kelimesi yerine “Her birine”, kelimesi kullanılmıştır. 
280 Bu kısım C nüshasında “Ne kadar malı varsa aldılar”, D nüshasında “Her birisi götüre-
cek mal aldılar” şeklinde geçmektedir. 
281 Bu kısım B nüshasında “Dirilüb kuyu dibine geldiler”, C nüshasında “Kamûsî kuyu dibi-
ne geldiler”, D nüshasında “Ol sâ‘at kuyu dübine geldiler”, E nüshasında “Yer altdan kû dibi-
ne geldiler” şeklinde geçmektedir. 
282 Bu kısım B nüshasında “Didiler kim yâ Ali biz nidelüm”, D nüshasında “Çığrıştılar yâ Ali 
biz ne devüz”, E nüshasında “Bunlar ider yâ Ali ne kılâlım” şeklinde geçmektedir. 
283 Bu kısım B nüshasında “Kuyudan çıkmağa ne iş idelüm”, C nüshasında “Bu kuyuya ni-
ce dermân idelüm”, D nüshasında “Bu kuyuda biz ne çare ideriz”, E nüshasında “Kû der nice 
tekbîr idelüm” şeklinde geçmektedir. 
284 Bu kısım B ile E nüshalarında “Kuş değilüz kanadıyla uçarız”, D nüshasında “Kanadı-
mız yok biz yakarı uçaruz” şeklinde kullanılmış olup C nüshasında ise “Uçarız” kelimesi 
“Uçalum” şeklinde kullanılmıştır. 
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108- Ali ider size hümâdur ârî287  Cümlenize Hakk kılıcıdur yârî288 

109- Secdeye vardı yere urdı yüzin289 Kapûnun ağzında gördi kendözin290 

110- Gördi beşyüz sünnî müslimân bile291 Salavât getürdiler tekbîr ile292 

111- Haber oldu Resûl’e Ali gelür293 Tanrı’nın Aslanı ol velî gelür294 

112- Karşu çıkdı Ali ile görişdiler295 Sanasın kim ay ü gün görişdiler296 

113- Duâ kıldı ol Kesik-Baş’a297 Bir şerîf yiğit oldu ey paşa298 

114- Ol oğlancuğu kim yemiş idi299 Kubkuruca soyucak komuş idi300 

115- Âna dahî Hakk çalab can bağışladı301 Zehi âna padişah lûtf işledi302 
                                                                                                                                        
285 Kelimenin aslı “nerdübânla” olup nüshada bu şekilde yazılmıştır. 
286 Bu kısım B nüshasında “Deniz değül gemü ile geçelüm-Yakın değil nüdranlar üzere deyüz-Çare 
yokdur meğer bunda duraruz”, C nüshasında “Deniz değil gemi ile geçelüm”, D nüshasında “Nerdü-
bân yok biz yukarı çıkaruz”,  E nüshasında “Deniz değil gemüyle geçeriz” şeklinde geçmektedir. 
287 Bu kısım B ile D nüshalarında bulunmamaktadır. C nüshasında “Çün Ali duâ kılur ba-
şın açardı”, E nüshasında “Ali ider hatminüz ârî” şeklinde geçmektedir. 
288 Bu kısım B, C, D nüshalarında bulunmamaktadır. E nüshasında “Çıkarız Hakk kılursa 
yâri” şeklinde geçmektedir. 
289 Bu kısım B nüshasında “Secdeye vardı Hakk’a döndü yönî”, C nüshasında “Ali sözî ka-
bul olur ‘arşdan geçer- Secdeye vardı Hakk’a döndî yüzîn”, D nüshasında “Ali duâ kılub sildi 
yüzîn”, E nüshasında “Ali indi secdeye sıvazdı yüzîn”şeklinde geçmektedir. 
290 Bu kısım B nüshasında “Kuyunun ağzında gördü kendüzini”, C nüshasında “Cümlesi sı-
nırda gördî kendüzin”, D nüshasında “Ol sâ‘at kuyunun ağzında gördü”, E nüshasında “Kû 
kenarında urdı kendi yüzîn” şeklinde geçmektedir. 
291 Bu kısım B nüshasında “Çün Ali kim erişdi bu menzîle-Beş yüz kişi Müslüman heb bile”, 
C nüshasında “Beş yüz sünnî Müslüman cümle bile”, E nüshasında “Ol Mü’minler Müslüman-
lar dahî bile” şeklinde geçmektedir. 
292 Bu kısım B nüshasında bulunmamaktadır. “E nüshasında “Vir salavât âna tekbîr ile” 
şeklinde geçmektedir. 
293 Bu kısım B nüshasında “Peygamber’e muştulâlâyı gitdiler”, D nüshasında “Çünkî Resûl 
işitdi Ali gelür” şeklinde kullanılmış olup E nüshasında bulunmamaktadır. 
294 Bu kısım B nüshasında “İşte Dîv’dir Ali dediler”, C nüshasında “Tanrı’nın Aslanı hem 
gerçek Velî”, D nüshasında “Tanrı’nın Arslanı cömert Velî gelür” şeklinde kullanılmış olup E 
nüshasında bulunmamaktadır. 
295 Bu kısım B nüshasında “Sahâbeler cümle karşû çıkdılar-Kaykûlu gözlerin şâz itdiler”, C 
nüshasında “Karşû çıkdı Resûl görüşdüler”, D nüshasında “Cümle ashâblar karşû gelüb gö-
rişdiler-Sahâbeler murâdına irişdiler” şeklinde olup E nüshasında bulunmamaktadır. 
296 Bu kısım B, D ve E nüshalarında bulunmamaktadır. C nüshasında ise “Sanâsın ay-ı 
gevşen buluşdular” şeklinde geçmektedir. 
297 Bu kısım B nüshasında “Duâ kıldı ki Peygamber Kesikbaş’a”, C nüshasında “Çün duâ 
kılur Resûl Kesikbaş’a”, E nüshasında “Peygamberler duâyı kıldı Kesikbaş’a” şeklinde geç-
mektedir. D nüshasında ise “Kesük-baş’a” kelimesi “Kesikbaş’ına” şeklinde geçmektedir. 
298 Bu kısım B nüshasında “Düb düz oldu yiğit başdan başa-Ânâ Hakk halâlini virmişdi-Di-
ledim lutf-ı ihsân bürümüş idi, C nüshasında “Bir yiğit zâhir oldu başdan bâ-Ol başın yanına 
geldi avreti-Hâsıl cümlesin murâdı”, D nüshasında “Latîb bir yiğit oldu ol baş yine” E nüsha-
sında “Bir yiğit oğlan oldı bak bu işe” şeklinde geçmektedir. 
299 Bu kısım B nüshasında “Evvelâ oğlunı Dev yemiş idi”, C nüshasında “Oğlunu hem dahî 
Dev yemişdi”, D nüshasında “Oğlunu bir Dev yemiş idi”, E nüshasında “Ol oğlanı ol Dev ye-
mişdi” şeklinde geçmektedir. 
300 Bu kısım B nüshasında “Etin yemiş kemiğin komuş idi”, C nüshasında “Kuruca sınıkları 
kalmışdı”, D nüshasında “Kub-kuruca su iken kıymış idi”, E nüshasında “Kub-kuruca kemen-
gün komuşdu” şeklinde geçmektedir. 
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Varak 8a  

116- Mevlânâ Fakîh Ahmed  
hürmetine303 

Sen değür hâzırları muradına304 

117- Yâ İlâhî cümle îmân ehline305 Rahmet eyle bakma yavuz fi‘line306 
118- İşidenler âzad olsun damûdan307 Ucmağa evvelden varsun  

kamudan308 
119- Çünki hatm oldu iş bu gazâ309 Sen sevâb vîr gazâmızda bize310 
120- Fâilâtün fâilâtün fâilât311 Vîr Muhammed Mustafâ’ya  

salavât312 
121- Bunı yazdım bî-vefâdur rûzigâr313 Ben ölürsem kala hattım yâdigâr314 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                        
301 Bu kısım B nüshasında “Âna Hakk canını bağışladı”,  C nüshasında “Hem oğlunu Hakk 
canın bağışladı”, D nüshasında “Ânın canın bağışladı”, E nüshasında “Âna dahî Hakk can 
bağışladı” şeklinde geçmektedir. 
302 Bu kısım B nüshasında“Dilerim iş bu lutf işledi-Lutfun arasun ki dahî Ali”, C nüshasında 
“Kesikbaş’a Hakk-ı ‘azîm lutf işledi”, D nüshasında Âna dahî lutf işledi”, E nüshasında “Zihî 
kerem bu lutfû işledi” şeklinde geçmektedir. 
303 Bu kısım diğer nüshalarda bulunmamaktadır. 
304 Bu kısım B nüshasında “Senün tâ viresin rahmetinden Mevlânın” şeklinde olup C, D ve 
E nüshalarında bulunmamaktadır. 
305 Bu kısım C ile E nüshalarında “Okuyanı dinleyeni yazanı”, D nüshasında “Okuyanı yâ-
zanı dinleyânı”, şeklinde olup B nüshasında bulunmamaktadır. 
306 Bu kısım C nüshasında “Rahmetinle kıl yarlığa gıl yâ ganî”, D nüshasında “Rahmet eyle 
yarlığa kıl yâ ganî”, E nüshasında “Rahmetinle yarlığa gıl yâ ganî” şeklinde olup B nüsha-
sında bulunmamaktadır. 
307 Bu kısım E nüshasında “Bunlar Hakk’a olunur küllî hibâ(?)-Hususan matlubunda gâziler 
şâhı” şeklinde olup B, C ve D nüshalarında bulunmamaktadır. 
308 Bu kısım E nüshasında “Hakk aslanım dedi âna ey ahî-Ver cümlenin ruhuna salavât” 
şeklinde olup B, C ve D nüshalarında bulunmamaktadır. 
309 Bu kısım B, C ve D nüshalarında bulunmamaktadır. “E nüshasında ise “Bu hikâyet 
bunda oldu temâm” şeklinde geçmektedir. 
310 Bu kısım B, C ve D nüshalarında bulunmamaktadır. E nüshasında ise “Duâdan unutma 
yazanı hemân” şeklinde geçmektedir. 
311 Bu kısım B nüshasında bulunmamaktadır. E ile C nüshasında “Felât felât felât”, D nüs-
hasında “Fâilâtün fâilâtün fâilâtün” şeklinde geçmektedir. 
312 Bu kısım C nüshasında “Muhammed Mustafâ’ya salavât-Temmet”, D nüshasında “Mus-
tafâ’nın ruhuna’s-salavât” şeklinde olup B nüshasında bulunmamaktadır. 
313 Bu kısım B nüshasında “Bunu yazdım yadigâr dîkmek içûn”, D nüshasında “Bunu yâz-
dım yadigâr olmak içûn”, E nüshasında “Temmet iktâb bi-‘avnillâh- el-melikü’l-vehhâb ve bu-
nu yazan Molla Muhammed Efendi sene bin iki yüz dokuz” şeklinde geçmektedir. 
314 Bu kısım B nüshasında “Okuyana bir duâ kılmak içûn”, D nüshasında “Ohûyanlar biz 
hakıra (?) duâ kılmak içûn-Sahib-i hazâ kitâb Temerka bin Ahtûllah sene 1195” şeklinde geç-
mektedir. 
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RIZAEDDİN FAHREDDİN’İN EDEBÎ 
ESERLERİNDE  

OSMANLI YAZI DİLİNİN TESİRİYLE FİİLİMSİ 
EKLERİNİN ZENGİNLİĞİ 

Yrd. Doç. Dr. Metin DEMİRCİ* 

Öz 

Bu makalede Tatar-Başkurt Türklerinin meşhur müftüsü Rızaeddin 

Fahreddin’in edebî eserlerinde fiilimsiler, fiilimsi ekleri ele alınmıştır. Rı-

zaeddin Fahreddin, Orenburg Diniye Nezareti’nde kadılık ve müftülük gö-

revlerinde bulunmuş, İdil-Ural bölgesinde yaşayan Müslüman Türklerin 

haklarının savunulmasında, meselelerinin halledilmesinde, onların Dini-

ye Nezareti etrafında kenetlenmelerinde etkin rol oynayan bir fikir adamı-

dır. Bölgedeki Türkîçilik-Tatarçılık tartışmasında Türkîçilik taraftarı olan 

yazarın, Osmanlı yazı dilinin de tesiriyle hem Osmanlı yazı dilinde kulla-

nılan fiilimsi eklerine hem de Tatarca-Başkurtçada kullanılan fiilimsi ek-

lerine eserde yer verdiği görülmektedir. Eserler bu yönüyle, kullanılan fii-

limsi ekleri bakımından hayli ilginç ve zengindir. Bundan dolayı bir ma-

kale olarak değerlendirilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Rızaeddin Fahreddin, Fiilimsi Ekleri, İsim Fiiller, 

Sıfat Fiiller, Zarf Fiiller. 

Abstract 

Rızaeddin Fahreddin’s Literacy Works in Which the Richness 

of Gerunds Affixes With Ottoman Writing Language Affects 
In this article, gerundial expressions, gerundial affixes in the literatu-

re books of Rızaeddin Fahreddin who was a famous mufti of Tatar-Bash-

kurt Turks is discussed. Rızaeddin Fahreddin was a person who worked 

as Mufti and Kadi at Orenburg Religious Ministry, and an intellectual 

man who played an active role while solving the problems, defencing the 
                                                           
* Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Türkçe Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi. 
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rights of Muslim Turks who lived in Idil and Ural Region and coming to-

gether around the Religious Ministry. The writer who takes place at the 

side of ‘Turkish Users’ which is a discussion between ‘Turkish Users’ 

and ‘Tatarski Users’ is seen to use both gerundial affixes which were 

used in Ottoman and Tatarski and Bashkurdish literacy works. By this 

specialty his literal works are rather interesting and rich. So his works 

are discussed as an article. 

Key words: Rızaeddin Fahreddin, Gerundial Affixes, Gerunds, Relati-

ve Clauses, Adverbial Clauses. 

Adriyatik’ten Çin Seddi’ne kadar çok geniş bir coğrafyada birçok mil-
let ve medeniyetle bazen yan yana bazen iç içe bir yaşam süren Türkler, 
yaşadıkları bu coğrafyadaki milletleri çeşitli bakımlardan etkiledikleri gi-
bi kendileri de etkileşim ve iletişim içinde oldukları bu milletlerden etki-
lenmişlerdir. 

Din ve dil bu etkileşimin kendini en çok hissettirdiği iki alandır. Daha 
önce Köktürk ve Uygur alfabelerini kullanan Türkler, İslamiyetin kabu-
lünden sonra Arap alfabesini de kullanmaya başlamıştır. Kabul ettikleri 
bu dine sımsıkı sarılan, bu dinin bayraktarlığını yapan, bu dini yaymak 
için cihat ve gaza anlayışıyla ellerinden gelen gayreti gösteren Türkler za-
manla Uygur alfabesini kullanmaz olmuşlar ve tamamen Arap alfabesini 
kullanmışlardır. Daha sonra coğrafî ve siyasî etmenlerin tesiriyle Kiril al-
fabesi de Türklerin kullandığı alfabelere dahil olmuştur. 

Batı medeniyetinin tesiriyle Latin alfabesi günümüzde Türk devletleri-
nin birçoğunda kullanılmaktadır. Bahsi geçen alfabelerden Arap alfabesi 
Türkler arasında ortak alfabe olarak uzun süre kullanılmıştır.1 

Türkler arasında ortak bir alfabe ve yazı dili olması fikri birçok fikir, 
siyaset adamı, devlet yöneticileri ve edebiyatçılar tarafından sık sık gün-
deme getirilmiş olmasına rağmen bu birliktelik bir türlü sağlanamamış-
tır. Yine de alfabe farklılıklarına rağmen Türkler iki yazı dili kullanmıştır. 
Bunlardan biri Çağatayca diğeri ise Osmanlıcadır. 

On dokuzuncu yüzyılın ortalarına kadar Batı ve Doğu Türkistan’da, 
Kazak ve Kazan ülkelerinde edebî dil olarak Çağatayca kullanılmıştır. O 
zamana kadar Türk hükümetlerinin, hanların, beylerin ve halkın iş ve 
işlemlerini yürütmek için kullandığı dil, Çağataycadır. Ancak on sekizin-
ci ve on dokuzuncu asırlarda Rus istilası nedeniyle Orta Asya Türkleri 
arasında bölge bölge irtibatın kesilmeye başlaması ve Osmanlı tesiriyle 
bu bölgede yaşayan Türklerin yazı dilleri değişmeye başlamıştır. 

Çağataycanın yerini kendilerine farklı boylardan ve milletlerden ol-
dukları fikri aşılanmaya çalışılan Türk kabilelerinin lehçeleri almaya 
başlamıştır. 
                                                           
1 Ahmet Bican Ercilasun, Örneklerle Bugünkü Türk Alfabeleri, Kültür Bakanlığı Yayınları, 
Ankara, 1996, s. IX-XI. 
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Kırım’ın Osmanlı’ya bağlanması ile, Müslüman Kırım Türklerinin İs-
tanbul’la olan münasebetleri artmış, bu bölgede yaşayan Türklerin yazı 
diline Osmanlıca tesir etmeye başlamıştır. Ancak bu tesir bu bölgede Os-
manlıca ağırlıklı, kuvvetli bir yazı dili oluşturacak dereceye erişememiş-
tir.2 

Tatarlarda yazı dili on beşinci yüzyılda teşekkül etmeye başlamış olsa 
da ancak on altıncı ve on yedinci yüzyılda kitaplar yazılmaya başlanmış-
tır. Çok verimli olmasa da on sekizinci yüzyıl ve on dokuzuncu yüzyılda 
da eserler verilmiştir. Ancak bu devirde kullanılan dil Tatar edebiyatçıla-
rı tarafından “Türkî Tili” olarak tabir edilen Bulgar, Çağatay, Osmanlı şi-
velerinin karışımı bir dil idi.3 Sarf ve nahvinde Kıpçak, Bulgar, Çağatay, 
Osmanlı ve biraz da Tatarcadan unsurlar var idi.4 

Yeni yazı dili hakkında on dokuzuncu yüzyılın ortalarından sonra çe-
şitli tartışmaların yaşandığı bölgelerden biri de Kırım’da, Kazan ve çevre-
sinde yaşayan Türklerin yerleştiği bölgeler olmuştur. Bölgede yazı diliyle 
ilgili olarak Türkiçilik-Tatarçılık tartışması başlamıştır. 

Tatar-Başkurtların ve Rusya Müslümanlarının meşhur Müftüsü Rızaed-
din Fahreddin, 1859-1936 yılları arasında yaşamış ve geride tarihi, ilmi, 
edebi değeri haiz eserler bırakmıştır.5 Tatar-Başkurt şair ve yazarlarının yer-
leştirmeye çalıştıkları iki fikirden Türkîçilik ve Tatarcılık fikirlerinden Rıza-
eddin Fahreddin Türkiçîlik fikrinin savunucusu ve uygulayıcısı olmuştur.6 

Dilde mahallîleşme ve tasfiyeciliğe karşı olan Rızaeddin Fahreddin’in7 
edebî eserleri bu bakımdan incelenmesi gereken eserlerdendir. Rızaeddin 
Fahreddin’in “Esma Yaki Amel ve Ceza”8, “Selime Yaki İffet”9 adlı iki ede-
bî eseri vardır. İlk olarak Arap alfabesiyle ve Osmanlı imlasıyla kaleme 
alınan Esma ve Selime daha sonra Kiril alfabesiyle de transkribe edilerek 
tekrar yayımlanmıştır. Ancak eserlerin transkiribe edilmekten ziyade 
adapte edildiği görülmektedir. Arap harfli metinlerde kullanılan ekler Ki-
ril harfli metinlerde yoktur, onların yerine günümüz Tatar-Başkurt dille-
rinde kullanılan ekler yer almaktadır.10 
                                                           
2 A. Zeki Velidi Togan, Bugünkü Türk İli (Türkistan) ve Yakın Tarihi, Cilt: 1, Enderun Kitabe-
vi, İstanbul, 1981, s. 486-488. 
3 Abdurrahman Sadi, Tatar Edebiyatı Tarihi, Tataristan Devlet Neşriyatı, Kazan, 1926, s. 35. 
4 Abdurrahman Sadi, a.g.e., s. 37. 
5 Y. Ziya Yağcıoğlu, “Tataristan Meşhurları: Rızaeddin Fahreddin”, Türk Dünyası Tarih Kül-
tür Dergisi, Sayı: 105, Eylül, 1995, s. 60. 
6 Abdurrahman Sadi, a.g.e., s. 104. 
7 Hüseyin Bargan, Rızaeddin Fahreddin’in Derlediği “Til Yarışı” (Metin-İnceleme), Basılmamış 
Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2008, s. 18-21. 
8 Rızaeddin Fahreddin, Esma Yaki Amel ve Ceza, Muhammed Fātih Gılmanoğlu Matbaası, 
Orenburg, 1903. 
9 Rızaeddin Fahreddin, Selîme Yaki İffet, 2. Baskı, Haritonov Matbaası, Kazan, 1904. 
10 Metin Demirci, Rızaeddin Fahreddin’in Edebî Eserleri Üzerine Dil ve Üslup İncelemesi, 
Basılmamış Doktora Tezi, Ankara, 2011, s. 327-334. 
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Arap harfli metinlere bakıldığında Abdurrahman Sadi’nin Türkiçilik’le 
ilgili söylediklerinin uygulaması görülür. Bu eserlerde dikkat çekeceğini 
düşündüğümüz hususlardan biri de eklerde görülen zenginliktir. 

Bu çalışmada Rızaeddin Fahreddin’in edebî eserlerinde tespit edilen 
fiilimsiler, fiilimsi ekleri ve fiilimsi grupları incelenecektir. 

1. Fiilimsiler 

Aslen fiil olmalarına rağmen aldıkları ekler sayesinde isim, sıfat, zarf 
olarak kullanılan ancak fiil olma vasfını kaymetmemiş kelimelere fiilimsi 
denir. Bir fiilimsi ile bu fiilimsiye bağlı tamlayıcı veya tamlayıcılardan 
oluşan gruba ise fiilimsi grubu denir. Fiilimsiler üç grupta incelenir. 

1.1. İsim Fiil Grupları 

İsim fiil grubu, bir hareket ismi ile ona bağlı unsur veya unsurlardan 
kurulan kelime gruplarıdır. Bu grupta hareket ismi, isim fiil ekleriyle ya-
pılır. Türkiye Türkçesinde hareket isimlerini yapan “-mak/-mek, -ma/-me, 
-ış/-iş” ekleriyle isim fiil grupları oluşturulmaktadır.11 

Tatarcada isim fiil ekleri olarak; “-v, -rġa/-rge, -arġa/-erge” ekleri kul-
lanılmaktadır.12 İncelenen eserlerde bu eklerden “-rġa/-rge, -arġa/-erge”, 
hareket ismi oldukları yerde isim fiil eki olarak görev yapmaktadır; an-
cak “-mak için/-mek için” anlamı verdiklerinde zarf fiil eki olarak görev 
yapmaktadır. İncelenen eserlerde bu ekin “-r/-ar, -er” kısmı isimleştirme 
“-ġa/ge” kısmı hâl eki görevini üstlenmiş gibi görülmektedir. 

Rızaeddin Fahreddin’in edebî eserlerinde “-maḳ/-mek, -ma/-me, -ış/-iş, 
-v, -ıv/-ĭv, -rga/-rge, -arġa/-erge, -urġa/-ürge” ekleri hareket ismi yapan 
ekler olarak tespit edilmiştir ve hareket isimleriyle diğer unsur veya un-
surların bir araya gelerek oluşturduğu isim fiil grupları aşağıda örnek-
lendirilmiştir. 

“bĭr yılda alurġa ve bĭr bala uḳutıvġa, ǚç bala uḳutmaḳ.” (EYAC; 41) 
“bunlar içǚn aḳça virmek.” (EYAC; 65) 
“bulur bulmaz revĭşçe sabaḳ uḳutmaḳ.”, “elif-ba’nıñ isĭmlerĭnĭ hÔifızÔ itdĭr-

mek, derĭslerĭnĭ niz Ôāmsız uḳumaya.” (EYAC; 84) 
“ḳızına derĭs virmege.” (EYAC; 91) 
“millî yırlarnı ata-baba misØāllarını yazmaḳ.” (EYAC; 212) 
“millî yırlarnı ata-baba misØāllarını yazma.”, “hÔikāye ve rŭmanlar tehÔrîr 

eylemek.” (EYAC; 212) 
“işanlar mǚnāḳiblerĭnĭ sǚylemek ve kerāmetlerĭnĭ rivāyet itmek.” (EYAC; 

311) 
“eşsĭz ādemlerĭñ sÔaḳal ve bŭrŭn ile uynavları yāki tÔırnakÔ kĭmürĭvlerĭ.” 

(EYAC; 338) 
                                                           
11 Leyla Karahan, Türkçede Söz Dizimi, Akçağ Yayınları, 4. Baskı, Ankara, 1997, s. 24-
25. 
12 Mustafa Öner, Tatar Türkçesi, Akçağ Yayınları, Ankara, 2007, s. 723. 
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“Mûsā’nı ḳŭtḳarmaḳ.” (EYAC; 346) 
“İkĭ tǚrlĭ uḳutmaḳ”, “ḳıyın añlatmaḳ ile yĭñĭl añlatmaḳdan” (EYAC; 386) 
“ǾĀ’işe AbısÔtÔay’dan añlamak” (EYAC; 407) 
“Esmā’nı terbiye idĭrge ve “Millet anası” isĭmĭne lā’ik olaçaḳ mertebele-

re ḳeder tÔırışmaḳ” (EYAC; 452) 
“ḳuray davışı kĭbĭ güzel davış ile kǚylemekden” (EYAC; 486) 
“balalarını bunıñ kĭbĭ şākĭrd itmeye” (EYAC; 531) 
“derd ve hÔesret ehĭllerĭnĭ tesliye itmek”, “küb zØātlarıñ tercĭme-i hÔāllerĭnĭ 

bĭlmek ve anları misØāl iderek küstermek (EYAC; 536) 
“edebsĭz sǚyleşmeklerĭ kilüşsĭz kürĭnĭşlerĭ” (EYAC; 611) 
“edebsĭz ḳılanışlarından” (EYAC; 613) 
“Yĭtĭm balaları uramda yǚrĭtüp edebsĭzlĭge Ǿādetlendĭrmek ve hóŭlıḳ bŭ-

zıvçı, fehÔĭş menbaǾı eylemekden bĭr urına cıyup da kǚllisĭne İslām ruæhÔı vir-
mek ve küñĭllerĭne Ǿilĭm mǚhÔÔebbetĭ ve tǚzük ehólāḳ urlıḳları sÔalmakÔ tĭyüş 
idĭgĭne ve kÔızlara Ǿā’ileçe lāzım olan terbiyelerĭ virüp, millet anaları mensÔi-
bĭne lāǾik bĭr dereceye ketürmek”, “burıç oldıg¬ını, fĭkĭrlemek ve yalñız fĭkĭr 
ve süz ile kÔalmay, eş meydāna çıkÔarmakÔ” az bĭr eş degĭldĭr.” (EYAC; 810) 

“Bu kĭbĭ veǾezÔlernĭ itmek” (SYİ; 25) 
“her eşĭñde şefḳet ve mihırbānlıḳ ile olmaḳ” (SYİ; 40) 
“Uḳugían derĭslerĭmnĭ teftîş idĭrge ve ihÔtisāb kÔılurg¬a” (SYİ; 57) 
“Senĭñ içǚn bu Ǿilĭm kerek, bu Ǿilĭm kerek degĭl, yāki mǚkÔeddem bu fen 

ile şǚg¬il itmek lāzım. Sîuñıra felen fen ile işt¬ig¬āl idĭrsĭñ.” diye meşveret vi-
rĭv” (SYİ; 58) 

“kürmĭş dǚşler ile vesveselenmek, sefer ibtidāsında kĭşĭ ŭçramaḳ kĭbĭ 
şeylerden bĭr hÔÔǚkim çıḳarmaḳ hÔatta ki bunları iǾtibārg¬a da almakÔ” (SYİ; 96) 

“hÔalkÔımıznıñ alg¬a varaçakÔ yullarını açmakÔ” “yĭtĭmlerge ve Ǿǚmu æma ba-
lalarg¬a dîn ve hǚner Ǿilĭmlerĭnĭ bĭldĭrmek”, “üzĭmĭzden māhir ŭstād ve 
Ǿālimlar yĭtĭşdĭrmek”, “ana tĭlĭmĭzde fā’idelĭ risāleler yazup basÔdırup tarat-
maḳ”, “İslāmça ile berāber Rusça bĭlmek, meg¬rib ve meşriḳ tĭllerĭ tehÔsÔîl itdĭ-
rĭr içǚn mah ósÔuæsÔ medrese açmaḳ” (SYİ; 146) 

“Yeş balalarnıñ kǚysĭzlenüp yıg¬lavları” (SYİ; 161) 
“Bunlarnıñ aḳrun ve mŭntaz¬am yǚrĭvlerĭnĭ,” (SYİ; 516) 
“ŭyıḳ beylerge (bag¬larg¬a)” (SYİ; 547) 
“bu ḳız ile sǚyleşmekden” (SYİ; 559) 
“IsÔuæl-i cedîd ile derĭs uḳutmaḳnı inkār idĭvĭ” (SYİ; 592) 
“Kîazanlılarnıñ ticārat meydānında ḳĭvvetsĭz ḳalıvlarına” (SYİ; 812) 

1.2. Sıfat Fiil Grupları 

Sıfat fiil grupları, bir sıfat fiil ile bu sıfat fiile bağlı unsur veya unsur-
lardan oluşan kelime gruplarıdır. “-an/-en, -r, -ar/-er, -dık/-dik, -maz/-mez, 
-mış/-miş, -acak/-ecek, -ası/-esi” ekleri sıfat fiil ekleridir.13 Tatarcada ise 
                                                           
13 Leyla Karahan, a.g.e., s. 21. 
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“-gan/-gen, -kan/-ken, -mış/-miş, -açak/-eçek, -ası/-esi, -ar/-er/-r, -mas/   
-mes, -vçı/-vçi” ekleri sıfat fiil ekleri olarak kullanılmaktadır.14 

İncelenen eserlerde ise “-an/-en, -g¬an/-gen, -ḳan/-ken, -r, -ar/-er, -dıḳ/  
-dik, -maz/-mez, -mış/-miş, -ası/-esi, -açaḳ/-eçek, -vçı/-vçi, -rday/-rdey,  
-mazday/-mezdey” ekleri sıfat fiil ekleri olarak tespit edilmiştir. “-rday/  
-rdey, -mazday/-mezdey” eklerini zarf fiil eki olarak alanlar da vardır;15 
ancak: “Hem hÔez¬ret üzĭ bǚyle fĭkĭrde oldıḳdan sÔuñ balaları kübden ŭşbu 
yulda bulur diye anıñ vafātı sÔuñında ug¬ıllarını mulla itmey, belki Bikmet 
avıl mullası kĭbĭ bĭrer ictihādlı, bĭznĭñ Ǿavām h óalḳını yulg¬a sÔalurday mulla 
tabarg¬a tÒırışurmız diye ittifāḳ itdĭk.” (EYAC; 938) 

“Hîatta ki ikĭmĭzgĭne oldıg¬ımız vaḳıtlarda, ŭlug¬lar ve bǚyǚkler meclĭsĭnde 
sǚylemek muvāfiḳ olmazday süzler ile ag¬ız açmaz idĭm.” (EYAC; 973) 

“Olabĭlür, lekin cenābıñız benĭm nefsĭm rizÔā olmazday şey ile teklîf it-

mez, teklîf itdĭgĭñĭz nersenĭ ḳabûl itmezsĭzlĭk benĭm nefsĭm iḳtidārında ol-
maz.” (SYİ; 1059) örneklerinde olduğu gibi eserlerde bu eklerin geldiği 
kelimelerin sıfat olarak kullanıldığı ve kendisine bağlı unsurlarla sıfat fiil 
grubu oluşturduğu açıkça görülmektedir. 

İncelenen eserlerde tespit edilen bazı sıfat fiil grupları aşağıda örnek-
lendirilmiştir. 

“andan bundan işĭdĭlmĭş süzler ile”, “balalarıñ Ǿümĭrlerĭ z¬ā’iǾ olmaz re-
vĭşçe” (EYAC; 43), “ǚç yılda uḳulaçaḳ derĭslernĭ” (EYAC; 48), “Vaḳıtı ta-
mām kelmezden mǚḳeddem” (EYAC; 84), “Ǿİlĭm mertebesĭnĭ ve ādem mer-
tebesĭnĭ bĭlen ādem” (EYAC; 105), “mezØkuær esØerlerĭ yazan zevāt-ı kirām-
dan” (EYAC; 218), “cıyuluşup yırlaşup eçdĭklerĭ bĭr vaḳıtda” (EYAC; 251), 
“de yalan, iftira’ g¬ıybet, bŭhtānları ve maḳsÔuæda mǚnāsebetĭ olmag¬anlarnı, 
bunı bĭleçek insÔāf ve dirāyet sÔahÔiblerĭnden” (EYAC; 304), “Bǚyle hÔāllerĭmĭ-
zĭ küren kĭmseler” (EYAC; 385), “ǾAbbās Mulla’nıñ cǚmle şādlıg¬ına ihólās 
ile şādlanıvçı ve hÔesretlerĭnĭ urtaḳlavçı” (EYAC; 406), “ilçĭ olup yǚrĭmekde 
olan zØātÔlara da añlatmaz ḳeder” (EYAC; 441), “tÔırışup uḳumış başḳa bala-
larıñ”, “hîç nerse bĭlmeyeçegĭ āşikār idĭ.” (EYAC; 485), “aytüp tÔŭrıvçıg¬a” 
(EYAC; 710), “İkĭ yeşĭr balalarını” (EYAC; 762), “bĭr utÔun yarıvçıya” 
(EYAC; 764), “buña h óilāflıḳ idĭvçĭler”, “nefĭslerĭ fā’idesĭnĭ z¬ā’iǾ idesĭlerĭ” 
(EYAC; 951), “kendĭ vaz ¬îfasını bĭlmegen ve balalarını İslām ruhÔı üzerĭnde 
terbiye ide almag¬an belki bŭzŭḳ terbiyesĭ sāyesĭnde her tǚrlĭ rezØāletlere 
alışdıran analar, her tǚrlĭ g¬ıybet ve nimetler pŭçtasına menzil (istanse) 
olan hóātûnlarıñ” (EYAC; 1040), “K îazan şeherĭnde olg¬an İslām medresele-
rĭnĭñ bĭrĭnde” (SYİ; 21), “Anamdan ayırılg¬an vaḳıtlarım” (SYİ; 24), “Hôŭlıḳı 
güzel olmag¬an kĭşĭnĭ” (SYİ; 41), “AsÔıl vaţanım olan “K îuyan” kîeryesĭ” (SYİ; 
73), “tukîtavsız sǚyleşür k îeder Fārisî lüg¬atını” (SYİ; 194), “hîç Ǿefv idĭlmez 
derecede” (SYİ; 299), “Kîurk îu ile şādlık înı cıyg¬an hÔālĭmde” (SYİ; 389), 
                                                           
14 Mustafa Öner, a.g.e., s. 724-725. 
15 Mustafa Öner, a.g.e., s. 727. 
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“Bundan altı ve yĭdĭ yǚz yıllar elĭk yazılan esØerlerge”, “Hîāz ¬ĭrg¬i zamānda 
olan esbābı ve kÔŭralları sāyesĭnde itken terekÔkîsĭnden”, “bu sāǾetde olan 
efkār-ı Ǿǚmümîg¬a k Ôarşı çık Ôıvçı kĭmse”, “un sene mǚk Ôeddem yazılan süzge”, 
“felen k Ôevĭm veyā ki felen şehernĭñ ticāratı bǚyle revĭşde diye hÔǚkim idĭvçĭ 
zāt” (SYİ; 789) 

1.3. Zarf Fiil Grupları 

Zarf fiiller, bir zarf fiil ile bu zarf fiile bağlı unsur veya unsurlardan 
oluşan kelime grubudur. Türkiye Türkçesinde: “-ınca/-ince, -arak-/-erek, 
-dıkça/-dikçe, -ıp/-ip, -madan/-meden, -alı/-eli, -ken” ekleri zarf fiil ekle-
ridir, “-a/-e, -ı/-i” zarf fiil ekleri ise birleşik fiillerin kuruluşunda görev al-
maktadır, “-a/-e” eki ayrıca fiil tekrarında kullanılmaktadır, “-r/-mez, -di 
mi ve -di/-eli” kalıbı ile kurulan gruplar da zarf fiil grubudur.16 

Fiilden türemiş zarfların çok geniş bir bölümü zarf fiil ekleriyle kurul-
maktadır. Türkiye Türkçesinde “-maksızın/-meksizin, -masıyla/-mesiyle, 
-dıg¬ında/-dig¬inde, -casına/-cesine, -mışçasına/-mişçesine, -asıya/-esiye,  
-acakçasına/-ecekçesine, -rcasına, -r/-ar/-er, -r … maz/-mez” ekleri de 
zarf fiil ekleridir. Bu zarf fiil ekleri isim fiil ve sıfat fiil eklerine bazı isim 
eklerinin getirilmesi ile oluşmaktadır.17 

Zeynep Korkmaz, zarf fiili: “Çekimsiz fiillerin üçüncü grubunu oluştu-
ran zarf fiiller, zarf işleyişine girmiş bulunan, zarf olarak kullanılan fiil şe-
killeridir.”18 diye tarif ederek zarf fiilleri; Gerçek Zarf Fiiller19, Ad Fiil ve 
Sıfat Fiillerle Kurulan Zarf Fiiller20 ve Değişik Yapıdaki Zarf Fiiller şeklin-
de sınıflandırmaktadır. 

Mustafa Öner, zarf fiilleri Basit Zarf Fiiller (-a/-e, -y, -p)21 ve Birleşik 
Zarf Fiiller (-gançı/-gençi, -kançı/-kençi, -ganda/-gende, -kanda/-kende,  
-gaç/-geç, -kaç/-keç, -rga/-rge, -rday/-rdey, -arday/-erdey, -ganday/       
-gendey, -kanday/-kendey, -ışlıy/-işliy)22 şeklinde sınıflandırmaktadır. 

Zühal Yüksel ise zarf fiilleri Asıl Zarf Fiiller (-a/-e, -y, -p, -arak-/-erek, 
-may/-mey)23 ve Birleşik Zarf Fiiller24 (-gançe/-gençe, -kança/-kençe,        
-ganda/-gende, -ganday/-gendey, -kanday/-kendey, -gannen/-gennen,    
-mazdan/-mezden, -r….-maz/-mez) şeklinde vermektedir. 

İncelenen eserlerde ise “-dıg¬ında/-diginde, -up/-üp, -a/-e, -y, -arak Ô-/   
-erek, -g¬ança/-gençe, -k Ôançe/-kençe, -g¬anda/-gende, -k Ôanda/-kende         
                                                           
16 Leyla Karahan, a.g.e., s. 23-24. 
17 Zeynep Korkmaz, Türkiye Türkçesi Grameri, TDK Yayınları, Ankara, 2003, s. 478. 
18 Zeynep Korkmaz, a.g.e., s. 983. 
19 Zeynep Korkmaz, a.g.e., s. 984. 
20 Zeynep Korkmaz, a.g.e., s. 1020. 
21 Mustafa Öner, a.g.e., s. 725. 
22 Mustafa Öner, a.g.e., s. 727. 
23 Zühal Yüksel, Kırım-Tatar Türkçesi, Editör: Ahmet Bican Ercilasun, Akçağ Yayınları, An-
kara, 2007, s. 862-863. 
24 Zühal Yüksel, a.g.e., s. 863-864. 
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-g¬andan/-genden, -kÔandan/-kenden, -dıg¬ından/-diginden, -may/-mey, -r … 
-maz/-mez, -dık Ôça/-dikçe, -dık Ôda/-dikde, -dık Ôdan/-dikden, -g¬aç/-geç,       
-dıg¬ınça/-diginçe, -dıg¬ıyla/-digiyle” ekleri zarf fiil görevinde kullanılmıştır, 
bu eklerin ünlü ve ünsüz uyumlarına uygun örneklerinin hepsi ya bulu-
namamıştır ya zarf fiil grubu oluşturmadığı için buraya alınmamıştır. 

Bu eklerden başka “-rg¬a/-rge, -arg¬a/-erge” eklerinin hareket ismi ol-
madıkları yerde “-mak için/-mek için” anlamı verdikleri yerde zarf fiil eki 
olarak görev yaptığı tespit edilmiş olup aşağıda konuyla ilgili örnekler ve-
rilmiştir. 

“-mayınça” zarf fiil eki de “B… Kîeryesĭnden yırakÔ degĭl kĭçgĭne bĭr kÔerye-
de ukÔumayınça mulla olan bĭr Ǿāmi mǚrîd var idĭ.” (EYAC; 310) Esma yaki 
Amel ve Ceza’da tespit edilmiştir; ancak zarf fiil grubu oluşturmamaktadır. 

“Eger de bu kĭbĭ vāk ÔıǾalarge ŭçrarımnı bĭlse idĭm kitāb dîbācaları uk Ôup 
Ǿümĭr uzdırg¬ançı añlar k Ôeder ile gĭne kifāyat itmey, belki tuk Ôtavsız sǚyle-
şür k Ôeder Fārisî lüg¬atını ǚgrengen olur idĭm.” (SYİ; 194), “isĭmĭnĭ sǚylerge, 
süz ceylerĭ keldĭgĭnde”, “isĭmĭnĭñ baş hÔerĭfĭ olan (B) k Ôeryesĭ diye” (EYAC; 
3), “medreseden çık Ôup” (EYAC; 8), “Cenāb-ı Allah’ıñ merhÔemetĭ olarak Ô” 
(EYAC; 13), “Cenāb-ı Allah’ıñ riz ¬ālıg¬ını ǚmîd idüp” (EYAC; 43), “üzĭñ bĭl-
gençe uk Ôut!” (EYAC; 48), “Hîatta k Ôırk Ô teñke virüp bĭr nǚsh Ôe “K îāmu æs-ül- 
ǾA ûlām” sÔatup aldıg¬ında” (EYAC; 61), “ǾAbbas Mulla’nıñ hóŭlık Ôını terbiye 
idĭrge” (EYAC; 78), “hóâtu ænlar tĭlegençe (EYAC; 81), “sigĭzĭnçĭ yeşĭne yĭtdĭ-
gĭnden” (EYAC; 82), “ǾAbbās Mulla cenāb-ı Allah’dan istimdād idüp” 
(EYAC; 91), “Bunı kürüp”, “Cenāb-ı Allah’a ne kĭbĭ şǚkirler idĭrge” (EYAC; 
98), “Kîızlarınıñ terekÔk Ôî itdĭklerĭnĭ kürdĭklerĭyle” (EYAC; 104), “İskĭ tārîhóle-

rĭmĭzĭ sǚyledĭgĭnde” (EYAC; 158), “ikĭ yǚzlĭ olarak” (EYAC; 225), “anlarnı 
ukÔug¬ança” (EYAC; 247), “bu kitābı aldırup”, “yǚz dāna kitābını altmış 
fā’iż ile zekātından hÔisāb iderek” (EYAC; 305), “bunı virdĭgençe” (EYAC; 
306), “Bu hóatÒtÒını açdıkÔında” (EYAC; 411), “bǚyle fĭkĭrlerĭnĭ añladırg¬a” 
(EYAC; 427), “mālı felānı olmadıg¬ından” (EYAC; 477), “k Ôımızg¬a sÔu k Ôatalar, 
sÔıg¬ır ve kece sǚtĭ kÔatışdıralar diye bĭr süz meşhuær oldıg¬ından, mesÔraflara 

küb iltifāt itmey” (EYAC; 510), “añlar añlamaz.” (EYAC; 520), “et-tenĭnden 
cānı çıkÔança” (EYAC; 665), “g¬azĭta uk Ôumaya kĭrĭşdĭklerĭyle” (EYAC; 677), 
“Bu kÔız kitāb uk Ôumaya başladıg¬ında” (EYAC; 700), “Küzĭnĭ yŭmdıg¬ıyla” 
(EYAC; 794), “derĭste bala namāz uk Ôug¬andan” (EYAC; 881), “reh Ômet ni-
çǚk bǚyǚk k Ôedĭrlĭ bulg¬anda” (EYAC; 894), “h ÔatÔ uk Ôudırg¬a.” (EYAC; 903), 
“Mank Ôa malaylar ile dŭnyā tÔulg¬anda” (EYAC; 1255), “Ţırışup terbiye virĭl-
gende” (EYAC; 1256), “hîç olmag¬anda” (EYAC; 1138), “Et kendĭ ibdeşĭnĭ 
tabar didĭklerĭnçe” (EYAC; 1380), “Rŭssiya Devletĭnde ŭlug¬ bĭr şeher olup” 
(SYİ; 1), “uramg¬a çık Ôdık Ôlarında” (SYİ; 16), “tehÔsÔîlĭñ artdık Ôça kĭçĭlĭgĭñ, bĭlĭ-
gĭñ artdıkÔça” (SYİ; 44), “ŭlug¬ ag¬aç savvetler ile k Ôımız eçĭvlerĭmnĭ fikirledĭk-
de” (SYİ; 80), “yag¬mur kürĭlgende” (SYİ; 159), “Yah óşı dıñlap bak Ôdıg¬ımda” 
(SYİ; 178), “yuk Ôarıda didĭgĭmĭzçe” (SYİ; 185), “Rusça yah óşı bĭlmegende” 
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(SYİ; 219), “Ben yanlarına kĭrgende” (SYİ; 228), “hîç olmag¬anda” (SYİ; 
235), “sebeb bulurg¬a, çāra ezlĭrge” (SYİ; 253), “Havālardan, kǚnlerden be-
h ÔesØ itkeç” (SYİ; 259), “Bǚyle olmag¬anda” (SYİ; 279), “Ǿİlm-i hÔŭk Ôu æk Ô h óŭsÔu æ-
sÔında Rumalarnı ve andan sÔuñ bu kǚnge k Ôeder olan medenî h óalık Ôlarnı sĭz-
ge sǚylerge” (SYİ; 301), “T îug¬rısını aytdĭkde” (SYİ; 466), “bu muzıkÔa davışı-
nı dıñlarg¬a” (SYİ; 515), “ve parah óŭd kilürge vak Ôıt yĭtdĭkden” (SYİ; 576), 
“cehennemden āzādlık Ô yazıvı ketürĭldĭgĭnde”, “un bĭñ teñke fā’ide hóeberĭnĭ 
işĭtdĭgĭnde” (SYİ; 587), “ester estemez” (SYİ; 645), “falan kĭmse süzĭne kÔa-
rag¬anda” (SYİ; 726), “kÔayusı iǾtimād kÔılurg¬a” (SYİ; 727), “Un yıllar k Ôeder 
Ǿümĭr Kîazan’da keçĭrüp, aralarından bĭrĭ k Ôeder olança k Ôatnaşup” (SYİ; 
835), “K îarg¬a yul başçısı olsa, üleksege alup varır didĭklerĭnçe” (SYİ; 876), 
“ana sǚtĭnĭ tÒuyg¬ança immey” (SYİ; 994), “K îazan şeherĭnde hîç olmag¬anda” 
(SYİ; 1021), “MeǾl Ôu æm sāǾetĭ yĭtkeç” (SYİ; 1034) 

Sonuç 

Rızaeddin Fahreddin, Türkîçilik-Tatarçılık tartışmasında Türkîçilik taraf-
tarı olmuştur ve yazdığı iki edebî eserinde bu fikrin uygulayıcısı olmuştur. 

İncelenen bu iki eserinde de görüldüğü üzere Rızaeddin Fahreddin 
dilde mahallîleşme ve tasfiyeciliğe karşıdır.  

Her iki eser de Osmanlı imlasıyla kaleme alınmıştır. 
Rızaeddin Fahreddin’in bu iki eseri Kirile transkribe edilirken Arap 

harfli metinlerdeki ekler yerine günümüz Tatar-Başkurt Türkçesinin ek-
leri kullanılmıştır. Bu durum Rızaeddin Fahreddin’in iki eserini de oluş-
tururken savunduğu dil görüşüne tezat teşkil etmektedir. 

İncelenen eserler fiilimsiler, fiilimsi ekleri ve fiilimsi grupları bakımın-
dan dikkat çekebilecek zenginlikte eserlerdir. 

Eserlerde isim fiil eki olarak “-mak Ô/-mek, -ma/-me, -ış/-iş, -v, -ıv/-ĭv,   
-rga/-rge, -arg¬a/-erge, -urg¬a/-ürge” ekleri kullanılmıştır. 

Eserlerde sıfat fiil eki olarak “-an/-en, -g¬an/-gen, -k Ôan/-ken, -r, -ar/-er, 
-dık Ô/-dik, -maz/-mez, -mış/-miş, -ası/-esi, -açak Ô/-eçek, -vçı/-vçi, -rday/    

-rdey, -mazday/-mezdey” ekleri kullanılmıştır. 
Eserlerde zarf fiil eki olarak “-dıg¬ında/-diginde, -up/-üp, -a/-e, -y,        

-arak Ô-/-erek, -g¬ança/-gençe, -k Ôançe/-kençe, -g¬anda/-gende, -kÔanda/        
-kende, -g¬andan/-genden, -k Ôandan/-kenden, -dıg¬ından/-diginden, -may/ 
-mey, -r …. -maz/-mez, -dık Ôça/-dikçe, -dık Ôda/-dikde, -dık Ôdan/-dikden,      
-g¬aç/-geç, -dıg¬ınça/-diginçe, -dıg¬ıyla/-digiyle” ekleri kullanılmıştır. 

Eserlerde hem Osmanlıca fiilimsi ekleri hem Tatar-Başkurt Türkçesi 
fiilimsi ekleri bir arada kullanılmıştır. 

Rızaeddin Fahreddin iki eserini de Türkler arasında ortak bir dil oluş-
turulması amacına hizmet edecek biçimde yazmıştır. Bu yüzden bu eser-
ler incelenirken Arap harfli metinlerin esas alınması dil zenginliğinin or-
taya konulmasında önemli bir yere sahiptir. 
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Öz 

Donanma Mecmuası 1910 yılından günümüze kadar yayın hayatını 

sürdürmüş Türk basın tarihinin ender süreli yayınlarından biridir. Türk 

toplumuna güçlü bir devlet için donanmanın vazgeçilmez bir zorunluluk 

olduğunu bilinçlere yerleştirmek için ortaya çıkan mecmua, aynı zaman-

da değişik mesleki, siyasi ve sportif yazılarla önemli bir boşluk doldur-

muştu. Bu makalemizde böylesine kıymetli bir mecmuadan gerçek an-

lamda yararlanılmadığından hareketle onu yeniden okurun dikkatine 

sunmak istedik. 

Anahtar kelimeler: Donanma, Ordu, Muharebe, Trablusgarp, Ça-

nakkale, Muhrip, Mecmua. 

Abstract 

An Unforgotten Source in the Historiography of Constitutional 

Period: The Journal of Naval Force (1326-1334) 

Journal of Donanma broadcasting from 1910 to the present day has 

continued to be one of the rare periodicals in the history of the Turkish 

press. The journal that emerged to emphasize the fact that navy was an 

indispensable necessity for the Turkish society, at the same time filled an 

important gap with various professional, political and sporting writings. 

In this article, since it is not benefitted from it in a real sense, we wanted 

to submit it again to the attention of the readers. 

Key words: Navy, Army, Battle, Tripoli, Çanakkale, Destroyer, Journal. 
                                                           
* İstanbul Üniversitesi Avrasya Enstitüsü, szeyrek92@hotmail.com 
** Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tarih Bölümü, malikaraman@hotmail.com 
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Giriş 

Meşrutiyet dönemi, yaşanılan olayların etkisiyle askeri ve siyasi tarih 
açısından tartışmalı bir tarih yazımına neden olmuştur. Meşrutiyetin 
ilan biçimi, 31 Mart Olayı, mecliste iktidar-muhalefet çekişmeleri, Bab-ı 
Ali baskını gibi olaylar Türk siyasi tarihinde bugün dahi güncelliğini de-
vam ettiren olaylar silsilesidir. Bu dönemin tarihi yazılırken çok zorlanıl-
ması tabiatı gereğidir. Bu yıllarda Osmanlı Devleti’nde siyasi sistem bü-
tünüyle değişti. Halk bir taraftan ülkede oluşan yepyeni kavram ve alış-
kanlıkları benimsemeye çalışırken, diğer taraftan da siyasi rejimin Batılı 
unsurlar etrafında şekillenmesine seyirci kaldı. İktidarda olanlar ise, alı-
şık olmadıkları bir murakabeyle karşı karşıya kalmışlardı. Bunun adı 
muhalefetti. Etkin bir muhalefet doğmuş ve her alanda rekabet kendini 
göstermeye başlamıştı. Meşrutiyet döneminin en renkli özelliği yayın ha-
yatının çeşitliliği olmuştu. Tarihe ışık tutacak önemli süreli yayınlar bu 
dönemde çıkmaya başlamıştı. 

Mezkûr süreli yayınlara askerlerin kontrolü altında yayın yapan pek 
çok gazete ve mecmua eklendi. Bunlar, ordunun terakkiyatı, askerin ta-
lim ve terbiyesinin yanında ilmi, edebi ve siyasi pek çok yazıyı da bünye-
sinde barındırdı. Askeri gazete ve mecmuaların en önemli ismi olarak 
“Donanma Mecmuası” gelmektedir. Mecmua, Donanma Cemiyeti nizam-
namesinin 23. maddesinde, “Cemiyetin neşir organı ve muamelatı olarak 
aylık bir mecmua çıkarılacaktır.” hükmüne göre yayınlanmıştır. Donan-
ma Cemiyeti ortaya çıkarken güçlü bir altyapısı da oluşmuştu. On beş 
günde bir yayınlanan Ceride-i Bahriye ile toplumda donanmaya olan ilgi 
artırılmış ve güçlü bir donanmaya ihtiyaç hissettirilmişti. Donanma Mec-
muası’nın ilk iki sayısının 10 bin adet basılması da toplumda belli bir 
alakanın olduğunu da göstermektedir. 

Türk tarihinin en uzun süreli yayını olmasına ve çok ünlü isimlerin 
bu dergide yer almasına rağmen gerekli ilgiyi görmediği kanaatindeyiz. 
Donanma Mecmuası’ndan araştırmalarda yeteri kadar yararlanılmadığını 
gördük. Bu büyük kaynağın en azından belli kısmını araştırmacıların 
dikkatine sunmak istedik. Meşrutiyet ve öncesi tarihinin en tartışmalı 
konularına ışık tutması bakımından ilk 192 sayısının önemli makaleleri-
ni inceledik. Makale isimlerini ve yazarlarını dikkatinize sunduk. 

Donanma Cemiyeti’nin yayın organı olan “Donanma Mecmuası” ilk sa-
yısını Mart 1326/Mart 1910 senesinde aylık bir dergi olarak yayınlama-
ya başlamıştı. Birinci sayısına dönemin padişahı Sultan Mehmet Reşat 
Han’ın Denizci kıyafetleri ile çekilmiş bir resmini yayınlayan mecmua 
1910-1913 yılları arasında “Donanma” adı ile çıkmış, 1914-1919 yılları 
arasında ise “Donanma Mecmuası” adını almıştı. 

Donanma Cemiyeti’nin 1910 Kongresi’nde mecmuanın Arapça olarak 
da basılması kararlaştırılmış, ancak daha sonra önemli kısımların Arap-
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ça olarak basılması uygun görülmüştü. 34. sayıdan sonra makale arala-
rında yer verilmiş olan çeşitli portre ve resimlerin altına Türkçenin ya-
nında Arapça açıklama da yapılmıştır. Derginin dikkat çeken bir başka 
özelliği de yazarlarının gerek mesleki, gerek siyasi, gerekse sportif yazılar 
yazma özellikleridir. Çok sayıda kadın yazarın da yer aldığı dergide ol-
dukça zengin fotoğraf ve çizimler yer almaktadır. Son sayfalarının sportif 
müsabaka ve yazılara ayrıldığını gördüğümüz Donanma Mecmuası’nda 
futbol, atletizm, yelkencilik, kriket, yakın dövüş ve binicilik başta olmak 
üzere pek çok sportif dalda yazı görmek mümkün. Derginin ilk 48 sayısı 
ayda bir, ahlaki, edebi, tarihi ve teknik deniz mecmuası olarak yayınlan-
mıştır. 49. sayı ile birlikte haftalık olarak orta boyda çıkmaya başlamış-
tır. 126. sayının sonunda piyasadaki kâğıt sıkıntısına dikkat çekilen 
mecmuanın abonelerinden düzenli ödeme yapılmasını ödeme sonucunda 
da “Mecmua yaşasın ki donanma büyüsün.” sözleriyle Osmanlı Donan-
ması’nın yayın organı olduğu gerçeğine vurgu yapılmaktadır. 

128. sayısı 28 Kanun-ı Sani 1331 tarihinde yayınlandıktan sonra 
yaklaşık 18 aylık bir aranın ardından 22 Temmuz 1333 tarihinden itiba-
ren tekrar yayın hayatına devam etmiştir. Bu makalemizde Donanma 
Mecmuası’nın ilk 192 sayısını inceledik ve özellikle yararlanılmadığını 
tespit ettiğimiz makaleleri kronolojik bir sıra ile ele aldık. 

Donanma Mecmuası’nda Yer Alan Önemli Makaleler ve Yazarları 

1326 / 1910 Yılı 

Ali Şükrü, “Muhripler ve Yahut Deniz Katilleri”, Sayı: 1, Mart 1326. 
Şehbenderzade Ahmet Hilmi, “Girit’e Selam”, Sayı: 1, Mart 1326. 
Ahmet Refik, “Cerbe’den Dönerken”, Sayı: 1, Mart 1326. 
Ş. Ahmet Hilmi, “Türkiye’nin İstikbali ve Donanmamız”, Sayı: 2, Nisan 

1326. 
Ali Şükrü, “Ticaret-i Bahriye-i Osmaniye”, Sayı: 2, Mart 1326. 
Ahmet Vahit, “Talii Harp”, Sayı: 2, Nisan 1326. (Devamı 3 ve 4. sayı-

larda) 
Ali Haydar Emir, “Onbirinci Asrın Barbaros Hayrettin’i Gazi Hasan Pa-

şa”, Sayı: 2, Nisan 1326. (Devamı 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12. sayılarda) 
Hüseyin Kazım, “Barbaros Hayrettin”, Sayı: 2, Nisan 1326. 
Mahmut Muin, “Osmanlılar ve Avrupa”, Sayı: 3, Mayıs 1326. 
Ali Rıza Seyfi, “Ceziretü’l Arab ve Tarihi Siyasi Ahirine Ait Birkaç Söz”, 

Sayı: 4, Haziran 1326. (Devamı 5, 7 ve 8. sayılarda) 
Bir Giritli, “Girit”, Sayı: 4, Haziran 1326. 
Mustafa Kemal, “Büyük Petro ve Oğlu”, Sayı: 4, Haziran 1326. (Deva-

mı 5 ve 7. sayılarda) 
İsimsiz, “Girit Bizim Hayatımız Demektir”, Sayı: 4, Haziran 1326. 
Mahmut Sadık, “İstikbal Denizlerdedir”, Sayı: 5, Temmuz 1326. 
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Donanmayı Osmanî Muaveneti Milliye Cemiyeti’nin Kongresi Tutanak-
ları, Sayı: 6, Ağustos 1326. 

Mahmut Muin, “Berri ve Bahri Ordularımız Arasında Husul-u Teva-
zun”, Sayı: 7, Eylül 1326. 

M. Rauf, “Armadanın Hezimeti”, Sayı: 7, Eylül 1326. 
İsimsiz, “Müslümanların Bugünkü Vecaibi”, Sayı: 9, Teşrin-i Sani 1326. 
Suat Muhtar, “Tarih”, Sayı: 9, Teşrin-i Sani 1326. 
Salime Servet Seyfi, “Yol Verin Hürriyet İçin”, Sayı: 9, Teşrin-i Sani 1326. 
Erkan-ı Harp Kaymakamı Saffet, “Durak Reis-Kara Mehmet”, Sayı: 9, 

Teşrin-i Sani 1326. 
Safvet, “Değirmenlik Önünde Acıklı Bir Şanlı Çarpışış”, Sayı: 10, Ka-

nun-i Evvel 1326. 
Mehmet Ali, “Klavzaviç’in Harbe Dair Eserinde Sevkül Ceyş”, Sayı: 10, 

Kanun-i Evvel 1326. 
İsimsiz, “Siyasetten Hassa-ı İstifade”, Sayı: 11, Kanun-i Sani 1326. 
Lamia, “Akvam-ı Şarkiye’de İntibah-1 Çin”, Sayı: 11, Kanun-i Sani 1326. 
Ali Rıza Seyfi, “Kıbrıs Ceziresinin Fethinde Donanmanın Hizmeti”, Sayı: 

11, Kanun-i Sani 1326. 
H. Hüsnü, “Zırhlı Sefain-i Harbiyesinin Zuhur-u Terakkisi”, Sayı: 11, 

Kanun-i Sani 1326. 
Salime Servet Seyfi, “Tarih-i Hürriyetten Bir Sayfa”, Sayı: 12, Şubat 1326. 
Köprülüzade Mehmet Fuat, “Avrupa-Asya Harb İktisadiyesi”, Sayı: 

12, Şubat 1326. 
H. Hüsnü, “Ertuğrul’un Ziya’ı Fecii”, Sayı: 12, Şubat 1326. 
Mehmet Ali, “Sevk-ül Ceyş”, Sayı: 12, Şubat 1326. (Devamı 14, 27, 28 

ve 32. sayılar) 

1327 / 1911 Yılı 

M. Muin, “Sultan Selim-i Evvelin Ordugâh-ı Daimisi ve Etfal-ı Metruke”, 
Sayı: 13, Mart 1327. 

M. Safvet, “Tarih-i İslam’ın Şanlı Sahifelerinden Yermük Vakası”, Sayı: 
13, Mart 1327. 

Ali Rıza Seyfi, “İnebahtı Muharebesi”, Sayı: 13, Mart 1327. (Devamı 
14, 15, 18. sayılarda) 

M. Safvet, “Ahmet Paşa’nın Girit Seferi-1”, Sayı: 13, Mart 1327. 
A. Faruki, “İnkılâp”, Sayı: 14, Nisan 1327. 
Hüseyin Kazım, “Bize de Tarih”, Sayı: 14, Nisan 1327. 
Mehmet Muin, “Girit’i Vermek İsteyen Bu Hainmiş”, Sayı: 15, Mayıs 1327. 
Köprülüzade Mehmet Fuat, “Hayat-ı Fikriye-Tevkuvil”, Sayı: 15, Mayıs 

1327. 
Salime Servet Seyfi, “Çocuklarımızı Hür Büyütelim”, Sayı: 15, Mayıs 1327. 
Süleyman Nutku, “Hakaiki Tarihiye Mahsul-u Hayal Değildir”, Sayı: 

15, Mayıs 1327. 

222



SUAT ZEYREK - MEHMET ALİ KARAMAN / DONANMA MECMUASI (1326-1334) 5

Safvet, “Sakızın Fethi Üzerine Vesikalar”, Sayı: 15, Mayıs 1327. 
Donanma Mecmuası, “Seyahat-ı Padişahî ve Hassa-ı Mefaheret”, Sayı: 

16, Haziran 1327. 
İsimsiz, “Sultan Murat Devri”, Sayı: 16, Haziran 1327. 
İsimsiz, “Seyahat-ı Hümayunun Tafsilatı” (Rumeli seyahati), Sayı: 16, 

Haziran 1327. 
İsimsiz, “Nutk-ı Hümayun Sureti”, Sayı: 16, Haziran 1327. 
Ali Rıza Seyfi, “Zavallı Anadolu”, Sayı: 16, Haziran 1327. 
Ermenekli M. Safvet, “İslam’ın İlk Müsalehasi”, Sayı: 16, Haziran 

1327. 
Hasan Ruhi, “İlk İslam Donanması”, Sayı: 16, Haziran 1327. 
İsimsiz, “Vezaif-i Mukaddese Karşısında Millet”, Sayı: 17, Temmuz 1327. 
Ali Rıza Seyfi, “Trablus Donanmasızlıktan Yanıyor”, Sayı: 17, Temmuz 

1327. 
Ali Rıza Seyfi, “Trablus’taki Osmanlı Askerinden Bir Seda”, Sayı: 17, 

Temmuz 1327. 
Mehmet Hıfzı, “Osmanlı Afrika’sı”, Sayı: 17, Temmuz 1327. (Devamı 

18, 19, 20. sayılar) 
Rıza Şakir, “Donanmaya İhtiyaç-ı Kati Vardır”, Sayı: 18, Ağustos 1327. 
Yusuf Sinan, “Makedonyacılara”, Sayı: 18, Ağustos 1327. 
Köprülüzade Mehmet Fuat, “Siyasette Irklar”, Sayı: 19, Eylül 1327. 
Hasan Hüseyin Refet, “Donanma Ne Demektir?”, Sayı: 19, Eylül 1327. 
Ali Rıza Seyfi, “Kırım Harbinden Bir Sahife”, Sayı: 19, Eylül 1327. 
Ali Şükrü, “Donanma ve Şimendifer Meselesi”, Sayı: 20, Teşrin-i Evvel 

1327. 
Süleyman Nutku, “Arnavutluk’un Cenup Kapısı”, Sayı: 20, 21 Teşrin-i 

Evvel 1327. 
Ali Rıza Seyfi, “Kars Muharebesi Kars Niçin Sukut Etti”, Sayı: 20, Teş-

rin-i Evvel 1327. (Devamı 22, 25, 27, 28. sayılarda) 
Donama Mecmuası, “Harb-i Hazırdan Edilen İstifadeler”, Sayı: 21, 

Teşrin-i Sani 1327. 
Köprülüzade Mehmet Fuat, “Kanunların Menşe-i ve Esası”, Sayı: 21, 

Teşrin-i Sani 1327. 
Mahmut Muin, “Türk Adaları”, Sayı: 21, Teşrin-i Sani 1327. 
İsimsiz, “Şayan-ı Dikkat Bir İstatistik”, Sayı: 22, Kanun-i Evvel 1327. 
M. Muin, “Osm. Trablusgarp’ı Muhafazaya Ne İçin Mecburdurlar?”, Sa-

yı: 22, Kanun-i Evvel 1327. 
M. Rauf, “Türkiye Niçin Terakki Etmiyor”, Sayı: 22, Kanun-i Evvel 1327. 
Köprülüzade Mehmet Fuat, “Kanunların Menşe-i ve Esası 2”, Sayı: 23-

24, Kanun-i Sani 1327. 
A. Rıza Seyfi, “Avus. İle Mac.’ın Münasebetine Ait Birkaç Söz”, Sayı: 

23-24, Kanun-i Sani 1327. 
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1328 / 1912 Yılı 

İsimsiz, “Osmanlı Ordusuna”, Sayı: 25, Mart 1328. 
Süleyman Nutku, “Kanlı ve Şanlı Meseleler”, Sayı: 25, Mart 1328. 
İsimsiz, “Çanakkale Boğazından Geçilebilir mi?”, Sayı: 26 ve 27, Ni-

san-Mayıs 1328. 
Donanma Mecmuası, “Osmanlılık”, Sayı: 28, Haziran 1328. 
Mustafa Haluk, “Vatanperverlik İhtiyacı”, Sayı: 28, Haziran 1328. 
Ali Rıza Seyfi, “Hoş Bir Hatıra-ı Tarihiyye”, Sayı: 28, Haziran 1328. 
Mahir Şevket, “Son Bir Müsademe Münasebetiyle”, Sayı: 28, Haziran 

1328. 
İsimsiz, “Murakabe-i Milliye”, Sayı: 29, Temmuz 1328. 
Donanma Mecmuası, “Almanlar Bizden Ders Almışlar Ya Biz Kimden 

Alalım?”, Sayı: 29, Temmuz 1328. 
Ali Rıza Seyfi, “Oltanibe Muharebesi”, Sayı: 29, Temmuz 1328. 
Bedii Nuri, “Terakki ve Medeniyet”, Sayı: 30, Ağustos 1328. 
Mustafa Haluk, “Terbiye-i Vataniyenin Evamili”, Sayı: 30, Ağustos 1328. 
Necmeddin Mahir, “Trablusgarp”, Sayı: 30, Ağustos 1328. 
Salime Servet Seyfi, “Vahşet-i Harp”, Sayı: 30, Ağustos 1328. 
M. Şemseddin, “Barbaros Mevlidinde Bir Gece”, Sayı: 30, Ağustos 1328. 
Süleyman Nazif, “Hayal Değil Hakikat” (Bulgar Kralının Beyanname-

si), Sayı: 31, Eylül 1328. 
Yunus Nadi, “Hadisat-ı Cariye Karşısında Hasbıhal”, Sayı: 31, Eylül 

1328. 
Ali Rıza Seyfi, “Tolstoy ve Çar”, Sayı: 31, Eylül 1328. 
Abdülaziz Çavuş, “Levkane Lenâ Estevvel Trablusgarb” (Arapça), Sayı: 

31, Eylül 1328. 
Köprülüzade Mehmet Fuat, “Âsâr - İslâf”, Sayı: 31, Eylül 1328. 
Bedii Nuri, “Terakki ve Medeniyet”, Sayı: 31, Eylül 1328. 
Donanma Mecmuası, “Donanmamızın Hidâmati ve İlk Muzafferiyeti”, 

Sayı: 32, Teşrin-i Evvel 1328. 
Ali Necmeddin, “İngiltere’de Kuvay-ı Bahriyenin Tenzil-i Endişesi”, Sa-

yı: 32, Teşrin-i Evvel 1328. 
M.H., “Kısm-i İktisadi Hayat ve Kabiliyet-i İktisadiyemiz”, Sayı: 32, 

Teşrin-i Evvel 1328. 
A. Rıza Seyfi, “Bahriye-i Ticariyenin Bahriye-i Harbiye ile Rabıtası”, 

Sayı: 32, Teşrin-i Evvel 1328. 
Ali Haydar Emir, “Kısm-i Tarihi Sol Cenah”, Sayı: 32, Teşrin-i Evvel 

1328. 
İsimsiz, “Bulgarların Sevki”, Sayı: 32, Teşrin-i Evvel 1328. 
Alek, “Harp İle Sulh Arasında (Bulgar Ordusu ile)”, Sayı: 33, Teşrin-i 

Sani 1328. 
Abdülkıyas Tevfik, “Delfin ve Deniz Kongresi”, Sayı: 33, Teşrin-i Sani 

1328. 
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M.H., “Kıtaat-ı Zayie Muâhedatı ve Elel-i Esbabı”, Sayı: 33, Teşrin-i 
Sani 1328. 

Ali Rıza Seyfi, “Nil Muharebe-i Bahriyesi”, Sayı: 34-35, Kanun-i Evvel-
Kanun-i Sani 1328. 

Necmeddin Mahir, “Hamidiye’nin Zaferine”, Sayı: 34-35, Kanun-i Ev-
vel-Kanun-i Sani 1328. 

Ali Haydar Emir, “Osmanlı Bahriyesinin Esbap-ı Sükûtu”, Sayı: 34-35, 
Kanun-i Evvel-Kanun-i Sani 1328. 

Safvet, “Bahriye ve Bahriyemiz Selçuklar”, Sayı: 34-35, Kanun-i Ev-
vel-Kanun-i Sani 1328. 

Ali Rıza Seyfi, “Tarihi Müşabehetler”, Sayı: 34-35, Kanun-i Evvel-Ka-
nun-i Sani 1328. 

Abdülaziz Çavuş, “Raina-ı Şuûr Fâin-el aml”, Arapça, Sayı: 34-35, Ka-
nun-i Evvel-Kanun-i Sani 1328. 

Ahmet Rıfat, “Hamidiye”, Sayı: 34-35, Kanun-i Evvel-Kanun-i Sani 
1328. 

M. Şemseddin, “Asabiyet-i Irkıye ve Bunun Muhafazası Lüzumu”, Sayı: 
36, Şubat 1328. 

M. Cemal, “Otuz Milyon İnsana Değil Tek Bir Adama Muhtacız”, Sayı: 
36, Şubat 1328. 

İsimsiz, “İnkılab-ı Azim Fi Heva-i Bahr”, Sayı: 36, Şubat 1328. 

1329 / 1913 Yılı 

Köprülüzade Mehmet Fuat, “Bizde Tenkit”, Sayı: 37, Şubat 1329. 
Naci, “Bir Drednot Nasıl İnşa Edilir”, Sayı: 37, Şubat 1329. 
Ali Tevfik, “Fransa İnkılâbında”, Sayı: 37, Şubat 1329. 
Ahmet Macit, “Meşhur ve Mühim Tarihler”, Sayı: 37, Şubat 1329. 
Münif Paşa, “Mahkemeler”, Sayı: 37, Şubat 1329. 
Mahmut Kamil ya da bazen İsimsiz, “Asr-ı Ahir Devlet-i Osmaniyesi”, 

Sayı: 37, Şubat 1329. (Devamı 38, 40, 41, 47-48. sayılarda) 
İsimsiz, “Elhalet-ül Maliye Fi Cezair ve Tunus”, (Arapça), Sayı: 37, Şu-

bat 1329. 
İsimsiz, “Asr-ı Felsefe Ayn-ı Reşid Fi Avrupa”, (Arapça), Sayı: 37, Şu-

bat 1329. 
Fatma Aliye, “Donanmamız”, Sayı: 38, Nisan 1329. 
Akçuraoğlu Yusuf, “İstanbul’dan Uzaklaşırken”, Sayı: 38, Nisan 1329. 
Mehmet Fahreddin, “İslamiyet Nazım-ı Hayat-ı İnsaniyettir”, Sayı: 38, 

Nisan 1329. 
Ahmed Fuad el Mısri, “Battal Rauf Bey”, (Arapça), Sayı: 38, Nisan 1329. 
Corc Raymond, “Tabi-i Mezalim-i Balkan”, (Arapça), Sayı: 38, Nisan 

1329. 
Mehmet Reşat, “Donanma Nizamnamesi İanesi Suretidir”, Sayı: 38, Ni-

san 1329. 
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Selim Ednak, “Mahmut Şevket Paşa”, Sayı: 39, Mayıs 1329. 
Mehmet Sabit, “Fransa İnkılâbında Napolyon Nasıl Doğdu”, Sayı: 39, 

Mayıs 1329. 
Abdüllatif Nevzat, “Edebiyat ve İnkılâplar”, Sayı: 39, Mayıs 1329. 
İsimsiz, “Bulgaristan ve Rumeli Şarkı İnkılâbı 1885-1887”, Sayı: 39, 

Mayıs 1329. 
Yusuf Süfyan, “Yüzbaşı Ruhi Bey”, Sayı: 39, Mayıs 1329. 
İsimsiz, “Battal Rauf Bey” 2, (Arapça), Sayı: 39, Mayıs 1329. 
Süleyman Nutku, “Hamidiye Kruvazörü ve Alabama”, Sayı: 40, Hazi-

ran 1329. 
Aka Gündüz, “Edirne Hikâyeleri Kulağın Küpesi”, Sayı: 40, Haziran 1329. 
İsimsiz, “Edirne”, (Arapça), Sayı: 40, Haziran 1329. 
Ali Haydar Emir, “Donanma İstemezük”, 1, Sayı: 41, Temmuz 1329. 

(Devamı 43-44’de) 
İsimsiz, “Edirne”, (Arapça), Sayı: 41, Temmuz 1329. 
Faik Ali, “Beklediğimiz Donanma”, Sayı: 42, Ağustos 1329. 
Süleyman Nutku, “Tarih-i Milliyemiz ve Biz”, Sayı: 43-44, Eylül-Teş-

rin-i Evvel 1329. 
Mehmet Tahir, “Büyük Emir”, Sayı: 43-44, Eylül-Teşrin-i Evvel 1329. 
İsimsiz, “1914 Senesinde Kuvve-i Bahriye Meselesi”, Sayı: 43-44, Ey-

lül-Teşrin-i Evvel 1329. 
İsimsiz, “Elistevvül Osmanî”, (Arapça), Sayı: 43-44, Eylül-Teşrin-i Ev-

vel 1329. 
İsimsiz, “Bahr-ı Sefid Meselesi”, Sayı: 45-46, Teşrin Evvel-Teşrin-i Sa-

ni 1329.  
Berrin, “Fransa ve Şimendiferler Meselesi”, Sayı: 45-46, Teşrin Evvel-

Teşrin-i Sani 1329. 
İsimsiz, “İnşaat-ı Bahriyede İnkılabad”, Sayı: 45-46, Teşrin Evvel-Teş-

rin-i Sani 1329. 
Abdülaziz Çavuş, “El Mirat-ı Osmaniye”, (Arapça), Sayı: 45-46, Teşrin 

Evvel-Teşrin-i Sani 1329. 
İsimsiz, “El Mirat-ı Osmaniye”, (Arapça), Sayı: 47-48, Kanun-i Sani-

Şubat 1329. 

1330 / 1914 Yılı 

Necip Asım, “Vesaik-i Târihiye Külliyatından Vaka-ı Cedid”, Sayı: 49, 
17 Haziran 1330. 

Hüseyin Kâzım, “Türkiye’nin Taksimi Hakkında Yüz Proje”, Sayı: 49, 
17 Haziran 1330. 

İsimsiz, “Başlamadan Evvel Albert Sorel Diyor ki Şark Meselesi ve Av-
rupa’nın Türklere Bakışı”, Sayı: 49, 17 Haziran 1330. 

İsimsiz, “Osman-ı Evvel ve Reşadiye”, Sayı: 49, 17 Haziran 1330. 
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Ahmed Fuad El Mısri, “El Devle Yunan”, Arapça, Sayı: 49, 17 Haziran 
1330. 

Cuvara, “Türkiye’nin Taksimi”, Sayı: 50, 23 Haziran 1330. (Devamı 
52, 53, 54. sayılarda) 

İsimsiz, “Devletlerin Kuvve-i Bahriyesi”, Sayı: 50, 23 Haziran 1330. 
Ahmet Rasim, “İzmir Kruvazöründe Bir Gece”, Sayı: 51, 30 Haziran 

1330. 
İsimsiz, “Şayan-ı Dikkat Bir Mukayese” (Osmanlı-Yunan), Sayı: 51, 30 

Haziran 1330. 
İsimsiz, “Devletlerin Kuvve-i Bahriyesi”, Sayı: 51, 30 Haziran 1330. 
Ali Fahri, “Nasıl Gitmişler”, (Trablusgarp), Sayı: 53, 14 Temmuz 1330. 

(Devamı 54, 58, 62, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 81, 85, 86, 87, 
93, 94, 95. sayılarda) 

Arif Nizameddin, “Hint Denizinde Osmanlı Sancağı”, Sayı: 53, 14 Tem-
muz 1330. 

Ahmet Vahit, “Türkiye-Hâkimiyet-i Bahriye”, Sayı: 54, 21 Temmuz 1330. 
İsimsiz, “Avusturya-Sırbistan Muharebesi”, Sayı: 54, 21 Temmuz 1330. 
İsimsiz, “Hint Denizinde Osmanlı Sancağı”, Sayı: 54, 21 Temmuz 1330. 
Hüseyin Kazım, “Ne Kadar Gafiliz”, Sayı: 55, 28 Temmuz 1330. 
İsimsiz, “Devletlerin Kuvve-i Bahriyesi”, Sayı: 55, 28 Temmuz 1330. 
İsimsiz, “Nasıl Çalışıyorlar”, (Yunanlılara Dair), Sayı: 55, 28 Temmuz 

1330. 
İsimsiz, “Balkan Komisyonunun Raporu”, Sayı: 56, 4 Ağustos 1330. 
Y.S., “İngiliz Bahriyesinde Ameli Dersler”, Sayı: 56, 4 Ağustos 1330. 
S.B., “Bahr-ı Sefid”, Sayı: 56, 4 Ağustos 1330. 
İsimsiz, “Türkiye-İtalya Harbinin Deniz Safhaları”, Sayı: 56, 4 Ağustos 

1330. 
İsimsiz, “Afganistan”, Sayı: 56, 4 Ağustos 1330. (Devamı 99, 100, 

111, 119, 120, 122 ve 182. sayılarda) 
İsimsiz, “Yâd-ı Hazin”, (Reşadiye ve Sultan Osman), Sayı: 57, 18 

Ağustos 1330. 
Donanma, “Harb-i Umumiden İstifadeler”, Sayı: 58, 25 Ağustos 1330. 
İsimsiz, “Almanya-Fransa”, Sayı: 58, 25 Ağustos 1330. 
Hüseyin Ulvi Bin Hacı Ahmet, “Mirat-ı Zafer”, Sayı: 58, 25 Ağustos 

1330. (Devamı 59, 60, 61, 62, 63-64, 65, 66. sayılar) 
İsimsiz, “Kapitülasyonlar”, Sayı: 59, 1 Eylül 1330. 
Ebul Fuad Refik, “Harb-i Umumide Hudutlara Bir Nazar”, Sayı: 59, 1 

Eylül 1330. (Devamı 61, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 82, 83, 86, 88 ve 89. sa-
yılarda) 

İsimsiz, “Şayan-ı Dikkat Malumat”, (savaşla ilgili gazeteler), Sayı: 59, 1 
Eylül 1330. 

İsimsiz, “Moskoflar Ne Yapıyor”, Sayı: 59, 1 Eylül 1330. 
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Ali Rıza Seyfi, “Ateşin ve Haklı Bir Hitabe-i Hamiyet”, Sayı: 59, 1 Eylül 
1330. 

Hüseyin Kazım, “Hatırat”, Sayı: 60, 8 Eylül 1330. 
İsimsiz, “Muzafferiyetin Esrarı”, Sayı: 60, 8 Eylül 1330. 
İsimsiz, “Almanya-Fransa”, Sayı: 61, 15 Eylül 1330. (Devamı 63-64, 

66, 72. sayılarda) 
Ahmet Vahit, “Kuvvetli Bir Donanmanın Lüzumu”, Sayı: 61, 15 Eylül 

1330. 
Mustafa Haluk, “Hilâlin Matemi”, Sayı: 62, 22 Eylül 1330. 
İsimsiz, “Âlem-i İslam”, Sayı: 62, 22 Eylül 1330. 
Ahmet Vahit, “Deniz Muharebesi”, Sayı: 63-64, 29 Eylül 1330. 
A. Rıza Seyfi, “Cezayir’in Kuvve-i Berriye ve Kuvve-i Bahriyesi”, Sayı: 

63-64, 29 Eylül 1330. 
Ahmet Rasim, “Almanya-İngiltere”, Sayı: 65, 14 Teşrin-i Evvel 1330. 
Mahmut Muin, “Keşke Düşmanlarımız Almanlar Olsaydı”, Sayı: 65, 14 

Teşrin-i Evvel 1330. 
İsimsiz, “Fransız Ordusu Nereye İstinat Ediyor”, Sayı: 65, 14 Teşrin-i 

Evvel 1330. 
Aka Gündüz, “Yarım Türkler”, Sayı: 65, 14 Teşrin-i Evvel 1330. 
İsimsiz, “Bir Alman Generalinin Mülâkatı”, Sayı: 65, 14 Teşrin-i Evvel 

1330. 
İsimsiz, “Moskof Donanması Ne Oldu”, (Batan gemiler), Sayı: 66, 20 

Teşrin-i Evvel 1330. 
İsimsiz, “Bahr-ı Siyahın Moskof Sahili”, Sayı: 66, 20 Teşrin-i Evvel 

1330. 
Başk. Vekili Enver, “Beyanname-i Hümayun Suretidir”, Sayı: 66, 20 

Teşrin-i Evvel 1330. 
Ahmet Rasim, “Efrad-ı Bahriyemize Bir Nazar”, Sayı: 67, 27 Teşrin-i 

Evvel 1330. 
İsimsiz, “İngiltere ve Harb-i Hazır”, Sayı: 67, 27 Teşrin-i Evvel 1330. 
Abdülaziz Çavuş, “Elhükm-i fil İslâm”, (Arapça), Sayı: 68, 3 Teşrin-i 

Sani 1330. 
İsimsiz, “Tezahürat-ı Milliye”, Sayı: 68, 3 Teşrin-i Sani 1330. 
Ahmet Rasim, “Prusya İle İttifak”, Sayı: 68, 3 Teşrin-i Sani 1330. 
İsimsiz, “Mısır İngiliz Boyunduruğundan Nasıl Kurtulabilir?”, Sayı: 68, 

3 Teşrin-i Sani 1330. 
Çakır Kadı Oğlu, “Hareketsiz Kalmak Ölmek Demektir”, Sayı: 69, 10 

Teşrin-i Sani 1330. 
İsimsiz, “Bahr-i Sefitde Fransa, İtalya, Avusturya Kuvvetleri”, Sayı: 69, 

10 Teşrin-i Sani 1330. 
Ahmet Rasim, “Ruslarla Bir Bahri Muharebe”, Sayı: 70, 17 Teşrin-i 

Sani 1330. 
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Abidin Daver, “Vukuat-ı Ahire-i Bahriye”, Sayı: 70, 17 Teşrin-i Sani 
1330. (Devamı 72, 73, 75 ve 76. sayılarda) 

Ali Rıza Seyfi, “Alman Hükümdarları”, Sayı: 70, 17 Teşrin-i Sani 1330. 
İsimsiz, “İngiltere ve Harb-i Hazır”, Sayı: 70, 17 Teşrin-i Sani 1330. 
İsimsiz, “Süveyş Kanalı ve İngiltere”, Sayı: 70, 17 Teşrin-i Sani 1330. 
Lütfullah Ahmet, “Mısır Hakkında”, Sayı: 70, 17 Teşrin-i Sani 1330. 

(Devamı 73, 74, 75, 77. sayılarda) 
F.S., “Almanya’da Vatanperverlik”, Sayı: 71, 23 Teşrin-i Sani 1330. 
İsimsiz, “Fedakârlık Devri”, Sayı: 72, 1 Kanun-i Evvel 1330. 
Mehmet Arif, “Denizde İlk Türkler”, Sayı: 72, 1 Kanun-i Evvel 1330. 

(Devamı 78, 82. sayılarda) 
Hüseyin Kazım, “Ey Türk Uyan”, Sayı: 72, 1 Kanun-i Evvel 1330. 
İsimsiz, “İngiltere ve Harb-i Hazırdaki Mesuliyeti”, Sayı: 74-75, 15-22 

Kanun-i Evvel 1330. 
Cemaleddin Afgani, “E’azam-ı İslam”, Sayı: 75, 22 Kanun-i Evvel 1330. 
Burhaneddin, “Çin Tehlikesi ve Çinli İstilası”, Sayı: 75, 22 Kanun-i 

Evvel 1330. 
Hüseyin Kâzım, “Efkâr-ı Hissiyatı İslamiye”, Sayı: 76, 77, 29 Kanun-i 

Evvel 1330. 
İsimsiz, “Kars Mevki-i Tarihi-Ehemmiyeti Askeriyesi”, Sayı: 76, 29 Ka-

nun-i Evvel 1330. 
İsimsiz, “Muharebenin Zâyi’ât-ı Bahriyesi”, Sayı: 77, 5 Kanun-i Sani 

1330. 
İdris, “Almanya’nın Hâkimiyet-i Havaiye Hususundaki Mesaisi”, Sayı: 

78, 12 Kanun-i Sani 1330. 
Donanma, “Bizler ve Onlar”, (Bizler ve Avrupalılar), Sayı: 79, 19 Ka-

nun-i Sani 1330. 
B.K., “Irak-ı Arabda İngiliz Tecavüzünün Sebep ve Neticeleri”, Sayı: 79, 

19 Kanun-i Sani 1330. 
Arif Cemil, “İngilizlerde İstila Korkusu”, Sayı: 79, 19 Kanun-i Sani 

1330. 
Mecmua, “Mecburi Bir Hasbıhal”, Sayı: 80, 26 Kanun-i Sani 1330. 
İsimsiz, “Umumi Harbde Vazifemiz Hindistan Yolları”, Sayı: 80, 26 Ka-

nun-i Sani 1330. 
Abidin Daver, “Şimal Denizi Muharebe-i Bahriyesi”, Sayı: 80, 26 Ka-

nun-i Sani 1330. (Devamı 83, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 
101, 102. sayılarda) 

Abidin Daver, “İngiltere Muhasara Edilebiliyor mu?”, Sayı: 81, 2 Şubat 
1330. 

İsimsiz, “Siyaset-i Bahriyede Halkın Vezaif ve Ferdi İctimaiyesi, 1 Siya-
set-i Bahriye Ne Demektir?”, Sayı: 81, 2 Şubat 1330. (Devamı 86 ve 87. 
sayılarda) 

İsimsiz, “İngiltere Abluka Edilebilir mi?”, Sayı: 82, 9 Şubat 1330. 
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Ali Canip, “Garba İlk Nazarlar”, Sayı: 82, 9 Şubat 1330. 
İsimsiz, “Milletlerde Esbab-ı İnkişaf ve Terakki”, Sayı: 83, 16 Şubat 

1330. 
Donanma, “Boğaz Önünde”, Sayı: 84, 23 Şubat 1330. 
Abidin Daver, “Çanakkale Geçilebilir mi?”, Sayı: 84, 23 Şubat 1330. 
Ahmet Cevat, “Bir Mağlubiyette İbret”, Donanma Mec. Fevkalade Nüs-

ha, 4 Mart 1330. 

1331 / 1915 Yılı 

İsimsiz, “Miletlerde Hayat ve Hak-ı Hayat”, Sayı: 85, 2 Mart 1331. 
Yekta Bahr, “İtalya Donanması”, Sayı: 85, 2 Mart 1331. 
A., “Mısır’da İngilizler”, Sayı: 85, 2 Mart 1331. (Devamı 95. sayıda) 
Abidin Daver, “İngiliz ve Fransız Donanmasının Zayiatı”, Sayı: 86, 12 

Mart 1331. 
Ali Rıza Seyfi, “Senusi Dindaşlarımız”, Sayı: 88, 26 Mart 1331. 
A.S., “İngiltere’nin Ahlak Cihetiyle İflası”, Sayı: 89, 2 Nisan 1331. 
Abidin Daver, “Alman Donanmasının Bir Ziyâı”, Sayı: 89, 2 Nisan 1331. 
Ali Rıza Seyfi, “İngiltere Rusya Afganistan Cihad-ı Ekber”, Sayı: 91, 16 

Nisan 1331. 
İsimsiz, “Harbin İlanı”, Sayı: 91, 16 Nisan 1331. 
Donanma, “Zafer Devam Ediyor”, Sayı: 92, 23 Nisan 1331. 
İsimsiz, “Muharebe ve Alman Metanet-i Ahlakiyesi”, Sayı: 92-93, 23-

30 Nisan 1331. 
Fazıl Turgut, “Türkün Gazası”, Sayı: 92-93, 23-30 Nisan 1331. 
Abidin Daver, “İcmal Garp Cephesinde Şark Harbinde-Denizde”, Sayı: 

92, 23 Nisan 1331. 
Donanma, “Yeni Rus Hezimeti”, Sayı: 93, 30 Nisan 1331. 
Said, “Muhterem Müttefiklerimizden Avusturya İmparatoru ve Macaris-

tan Kralı Haşmetli Fransuva Jozef Hazretlerinin Hayat-ı Hususiyesi”, Sa-
yı: 93, 30 Nisan 1331. 

Hüseyin Kazım, “Vatanperverane Bir İçtima”, Sayı: 94, 7 Mayıs 1331. 
M. Âlim, “Muharebe ve Alman Metanet ve Ahlakiyesi”, Sayı: 94, 7 Ma-

yıs 1331. 
Donanma, “Azın Çoğa Galebesi”, Sayı: 95, 14 Mayıs 1331. 
Ahmet, “Löven Gambita Nasıl Battı?”, Sayı: 95, 14 Mayıs 1331. 
İsimsiz, “Majestik ve Agamennun Zırhlıların Akıbeti”, Sayı: 96, 21 Ma-

yıs 1331. 
M.B. İdris, “Hâkimiyet Sema ve Almanlar”, Sayı: 96, 21 Mayıs 1331. 
Osman Nuri, “Sinop Baskını”, Sayı: 97, 28 Mayıs 1331. 
Fatma İclâl, “Osmanlı Donanmasından Bir Ahenk?”, Sayı: 97, 28 Ma-

yıs 1331. 
Ali Canip, “Avrupa Tarihi”, Sayı: 98, 4 Haziran 1331. 
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İsimsiz, “İngiliz İmparatorluğunun İnhitat ve Sükûtu”, Sayı: 99, 11 Ha-
ziran 1331. 

İsimsiz, “Düşmanda Asar-ı Yas”, Sayı: 100, 18 Haziran 1331. 
Yusuf Osman, “Almanya’nın Terakkiyat-ı Ahiresi”, Sayı: 103, 9 Tem-

muz 1331. (Devamı 106, 108, 109, 110. sayılarda) 
Ali Rıza Seyfi, “Muharebe Gemisi, Amerika’da Yapılan”, Sayı: 103, 9 

Temmuz 1331. 
Mehmet Emin, “Almanya mı Daha Zengindir Fransa mı?”, Sayı: 104, 

16 Temmuz 1331. 
Selanikli F., “Moskof Esrar-ı Siyasesi”, Sayı: 104, 16 Temmuz 1331. 
Muhammed Şevket, “Harbde Ticaret-i Bahriye”, Sayı: 104, 16 Tem-

muz 1331. 
Ali Rıza Seyfi, “Kızıl Elmaya Doğru”, Sayı: 105, 31 Temmuz 1331. 
Donanma, “İtalya Zümre-i Adaya İltihak Etti”, Sayı: 106, 20 Ağustos 

1331. 
Donanma, “Elbette Zafer Bizimdir, Elbet”, Sayı: 107, 3 Eylül 1331. 
Şevket, “Siyaset ve Harp”, Sayı: 107-108, 3-18 Eylül 1331. 
M.Z., “İktisadiyatımız Ne İçin Düzelmiyor?”, Sayı: 109, 24 Eylül 1331. 
A.S., “Göktepe’nin Zabtı Moskof Vahşeti”, Sayı: 109, 24 Eylül 1331. 

(Devamı 110, 111, 112, 113. sayılarda) 
Donanma, “Balkanlar Siyasetinde Hasmımızın Mağlubiyeti”, Sayı: 

110, 1 Teşrin-i Evvel 1331. 
Donanma, “Hata Bizde imiş”, Sayı: 112, 15 Teşrin-i Evvel 1331. 
Abidin Daver, “İcmal, Vek’ayı Berriye ve Bahriye”, Sayı: 113, 119, 

126, 22 Teşrin-i Evvel 1331. 
Yusuf Razi, “Harb Manzaraları Hasbıhal”, Sayı: 114, 29 Teşrin-i Evvel 

1331. 
M.B. İdris, “Harp Bir Zaruret-i İçtimaiyedir”, Sayı: 114, 29 Teşrin-i Ev-

vel 1331. 
Abidin Daver, “Osmanlı-İtilaf Muharebesi”, Sayı: 114, 29 Teşrin-i Ev-

vel 1331. 
İsimsiz, “Osmanlı-Sırp Seferi”, Sayı: 114, 29 Teşrin-i Evvel 1331. (De-

vamı 121, 122. sayılarda) 
Ömer Fevzi, “Çanakkale Kahraman Zadelerine”, Sayı: 115, 5 Teşrin-i 

Sani 1331. 
İsimsiz, “Fransız Bahriyesinin Osmanlı Filosuna Bir Hediyesi”, Sayı: 

115, 5 Teşrin-i Sani 1331. 
Donanma, “Fakra Mahkûm Bir Sınıf-ı Münevver”, Sayı: 116, 12 Teşrin-

i Sani 1331. 
Mustafa Haluk, “Türk Destanı”, Sayı: 116, 12 Teşrin-i Sani 1331. 
M.C., “Amerika’ya Hicret”, Sayı: 116, 12 Teşrin-i Sani 1331. 
Haşim Nahit, “İktisadi Hadiseler”, Sayı: 117, 12 Teşrin-i Sani 1331. 
M.B. İdris, “Lisan Bahsi ve Avam Dili”, Sayı: 117, 12 Teşrin-i Sani 1331. 
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Haşim Nahit, “Lisan Meselesi”, Sayı: 119, 26 Teşrin-i Sani 1331. 
Münir Tevfik, “Türk Kızı”, Sayı: 119, 26 Teşrin-i Sani 1331. 
M.B. İdris, “Yılmamak Usanmamak”, Sayı: 120, 3 Kanun-ı Evvel 1331. 
Ali Rıza Seyfi, “Bir Türk Esirinin Hikâyesi”, Sayı: 120, 3 Kanun-ı Evvel 

1331. 
İsimsiz, “Avrupa Medeniyetine Dair”, Sayı: 121, 10 Kanun-ı Evvel 1331. 
Mehmet Münir, “Şehit Niyazi Bey”, Sayı: 121, 10 Kanun-ı Evvel 1331. 
Hüseyin Kazım, “İran Viran”, Sayı: 121, 10 Kanun-ı Evvel 1331. 
Ahmet Rasim, “Bağdat Seferi 1048”, Sayı: 121, 10 Kanun-ı Evvel 1331. 
Haşim Nahid, “Avrupa Ulûmu ve Biz”, Sayı: 122, 17 Kanun-ı Evvel 

1331. 
M., “Selanik Bilmecesi”, Sayı: 122, 17 Kanun-ı Evvel 1331. 
M. Vasfi, “Mevcudiyet-i Milliyeyi Esasat-ı Ahlakiyede Arayalım”, Sayı: 

122, 17 Kanun-ı Evvel 1331. 
Haşim Nahit, “Hakiki İstiklal”, Sayı: 123, 24 Kanun-i Evvel 1331. 
Ali Rıza Seyfi, “Rusya’nın Dâhili Yaraları Arazisiz Köylüler Amerikalı 

Seyyahın Rusya’dan Yazdığı Mektup”, Sayı: 123, 24 Kanun-i Evvel 1331. 
Ahmet Rasim, “İngilizlerle İlk Muahede-i Sulhiye”, Sayı: 124, 31 Ka-

nun-i Evvel 1331. 
İsimsiz, “Amerika’da Nüfus Meselesi”, Sayı: 124-125-128, 31 Kanun-i 

Evvel 1331. 
A.Z., “Sırbistan Tahtının An’anesi”, Sayı: 124, 31 Kanun-i Evvel 1331. 
Ahmet Rasim, “Mısır’ın İşgal ve Gasbında Bir Safha”, Sayı: 125, 7 Ka-

nun-i Sani 1331. 
S.S. Seyfi, “Şanlı Tarihimizden Ulvi Bir Sahife Deli Mehmet”, Sayı: 125, 

7 Kanun-i Sani 1331. 
E.R., “Karadağ”, Sayı: 126, 14 Kanun-i Sani 1331. 
Hüseyin Kazım, “Melun İngilizler İçin”, Sayı: 126, 14 Kanun-i Sani 1331. 
İsimsiz, “Kaçtıkları Gün”, Sayı: 126, 14 Kanun-i Sani 1331. 
M.C., “Amerika Tarihinde İngilizler”, Sayı: 126, 14 Kanun-i Sani 1331. 
Fehmi, “Çanakkale Abidesi”, Sayı: 127, 21 Kanun-i Sani 1331. 
Ahmet Rasim, “Slavlar”, Sayı: 127-128, 21 Kanun-i Sani 1331. 
Ethem Cemil, “Milli Edebiyat ve Marazi Hadiseler”, Sayı: 128, 28 Ka-

nun-ı Sani 1331. 
Ali Şükrü, “Almanları İyi Tanıyalım”, Sayı: 128, 28 Kanun-ı Sani 1331. 

1333 / 1917 Yılı 

Hüseyin Kazım, “Talat Paşa”, Sayı: 129, 23 Temmuz 1333. 
Kazım Nami, “Harb ve Kadınlarımız”, Sayı: 129, 23 Temmuz 1333. 
H.K., “Barbaros Hayreddin”, Sayı: 129, 23 Temmuz 1333. 
A.R., “Taht-el Bahirler Düşmana Aman Dedirtebilecekler mi?”, Sayı: 

129-130, 23 Temmuz, 2 Ağustos 1333. 
A.R., “İcmal-i Harp”, Sayı: 129, 23 Temmuz 1333. 
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Halit Fahri, “Türk Askerine”, Sayı: 130, 2 Ağustos 1333. 
Ali Şükrü, “Varşova Muharebesi 1”, Sayı: 130, 2 Ağustos 1333. (Deva-

mı 131. sayıda) 
C.K., “Gazi Süleyman Paşa”, Sayı: 130, 2 Ağustos 1333. (Devamı 131. 

sayıda) 
Mecmua, “Tehlike Keşf-i İstikbal”, Sayı: 130, 2 Ağustos 1333. (Devamı 

131, 132, 134, 135, 137, 143 ve muhtelif sayılarda) 
Abidin Daver, “Bahriyemiz Nasıl Çalışıyor”, Sayı: 131, 9 Ağustos 1333. 
İsimsiz, “Onuncu Asr-ı Hicride Osmanlı Donanması”, Sayı: 131, 9 Ağustos 

1333. (Devamı 132, 133, 134, 138, 140, 142, 145, 149, 165. sayılar) 
A. Rıza Seyfi, “200 Sene Evvel Türk Korsanlarında Kuvve-Bahriye”, 

Sayı: 132, 16 Ağustos 1333. 
M.S., “Münasebet-i Beynelmilel”, Sayı: 132, 16 Ağustos 1333. 
Abidin Daver, “İnşaat-ı Cedide İle Taht-el Bahirlerde Galebe Mümkün 

mü?”, Sayı: 132, 16 Ağustos 1333. 
İsimsiz, “Taht-el Bahirler ve Churchill”, Sayı: 132, 16 Ağustos 1333. 
M.S., “Münasebat-ı Beynelmilel”, Sayı: 133, 23 Ağustos 1333. 
İsimsiz, “Harbin Uzamasından Amerika Mesuldür-1”, Sayı: 133-139, 

23 Ağustos 1333. 
Donanma, “Maksada Doğru Ufak Bir Felsefe”, Sayı: 134, 30 Ağustos 

1333. 
Ahmet, “İtalya Donanması”, Sayı: 134, 30 Ağustos 1333. 
Hüseyin Kazım, “Âlem-i Muhammedi”, Sayı: 135, 7 Eylül 1333. 
Abidin Daver, “Askajerak Muharebe-i Bahriyesi”, Sayı: 135, 7 Eylül 

1333. (Devamı 136, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 155. sayı-
larda) 

Abdurrahman Şeref, “Harb-i Hazırın Menşei, Fransa-Prusya Harbinin 
Suret-i Zuhuru”, Sayı: 137, 20 Eylül 1333. (Devamı 138, 139, 140, 142, 
143, 145, 146, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 158. sayı-
larda) 

Ali Rıza Seyfi, “Feci Bir Sergüzeşt-i Bahri”, Sayı: 137, 20 Eylül 1333. 
Donanma, “Maksada Doğru İstikbaldeki Donanmamız”, Sayı: 138, 27 

Eylül 1333. 
Hüseyin Kazım, “İttihat ve Terakki Kongresi”, Sayı: 138, 27 Eylül 1333. 
Yusuf Ziya, “Ziya Gök Alp Bey Efendiye”, Sayı: 138, 27 Eylül 1333. 
Mahmut Muin, “Türk Neferlerinin Menakib-i Ulviyesi”, Sayı: 138, 27 

Eylül 1333. 
Selime S., “İspanya Harplerinin Devr-i Hakimiyelerine Ait Tefekkürât”, 

Sayı: 138, 27 Eylül 1333. 
Mehmet Şevket, “Harb Filolarının Suret-i Zuhuru”, Sayı: 138, 27 Eylül 

1333. 
Donanma, “Maksada Doğru İstikbalde Donanma”, Sayı: 139, 4 Teşrin-

i Evvel 1333. 
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Hüseyin Kazım, “Nutk-ı Sedaretpenahi”, Sayı: 139, 4 Teşrin-i Evvel 
1333. 

Mahmut Muin, “Çanakkale Mefahirinden”, Sayı: 139, 4 Teşrin-i Evvel 
1333. 

Ahmet, “Düvel-i Müttehide-i Amerika Donanması”, Sayı: 139, 4 Teşrin-
i Evvel 1333. 

İsimsiz, “Japon Donanması”, Sayı: 139, 4 Teşrin-i Evvel 1333. 
İsimsiz, “Bahr-i Sefit Sahillerinde Kanlı Bir Müsademe-1”, Sayı: 139, 4 

Teşrin-i Evvel 1333. 
Mahmut Muin, “Türk Neferlerinin Menakıb-ı Ulviyesi”, Sayı: 140, 11 

Teşrin-i Evvel 1333. 
H.K., “Kayzer Hazretlerinin Ziyareti”, Sayı: 141, 18 Teşrin-i Evvel 1333. 
Abidin Daver, “Harb-i Hazırın Menşei”, Sayı: 141, 18 Teşrin-i Evvel 

1333. 
Siraceddin, “Sedd-ül Bahir Karşısında”, Sayı: 141, 18 Teşrin-i Evvel 

1333. 
Şevket, “Muharebe Gemilerinin Cesameti”, Sayı: 141, 18 Teşrin-i Evvel 

1333. 
Ahmet, “Muharebeye Hazır Ol”, Sayı: 141, 18 Teşrin-i Evvel 1333. 
Hakkı Tarık, “Haşmetmaab Kayzer’e Övgü”, Sayı: 142, 25 Teşrin-i Ev-

vel 1333. 
A.D., “Baltık Muharebeleri”, Sayı: 142, 25 Teşrin-i Evvel 1333. 
İsimsiz, “İhanetin Cezası Hain İtalyanlar”, Sayı: 143, 1 Teşrin-i Sani 

1333. 
Hüseyin Kazım, “Harp Gayeleri-1”, Sayı: 143, 1 Teşrin-i Sani 1333. 

(Devamı 144, 145, 146, 147. sayılarda) 
Mahmut Muin, “Türk Neferlerinin Menakıb-ı Ulviyesi”, Sayı: 143, 1 

Teşrin-i Sani 1333. 
M. Şevket, “Denizci Milletler Nasıl Yetişir”, Sayı: 143, 146, 147, 153, 

1-22 Teşrin-i Sani 1333. 
Ahmet, “Yunan Ticaret Donanması ve Suret-i Tekâmülü”, Sayı: 143, 1 

Teşrin-i Sani 1333. 
İsimsiz, “İhanetin Cezası Devam Ediyor”, Sayı: 144, 8 Teşrin-i Sani 

1333. 
Ali Şükrü, “Bir Millet Nasıl Terakki Eder-1”, Sayı: 144, 8 Teşrin-i Sani 

1333. (Devamı 145, 146, 147, 151, 153, 154, 155, 160. sayılarda) 
Donanma, “Maksada Doğru Bahr-i İstikbalimiz”, Sayı: 146, 22 Teşrin-i 

Sani 1333. 
A.D., “Taht’el Bahirleri Kaç Milyon Tona Batırdılar”, Sayı: 146, 22 Teş-

rin-i Sani 1333. 
Donanma, “Maksada Doğru”, Sayı: 147, 4 Kanun-i Evvel 1333. 
İsimsiz, “İran ve İttihad-ı İslam-1”, Sayı: 147, 4 Kanun-i Evvel 1333. 
H.K., “Girit Seferi”, Sayı: 147-148, 4-13 Kanun-i Evvel 1333. 

234



SUAT ZEYREK - MEHMET ALİ KARAMAN / DONANMA MECMUASI (1326-1334) 17

Donanma, “Maksada Doğru Noksanlarımız”, Sayı: 148, 13 Kanun-i 
Evvel 1333. 

Hüseyin Kazım, “İnsan Bilmediği Şeyden Bahs Edemez”, Sayı: 148, 13 
Kanun-i Evvel 1333. 

Sıraceddin, “Kumkale Siperlerinden”, Sayı: 148, 13 Kanun-i Evvel 
1333. 

İsimsiz, “İran ve İttihad-ı İslâm-2”, Sayı: 149, 26 Kanun-i Evvel 1333. 
A. Rıza Seyfi, “1243 Senesinde Nizam-ı Cedit Ne Haldeydi?”, Sayı: 150 

151, 3-17 Kanun-i Sani 1333. 
Ahmet, “Yavuz’un Sergüzeşti”, Sayı: 150, 3 Kanun-i Sani 1333. (De-

vamı 151, 152, 154, 160, 161, 162, 163, 164. sayılarda) 
A.D., “İ’tilafın Zayiat-ı Bahriyesi”, Sayı: 150, 3 Kanun-i Sani 1333. 
Ahmet Rasim, “Ruslarla İlk Muahede-i Sulhiye”, Sayı: 152, 31 Kanun-i 

Sani 1333. 
Mehmet, “Amerikalı Bir Amiralin Fikri ve Mütalaası”, Sayı: 152, 31 Ka-

nun-i Sani 1333. 
Ali Fahri, “Girit Seferi-1”, Venedik tarihinden çeviri, Sayı: 152, 31 Ka-

nun-i Sani 1333. (Devamı 153, 155, 161, 166, 168, 170, 171, 172. sayı-
larda) 

1334 / 1918 Yılı 

Ahmet Rasim, “Ruslarla 1112 Muahedesi”, Sayı: 153, 12 Şubat 1334. 
K.V., “Troçki’nin Kurnazlığı”, Sayı: 154, 21 Şubat 1334. 
Ali Rıza Seyfi, “İngiliz Donanmasının Dokuz Kuyruklu Kedisi”, Sayı: 

154, 21 Şubat 1334. 
K.V., “Tekdir İle Uslanmayanın Hakkı Kötektir Rusya ile Sulh Üzerine”, 

Sayı: 155, 28 Şubat 1334. 
Sıraceddin, “Arı Burnunda”, Sayı: 156, 7 Mart 1334. 
Ali Rıza Seyfi, “M. Ali Paşa İsyanında Hükûmet-i Osmaninin Rusya, 

Avusturya ve Fransa Hükümetleri İle Münasebet-i Siyasiyesi-I-II”, Sayı: 
160-162, 4-18 Nisan 1334. 

Ahmet, “Düşmanların Sefain-i Harp Zayiatları”, Sayı: 160, 4 Nisan 
1334. 

Ali Şükrü, “Dış Denizlerde Türkler”, Sayı: 161, 162, 164, 165, 11 Ni-
san 1334. 

Rabbani Fehmi, “Berlin Muhasarası”, Sayı: 162, 163, 18-25 Nisan 
1334. 

İsimsiz, “Batum Hakkında”, Sayı: 162, 18 Nisan 1334. 
İsimsiz, “Kars Kalesinin İstirdat ve İstihlası”, Sayı: 163, 25 Nisan 

1334. 
İsimsiz, “Mecidiye Kruvazörümüzün Menakıbı”, Sayı: 165, 9 Mayıs 

1334. 
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Abidin Daver, “Karadeniz Filosu Bizim Olmalıdır”, Sayı: 166, 167, 23-
30 Mayıs 1334. 

Ali Rıza Seyfi, “Navarin Muharebesinden Sonra-I-II”, Sayı: 166, 167, 
23 Mayıs 1334. 

İsimsiz, “Mecidiyemiz Nasıl Batmıştı?”, Sayı: 167, 30 Mayıs 1334. 
A. Rıza Seyfi, “Osmanlı İmparatorluğunun Deniz Muharebeleri”, Sayı: 

168, 6 Haziran 1334. (Devamı 169, 170, 173, 174, 176, 179, 180, 181, 
183, 184, 187, 188 ve 189. sayılarda) 

Ahmet, “Napolyon ve Taht’el Bahir”, Sayı: 168, 6 Haziran 1334. 
Ahmet Muhtar Paşa, “İstanbul ve Fethinin Ehemmiyet-i Maziye ve Ha-

zırasına Atf-ı Nazar”, Sayı: 169, 14 Haziran 1334. 
İsimsiz, “Amerika Sularında Alman Taht’el Bahirleri”, Sayı: 169, 14 

Haziran 1334. 
Ali Rıza Seyfi, “Bir Türk Esirinin Hikâyesi”, Sayı: 169, 14 Haziran 1334. 
İsimsiz, “Alman Donanması, Avusturya Macaristan Donanması, Ameri-

ka Donanması”, Sayı: 169, 170, 171, 14-28 Haziran 1334. 
Ali Şükrü, “Amerika Kuvve-i Askeriyesi-1”, Sayı: 170, 20 Haziran 1334. 
Rabbani Fahri, “Çanakkale’de İngilizlerin AE2 Numaralı Taht’el Bahri-

ni Garkeden Sultan Hisar Süvarisi Rıza Beyin Defter-i Hatıratından”, Sayı: 
171, 28 Haziran 1334. 

Y.A., “Harbiye Nazırı Fon Kolman’ın İrat Ettiği Siyasi Nutuklardır”, Sa-
yı: 172, 4 Temmuz 1334. 

Yunus Nadi, “İcmal-i Siyasi”, Sayı: 172, 4 Temmuz 1334. 
N.S., “Harp Senelerinde İstanbul I-II”, Sayı: 172, 174, 4-18 Temmuz 

1334. 
İsimsiz, “Düşmanlarımızı Tanıyalım”, Sayı: 173, 11 Temmuz 1334. 
Tahsin Nuri, “Sivastopol Muharebe-i Bahriyesi I-II”, Sayı: 174, 175, 

18-25 Temmuz 1334. 
A. Rıza Seyfi, “Pek Mühim Bir Teşebbüs-ü Terakkiperverane”, Sayı: 

177, 8 Ağustos 1334. 
Mahmut Muin, “Rus Çarı İkinci Nikola’nın İdamı”, Sayı: 177, 8 Ağus-

tos 1334. 
Necmeddin Mahir, “Sultan Mehmetler Hükümdar-ı Ali Haslet-i Fatih Sul-

tan Mehmet 1”, Sayı: 180, 29 Ağustos 1334. (Devamı 181 ve 185. sayılarda) 
İsimsiz, “Harbin Dördüncü Senesinde Düşman Zayiat-ı Bahriyesi”, Sa-

yı: 180, 29 Ağustos 1334. 
İsimsiz, “Şeyh Sinusi Hazretleri ile Mülakat”, Sayı: 182, 12 Eylül 1334. 
Mehmet Hikmet, “Harbi Umumide Zayiat-ı Bahriyemiz”, Sayı: 182, 12 

Eylül 1334. 
Abidin Daver, “Donanma mı, Kafkasya mı?”, Sayı: 183, 19 Eylül 1334. 
İsimsiz, “Rusya’nın Karadeniz Donanması”, Sayı: 185, 10 Teşrin-i Ev-

vel 1334. 
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Orhan Mithat, “Harp Zengini İle Mülakat”, Sayı: 186, 17 Teşrin-i Evvel 
1334. 

Abidin Daver, “Zafer-i Nihaiyi Kazanan Sulh, Donanmadır”, Sayı: 188, 
1 Kanun-i Evvel 1334.  

İsimsiz, “Almanya Ne İçin Birden Bire Mağlup Oldu?”, Sayı: 188, 1 Ka-
nun-i Evvel 1334. 

İsimsiz, “İtilaf Donanması Limanımızda”, Sayı: 188, 1 Kanun-i Evvel 
1334. 

Tahsin Nuri, “Harp Hatıratı Yavuz Nasıl Torpile Çarpmıştı?”, Sayı: 
189, 1 Kanun-i Sani 1334. 

Abidin Daver, “Alman Donanması Nasıl Teslim Oldu”, Sayı: 191, 1 
Mart 1335. 

Abidin Daver, “Alman Donanması Ne Olacak?”, Sayı: 192, 1 Nisan 1335. 
Ahmet İsmail, “Harp Esnasında Alman Donanması”, Sayı: 192, 1 Ni-

san 1335. 
İsimsiz, “Alman Ticaret-i Bahriye Filosunun Teslimi”, Sayı: 192, 1 Ni-

san 1335. 
İsimsiz, “Harb-i Umumide Ne Kadar Sefine-i Harbiye Battı”, Sayı: 192, 

1 Nisan 1335. 

Sonuç 

Donanma Mecmuası, Donanmayı Osmanî Muaveneti Milliye Cemiye-
ti’nin bir yayın organıdır. Donanmayı sevdirme ve güçlü bir Osmanlı do-
nanması meydana getirme amacı yanında ahlaki, tarihi, kültürel ve sa-
nat ağırlıklı çok yönlü bir dergi olmuştur. Bu çalışmamızda Donanma 
Mecmuası’nın ilk 192 sayısı incelenerek önemli makaleler tespit edilme-
ye çalışılmıştır. Mecmuanın ilk çıktığı 1910 yılından 1918’e kadar Os-
manlı Devleti’nin çok önemli sorunlarla uğraştığı ve büyük savaşlara gir-
diği bir dönem olmuştur. Dergi dünyadaki gelişmeleri de yakından takip 
etmiş, denizcilik ve havacılıkla ilgili balon gibi yeni keşif ve buluşlar, ya-
pılan denemeler ve tatbikatlar detaylı bir şekilde yer almıştır. 

Donanma mecmuası vasıtasıyla Avrupa ve Avrupa dışı devletlerin do-
nanmaları hakkında çok ciddi tespitler ve mukayeseler yapılmıştır. 1910 
yılında dünyada henüz bilinmeyen ve sadece Amerika’da denemesi yapı-
lan uçak gemileri ile ilgili bir resim yayınlanmıştı. Dünyada donanmayla 
ilgili bütün gelişmeler yakından takip edilmiş ve bunların görsel tanıtı-
mına özen gösterilmiştir. Amerika’ya özel bir ilgi gösterilmiş ve bu ülke-
den bahsedilirken sürekli olarak müttefik ifadesi kullanılmıştır. Buraya 
eğitim amaçlı gönderilen subaylar hakkında detaylı bilgiler verilmiştir. 
Mecmuada ülkenin genel ve özel sorunlarıyla yakından ilgilenilmiştir. 
Fakat bazı çelişkiler de bulunmaktadır. Trablusgarp Savaşı ile ilgili ol-
dukça fazla makale yer almış, burada yaşanan fedakârlıklar övülmüştür. 
İstanbul’dan giderek Trablusgarp’taki direnişe katılan ve örgütleyen su-
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baylara özel bir yer verilmiştir. “Nasıl Gitmişler” başlığı ile çok sayıda 
makale neşredilmiştir. Ayrıca Osmanlı Devleti’nin Trablusgarp’ı müdafaa 
etmek mecburiyeti üzerinde durulmuştur. Bununla birlikte meşrutiyet 
dönemine damgasını vuran Arnavut isyanları, bastırılış şekli ve meydana 
getirdiği sonuçlar üzerinde ise hiç durulmamıştır. 

Donanma Mecmuası’nda Balkan Savaşı ile ilgili savaş yıllarında hiç-
bir yayın yapılmamıştır. Sadece savaş sonrasında birkaç makaleye rast-
layabiliyoruz. Muhtemelen bunun özel bir nedeni olmalıdır. Halka mağ-
lubiyet haberlerini vererek moral bozukluğuna sebep olmamak gibi bir 
kaygı taşındığı anlaşılıyor. Aynı kaygı I. Dünya Savaşı’nda da devam et-
miştir. Çanakkale Cephesi dışındaki savaşlardan neredeyse hiç bahse-
dilmemiştir. Savaş öncesi ve savaşın başlamasından hemen sonra “Ça-
nakkale Geçilebilir mi?” şeklinde yayınlarla tehlike bölgesine işaret edil-
miştir. Fakat bazı garipliklerde meydana gelmiştir. I. Dünya Savaşı’nın 
en şiddetli yıllarında zamanın gündemine hiç uymayan nokta-virgül tar-
tışması mecmuaya da yansımıştır. 

Donanma Mecmuası toplumda bir donanma kültür ve isteği oluştur-
ma konusunda oldukça başarılı olmuş halk ve aydın kesimlerinde devle-
tin güçlü bir donanmaya sahip olması gerektiği genel bir kabul görmüş-
tür. Mecmua ayrıca çok şeffaf bir idare sergilemiş, toplanan ianeler az 
çok demeden her sayıda isim verilerek yayınlanmış, böylece hem halk 
teşvik edilmiş, hem de oluşabilecek şüpheler giderilmiştir. Mecmua baş-
ka bir misyon üstlenmiş, toplumda sporu sevdirmek ve yaygınlaştırmak 
için her türlü sporun haberini yapmıştır. Her türlü spor faaliyeti ve mü-
sabakası, lig maçları ve sonuçları, yorumlarına yer verilmiştir. Çok deği-
şik spor dallarına teşvikler yapıldığı da görülmektedir. Su sporları ve yel-
kencilik bunlar arasındadır. Spor yorumlarına bakıldığı zaman günümüz 
spor haberciliği ve yorum kabiliyetine adeta bir başlangıç teşkil ettiği gö-
rülecektir. 

Ayrıca kadın yazar ve şairler de görülmektedir. Fatma Aliye Hanım, 
Selime Servet, Emine Süreyya ve Fatma İclal Hanımların çok sayıda ha-
ber ve makaleleri bulunmaktadır. Dünya edebiyatı da yakından takip 
edilmiş; İngiliz, İtalyan ve Alman edebiyatından önemli eserler tercüme 
edilerek tefrika edilmiştir. Sonuç olarak Donanma Mecmuası’nda yayın-
lanan makalelere gösterilen ilgisizlik giderilebilirse araştırmalara önemli 
katkılar sağlayacağı rahatlıkla söylenebilir. Özellikle denizcilik tarihi, do-
nanma siyaseti, Trablusgarp savaşı ve Türk-Alman ilişkilerinde yapılan 
çalışmalara önemli katkılar sağlayacağı açıktır. 
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KİTAP TANITMA 

SARI UYGURLAR VE KANSU BÖLGESİ KABİLELERİ  
(9-11. ASIRLAR) 

Doç. Dr. Tilla Deniz BAYKUZU* 

Prof. Dr. Gülçin Çandarlıoğlu, Sarı Uygurlar ve Kansu Bölgesi Ka-

bileleri (9-11. Asırlar), Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayını, Göz-

den Geçirilmiş 2. Baskı, 16,5 x 24 cm ebadında, Kitap Kâğıdı, Karton Ka-

pak, 128 sayfa, ISBN: 978-975-498-222-0, İstanbul, 2013. 

Uygur Devletinin Ötüken’de kurulup yıkılmasından (744-840) sonra 
Uygurları oluşturan boylardan bir kısmı Turfan (Kao-ch’ang) bölgesine 
giderek daha farklı ve parlak bir dönemi başlatmışlardır. Ancak Turfan 
Bölgesi’ne gitmeyen, bunun yerine güneye, Kan-chou Bölgesine inerek 
burada yerleşen ve günümüze ancak birkaç bin nüfusla ulaşabilen ve 
Sarı Uygurlar adını alan Uygur kabileleri Türk tarihinin az bilinen önem-
li bir kısmını oluştururlar. 

Yazarın 1967 yılında doktora tezi olarak hazırladığı bu konu, düzelti-
lerek, yeni kısımlar eklenerek ve yeni araştırma eserleriyle karşılaştırıla-
rak 2004 yılında Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı tarafından İstanbul’-
da bastırılmıştır. 

Eser üç bölümde incelemiştir. Yazar, birinci bölüm olan “Kansu’nun 
Etnografik ve Politik Durumu” konusuna (11-52 s.) yaptığı giriş kısmında 
(12-14 s.) 20. yüzyılın başlarından itibaren başlayıp hızlanan Orta Asya 
Türk Tarihine ait kazı çalışmaları ve bu kazılarda tarihi aydınlatıcı çeşitli 
dillere ait binlerce eserin bulunması ile önemli bir dönemin başladığın-
dan söz etmektedir. Ayrıca dönem hakkında bilgi veren Çinli ve Arap el-
çilerin raporları, seyyahlar ve tüccarların aktardığı bilgileri ve coğrafya 
kitaplarını tanıtmaktadır. 
                                                           
* Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü. 
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Bu ilk bölümde Kan-chou Tatarları, Çin’den Hoten’e giden yedi Çin 
prens rahibin ve Çin’e giden Hoten elçilerinin raporlarına göre (925) Kan-
su Bölgesi Kabileleri (20-23 s.), Hoten’e giden Kao Chu-huei’in Seyahat-
namesi (958)’ne göre Kansu Bölgesi Kabileleri (23-26 s.), Beşbalık Uygur-
larına Gidip Gelen Çin Elçisi Wang Yen-te’nın Seyahatnamesine göre  
Kansu Bölgesi Kabileleri (26-29 s.) ve “Kara Müren’deki Uygurlar” (29-
31s.) başlıkları altında konuyu irdelemiş, hemen ardından da bunlardan 
ikisinin Çince metinden birebir tercümesini vermiştir (31-52s.). 

“Sarı Uygurların Kan-chou’ya Gelişleri” adındaki ikinci bölümde ise 
öncelikle Uygurları oluşturan boylar, Uygurların anavatanları, Ötüken’de 
kurdukları devlet ile yıkılışları hakkında kısa bilgi verilmiş, yıkılmaların-
dan sonra ise hangi bölgelere göç ettikleri üzerinde durulmuştur (58-
62s.) Girişteki bu bilgilerden sonra, Beş Sülale Dönemi yani Sonraki Li-
ang (907-923), Sonraki T’ang (923-936), Sonraki Ch’in (936-946), Sonra-
ki Han (947- 950) ve Sonraki Chou (951-9960) dönemlerindeki siyasi du-
rumları incelenmiştir. Ayrıca bu bölüme Uygur-Hoten, Uygur-Kitan iliş-
kileri de ilave edilmiştir (57-87s.). 

Sarı Uygurlar ve Hsi-Hsialar adlı üçüncü bölümde 960 yılında Beş 
sülale döneminin bitmesinden hemen sonra Türk kökenli olan Hsi-Hsia-
lar (Batı Hsia) 987’de güçlü bir devlet olarak ortaya çıkar. Çin tarihinin 
kültürel açıdan en parlak dönemlerinden birini oluşturan bu gizemli 
devlet Cengiz Han tarafından yıkılıncaya kadar Sarı Uygurların da hami-
liğini yapmıştır. Yazar bu son bölümde Hsi Hsia konusunu açarak Sarı 
Uygurların 13. yüzyıl ortalarına kadar olan siyasi hayatını Liao ve Chin 
yıllıklarından irdelemiştir. 

Eser, dönemin Çin hanedanlıklarının kronolojik listesi (116-117s.) İn-
gilizce kısa özet (118-119s.) bibliyografya (120-121s.), Çince kaynaklar 
ve kısaltmalar (122s.) ile dönemi anlatan bir haritayla bitirilmiştir. 

Prof. Dr. Gülçin Çandarlıoğlu tarafından hazırlanan bu eser, araştır-
macının Çin diline vakıf olmasıyla Çin kaynaklarından direkt olarak yap-
tığı çeviriler eserin ciddi ve her zaman bu dönem araştırmalarına refe-
rans olacak bir eser olmasına sebep olmuştur. 

Çince karakterlerin yerleştirilebilmesi sıkıntısından dolayı dipnotlar 
genel kullanımdakilerden daha büyük satır aralıklarıyla yazılmıştır. 
Uzun süredir mevcudu kalmamış olan eserin ikinci baskısının yapılmış 
olması bizleri çok sevindirdi. 
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