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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 

Kimlik, bir taraftan ferdin iç dünyasında gerçekleşen bir oluş, diğer 

taraftan toplumun etkin olduğu bir inşadır. Fert ve toplumun birliğini, 

kimliğin özünü oluşturan maya gerçekleştirir. Anadolu’da Türk kimliğinin 

özünü oluşturan maya Türkistan’dan gelmiştir. Bu özle oluşan kimlik, 

kimliğin sahiplerince tekrar Türkistan’a taşınmak istenmiştir. Bütün Türk 

Dünyası’nın birlikteliğini birliğe dönüştürecek yegâne unsur olarak bu 

maya esas alınmıştır. Bu sebeple, Türk Dünyası’na yönelik ilgi, sadece 

bir siyasî hareket olmamış, ilmî ve edebî camiada önemli bir yer bulmuş-

tur. Siyasî iktidar mücadelesi içinde yer alanlardan daha fazla, edebiyat-

çı, yazar, gazeteci, din adamı gibi geniş bir yelpazenin Türk Dünyası’nın 

kimlik birliğinin sağlanmasına yönelik çabası olmuştur. Bu çaba Rus sö-

mürgeciliği döneminde kesintiye uğramış görünse de için için gerçekleşen 

bir mayalanmanın mevcudiyeti Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra 

fark edilmiştir. Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarını kazanmalarıyla 

birlikte, Türkiye ile Türkistan arasındaki ilişkilerde önemli gelişmeler gö-

rülmüştür. Mayanın tutup tutmaması insan unsuruna bağlı olarak şekille-

necektir. 

Anahtar kelimeler: Kimlik, İnsan, Türk Dünyası, Birlik, Maya, Sö-

mürgecilik, Sovyetler Birliği. 

Abstract 

Turkish Identity From Anatolian Ferment to Turkistan Nature 

Ferment 

Identity, on the one hand is an event that takes place in the inner 

world of an individual and on the other hand is a kind of construction in 

which the society is actively involved. The nature forming the core of iden-
                                                           
* İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi. 
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tity constitutes the unity of the individual and society. The nature forming 

the core of Turkish identity in Anatolia has come from Turkistan. The 

identity formed by this core has been wanted to carry again to Turkistan 

by the owners of the identity. This ferment has been based on as the uni-

que element that will turn the unity of the whole Turkic World into a unity. 

For this reason, interest in the Turkic World has not only been a political 

movement but also it has found an important place in the community of 

science and literature. More than the ones who have been involved in the 

struggle for political power, the ones such as people dealing with literatu-

re, writers, journalists and clerics in a broad spectrum have struggled for 

the constitution of the unity of the Turkic World’s identity. Even if this 

struggle was seen as if it had been interrupted during the period of the 

Russian colonialism, presence of the bitterly realization of this nature fer-

ment was noticed after the decomposition of the Soviet Union. After the 

Turkish Republics had gained their independence, significant develop-

ments were noticed related to the relations between Turkey and Turkis-

tan. Whether the realization of this ferment will be ok or not depends on 

the human element. 

Key words: Identity, Human, Turkic World Unity, Ferment, Colonia-

lism, The Soviet Union. 

Giriş 

Türkistan’la olan ilişkilerimiz dört dönem dâhilinde düşünülebilir. Bi-
rinci dönem Türkistan’dan Anadolu’ya göçlerle birlikte Yesi’den gelen ke-
lâmla mayalanma sürecidir. Maya Anadolu’da tutmuş, Balkanlara taş-
mıştır. İkinci dönem, Rus tehdidi karşısında gelişen Türkiye-Türkistan 
ilişkileridir. Bu dönemde Anadolu’dan alınan maya Türkistan’a çalınmak 
istenmiştir. Öncelikli amaç, gelecekte tehdit olarak görülen Osmanlı’nın 
Rus işgalini ve daha fazlası Türkistan’ın işgalini önleyip, bütün Türk 
dünyasını kapsayan bir sosyal, kültürel ve siyasî projeyi gerçekleştir-
mektir. Üçüncü dönem önlenemeyen işgal ve sömürge dönemidir. Bu dö-
nemde Anadolu’dan Türkistan’a ulaşan mayanın tutmaması için çeşitli 
politikalar takip edilmiş, şiddet ve baskı uygulanmak suretiyle kültürel 
açıdan mevcut olan kimliğin siyasi bir mahiyet kazanmasının önüne ge-
çilmeye çalışılmıştır. İçin için mayalanmanın önüne geçilememişse de, 
mayalanma zahire taşınıp aşikâr hale gelememiştir. Nihayet yaşamakta 
olduğumuz günlerde bağımsızlık sonrası Türkiye ile Türkistan’ın ilişkile-
rinin belirlediği Türk Dünyası dâhilindeki gelişmelerdir. Bu süreçte gizli 
olan aşikâr hale gelmektedir. Görünürlük, farkındalığı arttırmakta, bu 
da yakınlaşmayı doğurmaktadır. Türk Dünyası’nın mensuplarının birbir-
leriyle olan ilişkileri, farkına varılan birlikteliği birlik haline getirecek 
mahiyette gelişmektedir. Yesi’de doğan Hikmetler Türkistan’dan Anado-
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lu’ya, buradan da Balkanlara taşmıştır. Şimdi Anadolu’dan aslına yönel-
mektedir. 

Anadolu Mayası ve Türk Kimliği 

Kimlik hem birey hem de toplumla alakalı olarak şekillenir. Bireyin 
doğumu ile başlayan süreçte kimlik, özgün tecrübelerle dinamik bir olu-
şum arz eder. Süreklilik içerisinde değişimle kimlik belirginleşirken, di-
ğer insanlara hem ihtiyaç duyulur hem de zorunlu ilişki ve etkileşim ku-
rulur. Toplumun içinde bulunmakla birey toplumsal bir inşaya tabi olur-
ken, “kendisi” olarak da özgün bir yapılanma içerisinde olur.1 “Kendi ol-
mak” kendini bilmek yoluyla gerçekleşebilecek bir süreci gerekli kılar-
ken, inşa edilmiş kimlikler dışarı ile olan ilişkilerle şekillenmektedir. 
Kendini bilmek “öteki”ni kendi içinde görmekle mümkün olurken, kim-
liklenme sürecinde öteki, toplumsal ilişkilerde bireyin aynası olmaktadır. 
Kendini bilmek yoluyla elde edilen aslî kimlik; ötekiyle ilişkide şekillenen 
ise itibari kimliktir. Çünkü ilkinde kişi kendisi ile baş başa iken, ikinci-
sinde başkaları ile karşı karşıyadır. Dolayısıyla ilki “olmak”la ikincisi “in-
şa” ile ilgilidir. Olmak asli, inşa ise itibaridir. İtibari olan asli olana bağ-
landığında “birlik” gerçekleşir. “Birlik”te farklılıklar “bir”e tabidir. “Ben” 
ve “o” “biz”e, “biz” ve “siz” “hepimiz”e dönüşür, fakat her biri kendisi ola-
rak da varlığını devam ettirir. “Kendini bilen”e yönelik dışarıdan gelen in-
şa malzemesi, kişinin kendi özünde erir. Kişi belirlenen değil, belirleyen 
olduğunda “korunma” endişesi taşımaz. Böylece korumacılığın kaskatı 
kıldığı donukluğun aksine, her dem yeniden doğuşun verdiği canlılık hü-
küm sahibi olur. “Can”lar, her dem can verir ve can bulur. 

Kimliğin “birlik” şuuru millet olmanın esasını teşkil eder. Sosyolojik 
bir gerçeklik olan milletin hukukî manası olmakla birlikte, siyasî olaylar, 
askerî zafer ya da yenilgiler kaderini etkilese de varlığını tayin edemez. 
Çünkü millet sunî değil, organiktir.2 Milletin tayin edici özü kimliği şekil-
lendiren mayadır. Bu maya, aynı zamanda siyasî anlamla öne çıkan mil-
letin görünür ve gözlenebilir karaktere sahip tarafı olan millî kültürü de 
oluşturur. Ferdin kişiliğini kazanmasında, halkın, millî şahsiyetini kaza-
narak, millet haline gelmesinde, millî kültürün rolü büyüktür. Diliyle, 
sanatıyla, yazılı ve sözlü edebiyatıyla, gelenek ve görenekleriyle, inanç ve 
itikatları ve bütün değerleriyle millî kültür, binlerce yılın oluşturduğu ta-
rihî ve toplumsal bir üründür; millet hamurunun mayasıdır.3 Bu bakım-
dan Türk Dünyası’nı birleştiren temel değer dil, din, tarih ve kültür bir-
likteliğidir. Birlikteliği “birlik” haline getirmenin yolu ise aradaki ayrımla-
rı olabildiğince azaltmak ve milliyet hamurunda birlikte yoğrulmaktır.4 
                                                           
1 Taner Tatar, Kürede Dönen Siyaset, İstanbul, 2008, s. 203. 
2 Mehmed Niyazi, Millet ve Türk Milliyetçiliği, İstanbul, 2000, s. 38-39. 
3 Mehmet Eröz, Türk Kültürü Araştırmaları, İstanbul, 1977, s. 8. 
4 Namık Kemal Zeybek, Türk Olmak, Ankara, 1997, s. 179. 
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Hamurun mayasının esası “cümle varlığın birliği ve kardeşliği”dir. Maya-
nın esası “birlik”tir ve mayalanan asli unsur “insan”dır. Mayalanmanın 
en bariz görünümü Anadolu’da açığa çıkmıştır. Türklerin mayası, Ana-
dolu’yu esası ve özü itibariyle dönüştürmüş, Anadolu’ya aslî bir kimlik 
vermiştir. Anadolu’nun bu asli kimliği, bir kültürün veya bir kültürler 
mozaiğinin değil, Türklerin gerçekleştirdiği bir mayalamanın sonucunda 
ortaya çıkmıştır. Bunu ancak mayayı çalanlar bilirler. Anadolu mayası 
ile mayalananlar, bu mayanın birliğine tabidir; kimliklerini bu mayanın 
birliğinden alırlar. Kimlik, “şey”i “özne” kılan esastır. Bu esas, “şey”i asli 
vasıfları itibariyle belirler ve bu yolla, öbür “şey”lerden “ayırd ederek”, 
“birey” oluşturur. Bir “şey”in kimliği, kimlik verdiği “şey”in asli vasıfları-
nın tamamını eksiksiz olarak kuşatır. Bazı asli vasıflar kuşatılamıyorsa, 
bu “şey”in kimliği oluşmamıştır; bu durumda, “kimlik”den değil de sade-
ce bir “kısmi belirlenim”den söz edilebilir. Kısmi belirlenim vasıtasıyla 
“şey”, “özne” kılınamaz ve bu yolla “şey” hakkında genel neticelere ulaşı-
lamaz. Zira altın suyu bir şeyi altın rengine boyar, ama altına dönüştür-
mez. Farklı kültürler, Anadolu mayasını boyamış gibi görünse de, maya 
“dönüşmez”. Zira Anadolu mayası, Türkistan’dan gelen kelamdır. Tür-
kistan’dan gelen kelamın yolu, Arapça ve Farsça konuşulan diyardaki 
“kelam alanının yolu” da, “tefsir alanının yolu” da değildir. Anadolu ma-
yası, “gönül”e mahsustur; kelamcının ve tefsircinin fikir alanı ise söz ve 
düşünce dairesine. Söz ve düşünce dairesi, “gönül”ü açamaz ve kuşata-
maz. Asli kimliğimiz, Türkistan’dan gelen ve gönül’ü mahal tutan kelama 
bağlıdır. Kültür, ait olduğu şeyin bizzat kendisi, yani özü ve esası değil-
dir. Bu itibarla, hiçbir kültür, asli kimlik vasfını taşımaz; çünkü kültü-
rün esası, artmak veya eksilmek yoluyla değişimdir.5 Değişimi yegâne is-
tikamete yönlendiren mayadır. Öz aynı olmakla birlikte farklı görünüm-
ler, “başka”lığı değil, asli olanın farklı suretlerini gösterir. Bu bakımdan 
Türkistan’dan gelen maya, gönül erlerinin liderliğinde oluşan manevî do-
ku, Doğu ve Batı Türklüğünü birleştirmiş ve Türk kültür tarihinin kesin-
tisiz olarak devamına da vesile olmuştur.6 Dolayısıyla bir millet ifadesi 
olan Türk yerine coğrafi yer bildiren Türkiyeli tabirini kullanmak, Türk 
gibi, derin manevî değerler manzumesinin, Türkiye gibi coğrafi mıntıka-
ya haps ve inhisar ettirmek, “ruh”u öldürüp yerine “madde”yi ikame et-
meye çalışmaktır.7 Ayrıca “birlik” söz konusu olduğunda artık ne Türkis-
tan ne de Anadolu, Türk milleti olgusunu ifade edebilir. Türk Dünyası’nı 
dar coğrafî alanlara inhisar ederek düşünmek mümkün değildir. Ancak 
Türklüğün mekânlarının kendine has geçmişi ve hali Türkistan ve Türki-
ye tabirlerini kullanmayı gerekli kılmaktadır. Meseleye bizim durduğu-
                                                           
5 Yalçın Koç, Anadolu Mayası, Türk Kimliği Üzerine Bir İnceleme, Ankara, 2008, s. 13-17, 
169-172. 
6 Hayati Bice, Türk Yurtlarında İmanımızın İşaret Taşları, Ankara, 1992, s. 7. 
7 Aydın Taneri, Türk Kavramının Gelişmesi, Ankara, 1993, s. 210. 
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muz yerden bakıldığında Türkistan’ın kültürel ve siyasi mazisi, bugünün 
şekillenmesi bakımından önem arz eder. Zira kimlik hafıza ile ilişkilidir. 
Mâzi-hâl-istikbâl çizgisini takip etmeden kimliğin esaslarını belirlemek 
çok da doğru değildir. Türkistan’la olan ilişkilerimiz hem Türkiye hem de 
Türkistan’ın hafızasındaki yeri itibariyle önemlidir. 

Rus Tehdidi Karşısında Türkistan’ı Mayalama Davası 

Türkistan şehri, Türk Dünyası’nın ortasında bir kutlu şehirdir. Asıl 
adı “Yesi”dir. Pir-i Türkistan Ahmet Yesevî’nin şehridir. Yesi şehrini ifade 
etmek üzere kullanılan Türkistan tabiri şimdilerde “Uluğ Türkistan”ı ifa-
de etmek üzere kullanılmaktadır. Yani bugünkü Türkmenistan, Özbekis-
tan, Kazakistan, Kırgızistan, Tataristan, Başkurdistan, Kuzey Afganistan 
ve Doğu Türkistan’ı kapsamaktadır.8 Türkistan’la olan ilişkiler hiçbir za-
man bütünüyle kopmamıştır. Ancak bazı dönemlerde kültürel ve top-
lumsal ilişkilerin önüne geçecek kadar siyasî hedefler ve yollar tatbik 
edilebilmiştir. Bazı dönemlerde de siyasî endişe ve gayelerle kültürel öz 
birleşerek bir dava haline gelmiştir. İşte bu davanın Osmanlı’nın son dö-
nemindeki ifadesi “Turan” şeklinde olmuştur. 

Turan, Ural-Altay ve Fin Macar halklarından oluşan ve Turan ırkı ola-
rak tanınan toplumların yaşadığı ana yurda verilen isimdir. Gökalp’e gö-
re Turan kelimesi Turlar yani Türkler demektir. Bu bakımdan Turan ke-
limesi bütün Türk şubelerini ihtiva eden büyük Türkistan’a hasredilme-
lidir.9 Turancılık ülküsünün ortaya çıkışı ise Panislavizm hareketinin 
başlamasına denk düşer. Rusların başlatmış oldukları bu harekete karşı 
olarak Türkistan’da yaşayan Türk aydınları davanın şekillenmesinde 
önemli bir rol oynamışlardır. Turancılığın bir ülkü haline gelmesi ise Os-
manlı Devleti’nin son döneminde, devleti kurtarma sevdasını taşıyan 
Türk aydınları ile Türkistan’ın esarete düşmesini engellemeye çalışan 
Türkiye dışında yaşayan aydınlar vasıtasıyla gerçekleşmiştir. 

Bütün Türklük âlemine yönelik önemli çabalara ve işlere imza atmış 
çok sayıda fikir ve dava adamı vardır. Bunların başında “dilde, işte fikir-
de birlik” düsturu ile günümüzde de önemli bir yeri olan İsmail Gaspıralı 
gelmektedir. Bütün Türk-İslâm âlemini uyandırmaya, ayağa kaldırmaya 
çalışan Gaspıralı şöyle demektedir: 

“Sönmüş kalpleri ne ile yandırmalı? Basireti kesilmiş perdeleri ne ile 
kötermeli (kaldırmalı)? Gaflet sahrasında serilip kalmış koca bir milleti ne 
ile ayağa turguzmalı (kaldırmalı)?”10 

Gaspıralı, Rusya’daki Türkleri uyandırmak için hiç durmadan çalış-
mış, şehir şehir, köy köy dolaşmış, Rusya Müslüman kongrelerine katıl-
                                                           
8 Namık Kemal Zeybek, a.g.e., s. 235-236. 
9 Ziya Gökalp, Türkçülüğün Esasları, (Hzl. Yalçın Toker), İstanbul, 1989, s. 31-32. 
10 Kemal Çapraz, Sürgünde Yeşeren Vatan Kırım, İstanbul, 1995, s. 7. 
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mış, yayınladığı gazete ve kitapları bizzat dağıtmış, konferanslar vermiş 
ve okullar açmıştır. Bu faaliyetleriyle büyük tesir uyandırmış, fikirleri 
dalga dalga yayılmıştır.11 Onun çabalarının önemi, siyasî cepheden ziya-
de ilmî alanda gösterdiği gayretler dolayısıyladır. Nitekim Ahmet Ağaoğ-
lu, bu hususu şöyle ifade etmektedir: 

“İsmail Bey her şeyden az siyasiyatla, politika ile iştigal ederdi. Zira 

kanaatince Türklüğü kurtaracak, Türklüğe kan verecek siyasiyat de-

ğil, ilim ve irfan, mektep ve sanattı. Binaenaleyh bütün hayatını, bü-

tün faaliyetini ilim ve irfanın, mektep ve sanatın Türkler arasında in-

tişarına sarf eyledi. Türklük kendini yalnız terbiye, talim, mektep ve 

müstakil bir hayat-ı iktisadiye sayesinde öğrenecek, anlayacak ve o 

günden yani Türklük kendi vicdanını bulduğu ve o vicdanın ihtiva et-

tiği azîm kuvvetlerden istifade etmek yolunu tayin edebildiği andan 

itibaren kurtarılmış addolunacaktır.”12 

Türkçülüğün kapsamlı ve bütün Türk boylarını içine alan büyük bir 
cereyan haline gelmesinde Rusya hakimiyetinde yaşayan Türk aydınları-
nın hissesi büyük olmuştur. Gaspıralı İsmail Bey ile başlayan cereyan 
genişlemiş, Kazan, Azerbaycan ve Türkistan’a kadar yayılmıştır. Rusya’-
da Rus şovenizmi ve onu takiben Panslavizm hareketleri kuvvet bulduğu 
nispette, Rusya’daki Türk aydınları ve din adamları Türkçülüğü kendile-
ri için kültür ve siyasî doktrin olarak benimsemişlerdir. Bu fikrin geliş-
mesi ve yayılmasında Yusuf Akçura ile Azerbaycanlı Doktor Hüseyinzade 
Ali Beylerin büyük hizmetleri dokunmuştur. Bu cereyanın belli bir siste-
me konması ise Ziya Gökalp sayesinde gerçekleşmiştir.13 Bilhassa Ziya 
Gökalp yazmış olduğu makalelerle ülkünün ilmi temellerini atmış, şiirle-
riyle de davaya heyecan ve aşk katmıştır: 

Vatan ne Türkiye’dir, Türklere ne Türkistan, 
Vatan büyük ve müebbet bir ülkedir Turan. 

    Düşman ülkesi viran olacak! 
    Türkiye büyüyüp Turan olacak!14 

Ziya Gökalp gibi meselenin hem ilmî hem de siyasî boyutu üzerinde ça-
lışan ve bunu Turan adlı eseriyle ortaya koyan bir diğer düşünür Ahmet 
Ferit Tek olmuştur. Bazılarınca bu eser, kullandığı mahlas dolayısıyla Te-
kin Alp’e atfedilmiş ise de bunun doğru olmadığı bilinmektedir. Eserin sa-
hibi olan Ahmet Ferit Tek, Turan ülküsüyle ilgili şöyle demektedir: 
                                                           
11 Giray Saynur Bozkurt, “İsmail Bey Gaspıralı’nın Gün Doğdu Hikâyesi”, Türk Dünyası 
Araştırmaları Dergisi, Sayı: 142, İstanbul, 2003, s. 153-170. 
12 Ahmed Ağaoğlu, “Tercüme-i Hâl, İsmail Bey Gasprinski”, Türk Yurdu, Yıl: 4, Sayı: 73, 11 
Kânûnı-evvel 1330. 
13 Akdes Nimet Kurat, Türkiye ve Rusya, Ankara, 1990, s. 497. 
14 Ziya Gökalp, Kızılelma, (Haz. H. Tanyu), Ankara, 1976, s. 5, 125. 

14



HÜSNİYE CANBAY TATAR / ANADOLU MAYASINDAN TÜRKİSTAN MAYASINA TÜRK KİMLİĞİ 7

“…Turan muhabbetini, Turan ilim ve terbiyesini Türklüğün dört köşe-

sine yaymaya, Turan’ı bu ateş ile tutuşturmaya çalışmalıdır… Ateş 

ve demir! İşte Türkleri, bundan üç bin sene evvel ilk esaretten kurta-

ran kuvvet!. Bu kuvvet, bugün de Türklüğü son esaretten kurtaracak 

ve Turan, ancak bu yolda “Bir elde kılıç, bir elde çerağ!” fetholuna-

caktır.”15 

Ruslarla girişilen harbe takaddüm eden yıllardan çok daha önce İs-
tanbul’da Buhara, Semerkand, Hive ve hatta Doğu Türkistan (Kaşgar, 
Hotan ve Yarkent) ile sıkı ilişkiler tesis edilmiş ve bu bölgelerden İstan-
bul’a öğrenciler gelmeye başlamıştı. Ayrıca İstanbul hacıların da uğrak 
yeri olmuştu. Öyle ki İstanbul’da bir “Buhara Tekkesi” dahi vardı. Bu su-
retle Türkiye ile Türkistan arasında kültürel bağlar kurulmuş ve gelişmiş 
bulunuyordu. Rusya’da ortaya çıkan ihtilalden, bu bağların siyasî bir 
mahiyet kazanması için faydalanmak mümkün görülmüştür. Bu istika-
mette Türkiye liderlik rolünü oynamıştır.16 

Bolşevik ihtilali ile oluşan ortamda başta Kırgız ve Kazak gençleri ol-
mak üzere Osmanlı Devleti’nden yardım istemek üzere İstanbul’a Dağıs-
tanlı, Kazanlı, Azerbaycanlı, Kırımlı temsilciler gelmiş, Rusya Müslüman-
ları ile ilgilenilmesi yolunda, bazı rica ve temenniler dile getirilmiştir. 
Bunlar içerisinde Kırgız ve Kazak gençleri Rusya’da başlayan ihtilâl mü-
nasebetiyle Rus boyunduruğundan kurtulmak ve kendi hudutları dâhi-
linde bağımsız olarak yaşamak için hazırladıkları beyannamede ana ilke-
leri şu şekilde belirlemişlerdir: 

“1- Kırgız-Kazak Türklerinin kendi hududu, kendi arazisi dâhilinde is-
tiklâl-i dâhiliyesini tesis için çalışmak, 

2- Göçebe hayatına hatme ve süratli iskân için çalışmak, 
3- İstiklâl-i dâhiliyesini, hudut ve arazisini muhafaza için askerî teşki-

lât vücuda getirmeye çalışmak, 
4- Kırgız-Kazak Türklerini yükseltmek, terakki ettirmek daha doğrusu 

mevcudiyetini muhafaza etmek için maarif teşkilâtı vücuda getirmeğe ça-
lışmak, 

5- Merkez-i Hilâfet maarifinin orada süratle intişarı için mümkün oldu-
ğu kadar Memalik-i Osmaniye’ye talebe göndermeğe çalışmak.”17 

Türkistan’a yönelik alaka sadece ilmi boyutta kalmamıştır. Siyasî ve 
fiili mücadele açısından da önemli çabalar gözlenmiştir. Mesela bu dö-
nemde ordunun duası olarak kabul edilen, Celal Sahir’in yazmış olduğu 
şiir Turan ülküsünü dile getirmektedir: 
                                                           
15 Ahmet Ferit Tek, Turan, Turancılık Tarihinin Kaynakları, (Hzl. N. Gültepe), İstanbul, 1999, 
s. 180-181. 
16 Akdes Nimet Kurat, a.g.e., s. 508-509. 
17 Mustafa Gül, “Bolşevik İhtilali Sırasında Kırgız-Kazak Öğrencilerin Osmanlı Hüküme-
ti’ne Sundukları Bir Beyanname”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, C. XI, S. 31, 1995, s. 
52-53. 
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Ulu Tanrım, esir olan güzel Turan 
Daha kaç yıl hazanında hasret çeksin? 

Sen nasib et, altın ordu, elde Kur’an,  
Otağını Kut dağında kursun, âmin…18 

Başta Enver Paşa olmak üzere İttihat Terakki mensuplarının siyasî ve 
askerî mücadeleleri tarihte önemli bir tecrübe olarak yer etmiştir. Müca-
delenin siyasî ve askerî alanda başarıya ulaşamaması, daha sonra takip 
edilen politikaları da etkilemiştir. Bu bölgede, böyle bir mücadelenin ne 
kadar gerekli olduğu, Rus emperyalizminin Türkler üzerindeki katliamı 
ve baskılarıyla anlaşılmıştır. Ancak Anadolu Türkü’nün kendi hayatta 
kalma mücadelesi ve Enver Paşa’nın şahsında hafızalarda yer eden traje-
di, Türk Dünyası ile ilişkilerde farklı bir dönemin kapılarını açmıştır. Ni-
tekim Atatürk, millî siyaset anlayışını ortaya koyarken, bundan Türkiye’-
nin varlığının korunmasını ve refaha ulaştırılmasını anlıyordu. Türkiye’-
nin içinde bulunduğu durumdan dolayı da bir maceraya sürüklenmenin 
son derece yanlış olduğuna inanıyordu. Dolayısıyla Panislamizm ve Pan-
turanizm gibi siyasetlerin başarıya ulaşma şanslarının bulunmadığını 
belirtiyordu. Ancak Atatürk, kültür müşterekliğine dayalı bir yakınlaş-
manın sağlanması gerektiği noktasında da kararlı olmuş, bu istikamette 
de dil ve tarihe ayrı bir önem vermiştir. Sovyetler Birliği’nin de bir gün 
dağılacağını düşünerek, bunun için hazırlıklı olunması gereğini duymuş 
ve ifade etmiştir. Nitekim bu öngörü gerçekleşmiş ama hazırlıklı olma 
durumu arzu edilen seviyede olmamıştır. 

Rus Sömürgeciliğinin Maya Tutmayan Kimliği 

Ruslar, Türkistan’da hâkimiyetlerini tesis etmek için çok yönlü politi-
kalar takip etmişlerdir. İktisadî hayattan sosyal ve kültürel bütün alan-
lara yönelik olarak ayrıntılı politikalar ve taktikler belirlenmiş ve uygu-
lanmıştır. Başta eğitim olmak üzere, dil, din, aile hayatı, akrabalık bağ-
ları, kılık-kıyafet, gelenek ve görenekler, sanat, mimari ve kültürel değer-
lere yönelik yoğun bir değiştirme faaliyeti gözlenmiştir. Başlangıçta millî 
kültürün geliştirilmesini teşvik etme görüntüsünün altında Türkistan’ın 
bütünüyle Ruslaştırılması için çaba sarf edilmiştir.19 

Ruslar Türkistan’ı işgal ettikten sonra, öncelikli olarak nüfusun den-
gelerini ve iktisadî sistemi değiştirme yoluna gitmişlerdir. Rus sömürge-
ciler, kalabalıklar halinde işgal edilen bölgelere yerleşmeye başlamışlar-
dır. Ancak 1910’a kadar Rus çiftçileri eskiden beri ziraat yapılan alanla-
ra yerleşememiştir. 1911’de Sirderya, Fergana, Semerkant ve Transhazar 
illerinde toplam 5.291.152 olan nüfusun sadece 202.290’ı Rus’tu. Bun-
                                                           
18 Celal Sahir, “Ordunun Duası”, Türk Yurdu, Yıl: 5, Sayı: 89, 30 Temmuz 1331. 
19 Elizabeth E. Bacon, Esir Ortaasya, (Çev. Tansu Say), Tercüman 1001 Temel Eser, (Tsz), 
s. 139-164. 
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ların çoğu memurlar, askerler, tüccarlar, maceracılar ve demiryolunun 
kurulmasından sonra gelen, demiryolu ve sanayi işçileriydi. İktisadî ön-
celiklerin belirlediği politikalar takip edilirken nihaî olarak bölgenin ta-
mamen Ruslaştırılması hedeflenmişti.20 

Nüfusun yapısını ve mahiyetini değiştirmek üzere uygulanan politika-
lar en bariz Kazakistan örneğinde görülmektedir. Zira 1926-1939 arasın-
da nüfusta önemli bir azalma görülmüş, nihayet 1950 yılına gelindiğinde 
Ruslar çoğunluk haline gelmişlerdir. Rakamlar dikkatlice incelendiğinde 
görülmektedir ki, bu dönem içinde Kazak Türklerinin üçte biri soykırıma 
maruz kalmıştır. Bu süreçte kadınlar, erkekler ve çocuklar evlerinden çı-
karılmış, sırtlarındaki elbiselerinden başka bütün eşyaları, hayvanları 
gasp edilmiş, el konan evler kulüp ve resmî daireler haline getirilmiştir. 
Bazıları, hayvan sürüsü gibi yaya olarak, bazıları da sığır vagonlarına is-
tif edilerek, yazın sıcağında, kışın soğuğunda, üst üste çalışma yerlerine 
sevk edilmişlerdir. Çoğu yolda, açlık, soğuk ve hastalıktan ölmüştür. Gö-
türülenlerin hepsi de tam bir şaşkınlık içinde olmuştur. Evlerini kaybet-
miş, nesiller boyu benimseyip oturdukları topraklardan çıkarılmışlar ve 
hepsinden kötüsü alışılmamış bir muhit içinde, alışmadıkları bir işte ça-
lışmaya zorlanmışlardır.21 

1920-1941 yılları arasında Kırım’da iki defa sunî olarak kıtlık meyda-
na getirilmiştir. Ülkenin bütün tahılı ve yiyecek maddeleri toplanılarak 
Kırım dışına çıkarılmıştır. Halk korkunç bir açlıkla karşı karşıya bırakıl-
mıştır. Binlerce Kırım Türkü açlıktan hayatını kaybetmiştir. 1936-38 dö-
neminde ise toplumun bütün kesimlerinde hissedilen kitle terörü başla-
tılmıştır. Daha önce de yapılmakla birlikte 18 Mayıs 1944’te sürgün artık 
topyekûn uygulanmaya başlamıştır. Bu sürgün hayvan vagonlarıyla ger-
çekleştirilmiş, sürgün sırasında Kırım Türkleri nüfuslarının %46’sını aç-
lık, salgın hastalık, havasızlık ve katliamlardan dolayı kaybetmiştir. Bir 
aya yaklaşan çileli yolculuk sırasında hayatını kaybedenler vagonlardan 
atılmıştır. Aileler parçalanmış, sürgün soykırıma dönüşmüştür. Sibirya 
bölgesine sürülen Türklerin tamamına yakını açık arazide açlıktan ve so-
ğuktan hemen ölmüşlerdir.22 

Kırım Türklerinin sürgün esnasında yaşadıkları diğer Türk halkları-
nınkinden farklı olmamıştır. Nitekim yaşananları Lütfiye Bulat şöyle an-
latmaktadır: 

“…Öyle idi ki, bu vagonlar seyyar bir zehirli gaz odasından farksızdı. 

Hava almak için yeterli penceresi dahi olmadığı gibi, vagonlarda çö-

melmek bile imkânsızdı. Ancak sımsıkı ayakta durabiliyorduk. Çoğu 
                                                           
20 Elizabeth E. Bacon, a.g.e., s. 98. 
21 Sir Olaf Caroe, Sovyet İmparatorluğu, Sömürülen Milletler, İkinci Cilt, (Çev. Z. Yüksel), 
Tercüman 1001 Temel Eser, (Tsz), s. 252-263. 
22 Kemal Çapraz, Sürgünde Yeşeren Vatan Kırım, İstanbul, 1995, s. 10. 
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ailenin fertleri başka vagonlara sıkıştırılmışlardı. Ölüm, ihtiyarlar, ço-

cuklar ve zayıflar arasında kol geziyordu. Susuzluktan, açlıktan ve 

havasızlıktan boğularak öldüler… Yazın sıcaktan dolayı pek çabuk 

kokmaya başlayan cesetleri Rus askerler istasyonlarda dışarı atıyor-

lardı. Beyim Bilal Bulat Alman ordularına karşı savaşıyordu. Ama bi-

zi yine de altı çocukla birlikte sürgüne gönderdiler. Dört hafta süren 

yolculuktan sonra altı çocuktan sadece üçü sağ kalabildi.”23 

Köylere yönelik müdahale nispeten kolay olmuştur. Ancak göçebele-
rin dağıtılmasında güçlüklerle karşılaştılar. Böylece Ruslar, bu defa ye-
niden dağıtma yoluna değil, göçebeleri, hayvanlarıyla birlikte ortadan 
kaldırma yoluna gittiler. İçlerinde, ölümden kurtulanların yarısı, kadınlı 
erkekli köle oldular. Sürülerin dörtte üçü boğazlandı veya bakımsızlıktan 
telef oldu. Her şey olup bittiğinde bozkırlarda kalan şey tek tük Rus köy-
leri oldu.24 

Sanayileşme adeta bir savaş gibi görülmüştür. İşçiler, bu savaşın öl-
meye hazır askerleri olarak düşünülmüştür. Mallarından, mülklerinden 
edilmiş köylüler, siyasî sürgünler, burada ilerlemeye kurban edilmek 
üzere gelmiş, mahvolmuş bir topluluk olarak şekillenmiştir. Bu insanla-
rın ölümü adeta kaçınılmaz olmuş ama bu sayede sosyalizmin kendi hal-
kına zarar vermeksizin muzaffer olması amaçlanmıştır. Zalim bir anlayış 
olmakla birlikte, bu bir politika olarak takip edilmiştir.25 

Ruslar sadece nüfus yapısına müdahale ederek ya da zoraki çalışma-
ya mahkûm ederek amaçlarını gerçekleştirmeye çalışmamış, aynı za-
manda çok yönlü bir toplumsal ve kültürel politika da takip etmişlerdir. 
Nitekim Lenin, Üçüncü Enternasyonal’in İkinci Kongresi’nde (Moskova, 
1920) “Pantürkizm” olarak nitelendirdiği Türkçülüğe şiddetle karşı çık-
mış, ileri sürdüğü bazı tezleri kabul ettirmek suretiyle Türk millî birliğini 
yıkmanın hazırlıklarını başlatmıştır. Buna göre Türkçülük fikri yıkıla-
cak, kabile şuurları canlandırılacak, edebî diller baltalanarak “halk dili” 
geliştirilecek ve böylece Türk lehçeleri arasındaki farklar arttırılacaktı. 
Türkçe kelimeler yerine Rusça kelimeler ikame edilecek, alfabe değiştiri-
lecek ve aradaki bağ koparılacaktı.26 Böylece Rusların hedefi, önce ayrı 
ırk şuurluluğu maskesi altında, Türkistan’ın muhtelif kısımlarını birbiri-
ne bağlayan tabiî bağları zayıflatmak ve kırmak, sonra da ayrılan kısım-
ların birbiriyle temasını önlemek ve doğrudan doğruya dış kuvvetin, yani 
Rusya’nın tabiiyetine bağlamak olmuştur. Bu neticeye ulaşmak için de 
bölmeler ve tekrar bölmeler saçmalık derecesinde uygulanmaya çalışıl-
mıştır.27 Nihayetinde şive farklılıkları birer lisan farkı boyutuna yaklaştı-
                                                           
23 Kemal Çapraz, a.g.e., s. 10-11. 
24 Sir Olaf Caroe, a.g.e., s. 271. 
25 Sir Olaf Caroe, a.g.e., s. 281. 
26 Mehmet Eröz, Türk Kültürü Araştırmaları, İstanbul, 1977, s. 290-291. 
27 Sir Olaf Caroe, a.g.e., s. 231. 
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rılmıştır. Küçük farlılıklar büyütülerek birlik parçalanıp, ayrı milletler 
inşa edilme yoluna gidilmiştir. Ancak milletin oluşumu ile ilgili Gellner’ın 
“icat ve inşa”28 ya da Anderson’ın “hayali cemaat”i29 en azından bu ör-
nekte yanlışlanmış oluyordu. Zira Rusların hayal edip, inşa etmeye çalış-
tıkları millet, oluşturulamamıştır. Rus milliyetçiliğinin bir asır süren ça-
balarına rağmen kültür yok edilememiştir. 

Bu çabaların çok ince taktiklerle uygulanması da durumu değiştirme-
miştir. Hakikaten de İngilizlerin aksine Ruslar, aralarına girdikleri halk-
lara dost olduklarını iddia ederler. Kendisini kardeş olarak tanıtır, evlilik 
münasebeti kurarak kan bağı tesis eder, onların mahremiyetine girer. O 
milletin edebiyatına, diline, mimarisine, musikisine nasıl nüfuz edeceğini 
bilir ve uygular.30 Bunu da en iyi muhataplarının içinden yetiştireceği 
aydınlarla yapabileceğini düşünürler. Böylece Moskova, esir aldığı Türk-
ler üzerinde bir taraftan baskı uygularken, diğer taraftan özellikle eğitim 
kurumları aracılığıyla kendisine hizmet edecek aydın zümresi yaratma 
amacı gütmüştür. Beklentilerinin aksine sömürge okullarında yetişen 
aydınlar, kendi halklarının maruz kaldığı perişanlığa tahammül edeme-
miş ve bunu da tepkilerini dile getirerek göstermişlerdir.31 Mesela her 
Türk topluluğunu ayrı ayrı millet yapmak gayretinde ve amacında olan 
Rus tarih anlayışının aksine Rahmankul, Kazaklar arasında muhafaza 
edilmiş sözlü edebî ürünlerle, diğer Türkler arasında muhafaza edilenleri 
bir bir ele alarak ortak kökleri ortaya çıkarmış, eserleriyle resmî tarih 
anlayışını çürütmüştür.32 Böyle bir sonucun ortaya çıkmasının en önem-
li sebebi köklü bir geçmişin, önü alınamaz bir geleneğin ve esaslı bir ma-
yalanma ile teşekkül etmiş kültürün varlığıdır. Bu gerçekliği gördükle-
rinden dolayıdır ki Sovyet basınında yazılar kaleme alan Rus yazar ve 
düşünürler, Kaşgarlı Mahmut, Yusuf Has Hacib, Farabi, İbn Sina, Ali Şir 
Nevai gibi Türk Dünyası’nın birliğinin manevi işaret taşlarına yönelik ya-
yınlar yapmışlar, bu düşünürlerin İslâm’la olan bağlarını koparmaya ça-
lışmışlardır.33 Ancak bağın kuvveti ve mayanın bir kere çalınmış olması 
arzu ettikleri sonucu almalarını engellemiştir. Yazılması ve anlatılması 
yasaklanan Manas Destanı, gizlice de olsa anlatılmış ve her seferinde 
Manas’ın dilinden yapılan çağrı ile kimliğini muhafaza ederek hürriyete 
doğru yürünmüştür: 
                                                           
28 Ernest Gellner, Uluslar ve Ulusçuluk, (Çev. B.E. Behar-G.G.Özdoğan), İstanbul, 1992. 
29 Benedict Anderson, Hayali Cemaatler, Milliyetçiliğin Kökenleri ve Yayılması, (Çev. İ. Sava-
şır), İstanbul, 1993. 
30 Sir Olaf Caroe, a.g.e., s. 243. 
31 Erol Güngör, Sosyal Meseleler ve Aydınlar, (Haz. R. Güler-E. Kılınç), İstanbul, 1993, s. 
236-237. 
32 Z.C. Multiyev, “Akademik R. Berdibayev-Qazaq-Türki Halıqtar Adebiybaylanısın (Ölen-Cır 
Mısalında) Zerttevşi”, Mehmet Eröz Armağanı, İstanbul, 2011, s. 407. 
33 Çağatay Koçar, Türkistan İle İlgili Makaleler, Ankara, 1991, s. 228-229. 
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Ey halkım 
Ayağa kalk dimdik doğrul 
Kendini geçmişinde bul 
Kimsin nesin kendini bil 
Dilini özünü koru 
Özgürlük yolunda yürü 
Ben ölsem de ruhum burada 
Bekçi koydum seni yurda.34  

Türk Dünyası Mayasının Görünürlüğü ve Asli Kimliğe Rücu 

Sovyetler Birliği’nde çözülme belirtileri Mihail Gorbaçov’un başa geç-
mesinden sonra başlamıştır. 1989 yılında Berlin Duvarı’nın yıkılması, 
Doğu Avrupa ülkelerinde görülen patlamalar üzerine, Sovyetler Birliği’ni 
oluşturan cumhuriyetler de önce 1989-1990 yıllarında birer birer ege-
menliklerini ilan ettiler. Sovyet Türk Cumhuriyetleri de 1990 yılında ar-
ka arkaya egemenliklerine kavuştular: 20 Haziran’da Özbekistan, 22 Ha-
ziran’da Türkmenistan, 25 Ağustos’ta Tacikistan, 23 Eylül’de Azerbay-
can, 12 Ekim’de Kırgızistan ve 25 Ekim 1990’da Kazakistan egemenlikle-
rini ilan ettiler. Süreç, Rusya’da girişilen Ağustos 1991 darbesiyle daha 
da hızlandı. Darbecilerin başarısızlığı sonrasında bir bağımsızlık rüzgârı 
esmeye başladı ve evvela Baltık cumhuriyetleri bağımsızlık bayraklarını 
açtılar, sonrasında ise 30 Ağustos 1991 günü Azerbaycan bağımsızlık 
bayrağını dalgalandırdı. Bir gün sonra Özbekistan ve Kırgızistan Cum-
huriyetleri bağımsızlıklarını ilan ettiler. 27 Ekim’de Türkmenistan ve 16 
Aralık 1991’de de Kazakistan bağımsızlıklarına kavuştular.35 Bağımsızlı-
ğın hemen sonrasında, hafızasına müracaat eden Türk Dünyası’nın fert-
leri ilk olarak kendilerine “ben kimim?” sorusunu yönelttiler. Bu gerçeği 
Nısanbayev şu cümlelerle dile getirmektedir: 

“Allah’ın yarattığı, akıl verdiği her insan, etrafındakileri sorgulama 

yaşına, yetişkinlik çağına gelişinden itibaren muhakkak “Ben ki-

mim?” sorusuna cevap arar. Sömürgeciliğin çizmesinden kurtulup 

bağımsızlığına kavuşan, kendine has bakış açısıyla çevresindekileri 

değerlendirmeye başlayan her milletin de kendisine soracağı ilk so-

ru: “Biz kimiz?” olur. Bu soruya cevap arama yolculuğunda, yabancı-

lara bağlı yaşadığı gönlü buruk, yarı aç olarak ömür tükettiği günler-

de kaybettiği kıymetli varlıklarını bulur, dört köşesini bütünleyip, hiç 

kimseye benzemeyen yapısına, kendine has dünya görüşüne yavaş 

yavaş kavuşmaya başlar.”36 
                                                           
34 Recep Bilginer, Manas Ölümsüz Kahraman, Opera, 2 Bölüm, (Haz. T. Bilginer), Ank., 2001, s. 207. 
35 Bilal Şimşir, “Yeni Türk Cumhuriyetleri ve Türkiye, 1991 Yılındaki Gelişmeler”, Değişen 
Dünyada Türkiye ve Türk Dünyası Sempozyumu Bildirileri, Hacettepe Üniversitesi Atatürk İl-
keleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Ankara, 13 Nisan 1992, s. 60-61. 
36 Abdimalik Nisanbayev, “Türk Halklarının Büyük Düşünürü Korkut Ata”, Kazak Türklü-
ğünü Aydınlatanlara Nisanbayev’in Bakışı, (Hzl. S. Tural), Ankara, 1999, s. 12. 
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Türkistan’da büyük kültür değişiklikleri olmuş; ancak burada yaşa-
yanlar ne kendi etnik özelliklerini kaybetmiş, ne de Ruslarla karışmışlar-
dır. Geleneklerini ve hayat tarzlarını muhafaza etmişlerdir. Bütün yasak 
ve zorlamalara rağmen, kendi kültürlerini uygulamaya devam etmeyi öğ-
renmişlerdir. Dışarıdan bakıldığında baş eğmiş gibi görünmelerine rağ-
men kendi kültürlerinin Ruslarınkinden daha köklü olduklarını bildikle-
rini de belli etmişlerdir.37 Bu bakımdan Türk Dünyası’nın dağınıklığının 
giderilmesi, Türk millî kültürüne verilecek şuurlu önemle mümkündür. 
Türk halk kültürü, millî kültüre hayat veren kan damarlarıdır. Bu se-
beple Türk halk kültürü, Türk Dünyası’nın dağınıklığının giderilmesinde 
yegâne imkândır.38 Zaten Türk toplumları birbirinden uzun yıllar kültür, 
tarih, coğrafi konum ve birtakım sebepler yüzünden ayrı ve uzak kalma-
larına bakmayarak, atasözlerindeki ortak yönlerini saklamaya muvaffak 
olmuşlardır. Türkistan’da yaygın olan atasözleri ve deyimleri Anadolu’da 
da mana ve özü değişmeden, fakat şive ve ağız farkı ile devam etmiştir.39 
Sayısız örneklerle dolu bu atasözü ve deyim birlikteliği mana birliğinin 
özlü ve veciz ifadeleri olarak yaşamaktadır. 

Yine toplumun en önemli ve çekirdek kurumu olan aile, yapısı itiba-
riyle Türk Dünyası’nda birliği oluşturacak özellikleri ve müştereklikleri 
taşımaktadır. Mesela Kazaklara ait evlilik âdetlerini inceleyen Yorulmaz, 
çalışmasında tespit etmiştir ki, Kazaklara ait evlilik âdetleri Kırgızlar, 
Türkmenler, Başkurtlar başta olmak üzere Türkistan ve İdil-Yayık bölge-
si Türkleriyle, farklı dinlere sahip Sibir sahasındaki Türk soylu halkların 
bir çoğunda aşağı yukarı aynıdır veya ortak özellikler gösterir. Hatta bu 
âdetler, Kazak bozkırlarından asırlar önce göç edip Anadolu’ya gelen 
Türkiye Türklerindeki evlilik âdetleriyle bile birçok hususta ortak özellik-
ler göstermektedir.40 

Türk Dünyası’ndaki kültürün esasını oluşturan mana birlikteliğini 
başka birçok örnekte görmek mümkündür. Mesela Anadolu, Altay, Azer-
baycan, Ardanuç, Adakale, Başkurt, Gagauz, Hakas, Kazak, Kerkük, 
Kıbrıs, Kırgız, Kumuk, Özbek, Uygur, Yakut masallarında su kültüne 
ilişkin mana birlikteliği dikkatleri çekmektedir.41 

Dünya medeniyet hazinesine Nizami Gencevi, Efzeleddin Haqani, 
Imadeddin Nesimi, Muhammed Fuzulî, Mirze Feteli Ahundov, Celil Mem-
medquluzade, Hüseyn Cavid, Mehemmed Hadi, Üzeyir Hacıbeyov ve da-
ha onlarca meşhur edebî sima bahşeden Azerbaycan edebiyatı, yetmiş 
yıllık bir ömrü Sovyet döneminde tüketmiştir. Bu yetmiş yıllık dönemde 
                                                           
37 Elizabeth E. Bacon, a.g.e., s. 177-180. 
38 Yaşar Kalafat, Balkanlar’dan Uluğ Türkistan’a Türk Halk İnançları VII, Ankara, 2007, s. 383. 
39 Çağatay Koçar, Türkistan İle İlgili Makaleler, Ankara, 1991, s. 199-212. 
40 Osman Yorulmaz, “Kazak Türklerinde Evlilik Âdetleri”, Mehmet Eröz Armağanı, İstanbul, 
2011, s. 214. 
41 Kadriye Türkan, “Türk Dünyası Masallarında Su Kültü”, Milli Folklor, Yıl: 24, S. 93, 2012. 
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Azerbaycan Sovyet edebiyatı oluşmuş ve Leninizmi bayrağı yapmıştır. 
Bin yıllık edebî geleneğin üzerine âdeta kara bir çizgi atılmıştır.42 Ancak 
Sovyetler Birliği’nin “glasnost” politikalarıyla birlikte Türkistan’da Ana-
dolu Türk edebiyatına yönelik ilgide yeniden bir canlanma görülmüş, 
başta Yunus Emre olmak üzere Türkistan Türk lehçelerine çevrilmiştir.43 
Türkistan’da yazılmış eserler ise zaten Türkiye Türkçesine çevrilmiş bu-
lunmaktadır. Sovyetler Birliği’nin dağılması ilgiyi daha da arttırmıştır. 

Yıllar geçtikçe Türkiye ile diğer Türk devletleri arasındaki ilişkiler 
güçlenmektedir. Siyasi sınırların dışında yaşayan Türklerle edebî alanda 
ilerleyen ilişkiler oldukça önemlidir. Türk Dünyası’nda, Türk düşünür ve 
edebiyatçıları hakkında çok sayıda yazı yayımlanmaktadır. Ayrıca inşa 
edilen anıtlarla bu ilişkiler görünür kılınmaktadır. Mesela Aşkabat’ta Yu-
nus Emre ve Karacaoğlan’ın anıtları dikilmiştir.44 Böylece “gönüller yapı-
lır” hale gelirken, geride kalanlar artık melül değildir. 

Mayanın Muhatabı ve Mayalamanın Faili Olarak İnsan 

Millî kimliğin mayasını bulacak olan da mâzi, hâl, istikbâl çerçevesin-
de mayalayacak olan da insan anlayışımız çizgisindeki insanımız olacak-
tır. Aksi takdirde biçilmiş kimliklerin hamalı, aslında yüklüsü olmaktan 
kurtulamayacaktır. Gün, biçilmiş ve dayatılmış kimliklerin moda seline 
kapılma veya modası hiç geçmeyen kefen gibi görülüp milletin sırtından 
çıkarma tercihinin yapılacağı gündür. Bu şuur taşınmadıkça hiçbir badi-
re atlatılamaz. Aksi takdirde sadece başkalarınca razı edilmiş olmanın 
zilleti değil, rıza göstermiş olmanın vebali de omuzlarda taşınacaktır. Bu 
şuur taşındığı takdirde ve ancak o zaman o onlardan, onlar da O’ndan 
razı olacaktır. 

Bu konuda bu millet idmanlıdır, keşke olmasaydı demenin bir faydası 
olmayacaktır. Gölpınarlı’nın Yunus’un yaşadığı dönemi tahlil ederken 
çizdiği manzara bu konuda bize kâfi derecede fikir vermektedir. Gölpı-
narlı’nın ifadesiyle, “büyük tehlike karşısında iç kavgalar unutulmuyor, 
kan, ihtirası söndüremiyor, ateş, kini, gayzı yakıp kül edemiyordu.”45 Bu 
manzara karşısında bile mayalayan ve mayası tutan insanımız “ol şarı 
yapılır görmüş, o dahi yapılır” olmuştur. Bu gayreti, bu anlayışı, bu ma-
yayı ve ondan kaynaklanan bu kudreti anlayabilmenin yolu herhalde, 
tarihi yapan ve onu yazanlara müracaat etmekten geçecektir. 

Köprülü’nün aşağıdaki tespit ve tahlili bu müracaattaki yolumuza 
ışık tutacak mahiyettedir. Zira o bu tespit ve tahlili yaparken, hem par-
                                                           
42 Ferqane Kazımova, “Bin Yıllık Edebiyatın 70 Yılına Bir Nazar”, Mehmet Eröz Armağanı, İs-
tanbul, 2011, s. 614. 
43 Çağatay Koçar, a.g.e., s. 254. 
44 M. Aydoğduyev, “Atatürk’ün İdealleri Gerçekleşiyor, Bağımsızlık Yıllarında Türkiye İle 
Türkmenistan’ın Arasındaki Kardeşlik İlişkilerinin Sağlanması ve Geliştirilmesi”, Atatürk 
Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt: XIV, Sayı: 42, 1998, s. 1199. 
45 Abdülbaki Gölpınarlı, Yunus Emre ve Tasavvuf, 2. Baskı, İstanbul, 1992, s. 89. 
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çalamadan bütüne hem devamı sağlama ve devamı sağlayan mayaya 
hem de bunu temin eden aktörlere işaret ederken; aslında biz olmamızı 
sağlayan şeyi ve ona nasıl bakmamız gerektiği hususunda da bize mesaj 
vermektedir. 

“İslamiyet’ten önceki Türk edebiyatını anlamadan İslamiyet’ten son-

raki devirleri izah etmek; Osmanlıların teşekkülüne kadar Orta ve 

Küçük Asya’da nasıl bir edebiyat mevcut olduğunu bilmeden Osman-

lı edebiyatının teşekkülünü idrake muvaffak olmak imkânsızdır. Hat-

ta her devirde muhtelif coğrafî sahalarda yaşayan Türklerin o saha-

lardaki edebiyatlarını ve aralarındaki münasebetleri ihmal ederek, 

mesela Neva’i’yi bilmeden Ahmed Paşa devrini öğrenmeye kalkmak 

da manasızdır.”46 

Bu çerçeveden olmak üzere, O’nun Türk edebiyatının “millî zevk ve 
millî ruhu”nu en iyi aksettiren kısmını incelemek maksadıyla, başlangıç 
dönemi ve Doğu Türkleri için Ahmet Yesevî; sonraki dönem ve Batı Türk-
leri için de Yunus Emre’yi seçmiş olması bir tesadüf olamaz. O bahsi ge-
çen tavrıyla aynı zamanda ve böylece, Türk edebiyatının diğer Türkler-
den ayrı ve kendi başına gelişmediğini ve mazinin bir devamı olduğunu 
da göstermiş oluyordu. Türk edebiyatı hakkında sergilenen bu tavrı 
Türklük hakkında yapılacak her nevi tahlil ve tespite teşmil edebiliriz. 
Yukarıda da ifade edildiği gibi, Türkistan bilinmeden mazisi ve haliyle 
Türkiye’yi bilmek beyhude bir gayret olacaktır: Tıpkı Orhun Abidelerini 
bilmeden ve anlamadan Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ni anlamanın im-
kânsız, bu konudaki gayretin de manasız olacağı gibi. 

Ecdat bir göç seliyle yeni bir dünyaya yelken açmıştı, ama Dede Kor-
kut’u, Yesevî’yi de beraberinde getirmişlerdi. Hatta bunların fikirlerini 
getirmekle kalmamış, aynı şeyi söyleyen, duyan ve düşünen farklı şahsi-
yetler de yetiştirmişlerdi. Ancak bu sayede yeni bir vatanla birlikte bir 
medeniyetin temeli de atılabilmiştir. Şüphesiz bu azim, kararlılık ve kud-
retin kaynağı, ecdadın “devleti devlet, milleti millet”47 bilmenin, anlama-
nın ve kavramanın ruhunu, yol haritasını ve pusulasını beraberinde ge-
tirmesinde ve bulmasında yatmaktadır. Bahsi geçen kaynak millî des-
tanlar, Orhun kitabeleri, Yesevî ve Dede Korkut’un rehberliği ve daha ni-
celeri; bulunan ya da karşılaşılan ise, İslâm dinin verdiği şevk, heyecan 
ve Hz. Peygamberin zirve ve modal şahsiyetidir. Göç edenler bunları hem 
biliyor, hem takip ediyor hem de Onların durduğu yerden ve Onların çiz-
diği yoldan dünyaya bakabiliyorlardı. Ancak bu sayededir ki dünyalarını 
kurabiliyorlardı. 

Yukarıda söz konusu edilen durumu ve kurulan dünyayı Barkan, dö-
nemin kuruluşunun ya da Koç’un ifadesiyle mayalanmasının faillerinden 
                                                           
46 Fuat Köprülü, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Ankara, 1991, s. 3. 
47 Abdimalik Nisanbayev, “a.g.m.”, s. 19. 
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biri olan dervişler üzerinden tahlil etmiştir. Buna göre, dervişler yeni bir 
dünyaya gelirken, örf ve adetlerini, dinî adap ve erkânını da getirmekle 
kalmamış; göç dalgasını sevk ve idare etmiş, hatta hanedan kurabilmiş 
soy ve mevki sahibi insanlardı. Bunların din ve dünya anlayışları, göç 
eden kimselerin anlayışlarıyla aynı olup, müritleri de kendi aile ve soyla-
rından insanlardı. Söz konusu kimseler, siyasî ve sosyal roller oynamış 
kahramanlar; hengâmeli devirlerde halkın içinde yetişmiş ve onları tem-
sil kabiliyeti bulunan dervişlerdi.48 Bunların bazen ordulardan önce gelip 
yerleşmiş olmaları, kuruluşta fail olan alp-gazi çizgisindeki insanların 
harekât kabiliyetini arttırmış; bunların bir kısmı fütuhata katılırken bir 
kısmı da boş yerlere yerleşerek, ziraat ve hayvancılıkla meşgul olup şen-
lendirme işini üstlenmişlerdir. Böylece bir başka insan unsuruna, ahile-
re, kuruluşta fail olma zemini hazırlanmıştır. Ancak bu sayede, “Mümine 
rahmet, kâfire afet” olabilen yani dosta rahmet, düşmanlık yapana da 
afet olmayı başarabilen insan unsuru ortaya çıkabilmiş; kaynağını unut-
madan insan anlayışımızın kaynağı da olabilmişlerdir. 

Tarihî süreçte insan anlayışımıza baktığımızda üç dönemlendirme ya-
pıldığını ve üç başlık altında toplandığını görürüz. İslâm’dan önceki ilk 
dönemdeki insan anlayışı bilge, alp ve ülüglü şeklinde isimlendirilmiş, 
bilebilmeyi, kahramanlık yapabilmeyi ve üretebilmeyi ölçü almış olup; 
ideal insan “tükel tınlıg” terimiyle karşılanmıştır. Bu üç yeteneği bünye-
sinde birleştirme hali esas alınmak suretiyle de, bu dönemdeki yetkin in-
san örneği Oğuz Kağan olarak kabul edilmiştir. İslâm’la birlikte bu anla-
yış, “tükel tınlıg” anlayışından kopmadan ve “ikin ara” (yer-gök) bulunan 
insanın, dünya-ahiret dengesi gözetilerek insan-ı kâmil anlayışına dö-
nüşmüştür. Bu dönemdeki yetkin insan örneği ise insan-ı kâmil anlayı-
şının hem kaynağı hem de zirve şahsiyeti olan Hz. Peygamberdir. Millet 
dönemi Tanzimat’tan sonra başlamış olup organik dayanışmadan meka-
nik dayanışmaya geçiş esas alınmıştır. Şinasi, Namık Kemal ve Ziya Pa-
şa’nın metinlerinden hareketle yeni Türk insan anlayışı akıllı, bilen, şe-
hirli, iktisadî, ideal, kavramlaştıran, inançlı ve değerler sahibi şeklinde 
ortaya konmuştur. Burada aşkın insandan dünyevî insana bir yönelim 
söz konusudur.49 Bahsi geçen insan anlayışı ve buna bağlı olarak fail in-
san unsuru olmasaydı, farklı dönemlerdeki kuruluştan da, mayadan da 
mayalanandan da söz etme imkânı herhalde kalmayacaktı. 

Zira askeri fetihler güçlü olsalar da kültürel hizmetlerle, birtakım alt 
yapı tesisleriyle ve müesseselerle desteklenmedikçe kalıcılık sağlayamaz-
lar. Ancak bu sayededir ki fatih Türkler Anadolu’yu vatan bilmiş, vatan 
yapabilmişlerdir. Böylece Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşması ger-
çekleşmiştir. Fetihten sonra bu müesseselerle Anadolu’da Türk-İslâm 
                                                           
48 Ömer Lütfü Barkan, Kolanizatör Türk Dervişleri, (Tsz), s. 19. 
49 Nurettin Öztürk, Türk Edebiyatında İnsan, Ankara, 2001, s. 153, 454. 
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Medeniyeti’nin temelleri atılmıştır. Bu devirde kurulan Ahi Teşkilatı (Ba-
cıyan-ı Rum) sosyal, kültürel, ticarî ve hatta siyasî kuruluşların başında 
gelmektedir.50 Bayram’ın da belirttiği üzere geçmişte yaşanan haçlı saldı-
rılarının mağdurlarına, devam eden Moğol zulmünün mazlumlarına ve 
akın akın gelen göç dalgasına bacılar teşkilatı, ana olsun olmasın, bir 
ana gibi kucak açmıştır. Şüphesiz bu rolün ifasının temelinde, bünyesin-
de bulunulan Ahi teşkilatı, üretebilme kudreti ve bunu yapabilen insan 
unsuru bulunmaktadır. 

Aynı şekilde alperenlik de, sadece fütuhata katılma ve şenlendirmeyle 
sınırlı kalmamış, güvenlik işini de üstlenmiş, kurdukları tekke sayesinde 
asayişi de temin etmişledir. İç ve dış konjonktüre uygun olarak, “ayende 
ve revendeye” sunulan hizmetle tekkeler sayesinde ticaret ve ziyaret 
maksadıyla seyahatler de kolaylaşmıştır.51 Bu dervişler “cemiyet içinde 
duyulan bir ihtiyacın ifadesi olmanın verdiği bir hayatiyetle canlı kalarak 
bin bir müşkülata rağmen kendilerinden yerleştikleri yerlerde toprağa yer-
leşip tutunmakta ve oralarda muvaffakiyetle üretmektedirler.”52 Dolayısıy-
la bu insanlar yardım teşkilatı, imar ve iskân, emniyet ve nakil temini ve 
dinin tebliği bakımından önemli görevler üstlenmişlerdir. Bu azmin 
anahtarını “fertlerin ölümlü toplumun sürekli” olduğu inancı vermektedir. 
Ayrıca beden olarak toplum işlerinden uzak kalınsa bile akılca toplumla 
birlikte ve onun yanında bulunmak gereğine de sıkı sıkıya bağlı kalın-
mıştır. Türk düşüncesinde bilge insan tipi veya ideal insan anlayışı bu-
nu gerektirmektedir.53 

Son dönemle ilgili olarak, numuneleri bulunmakla birlikte, önceki dö-
nemler kadar insan anlayışı hakkında sarih ifadeler kullanılamamakta-
dır. O yüzdendir ki dışarıdan birtakım teklifler gelebilmektedir. Mesela 
Toynbee, bir dönem, mevcut insanımız hakkında, böyle bir tespitte bu-
lunmuştur. Ona göre Batının İslam dünyasındaki ezici tesiri zealot ve 
herodian ismini verdiği iki yeni insan tipin doğmasına yol açmıştır. Zea-
lot değişmeye direnerek, kendi medeniyetinin geçmişteki başarılarıyla 
övünme yolunu tercih eder. Bunu yaparken de yaşananlar karşısında 
başını kuma sokan kuş misali gerçekleri görmezden gelerek, kendi me-
deniyetinin üstünlüğünü iddia eder. Herodian tip ise aynı baskılar karşı-
sında eski medeniyetini bir tarafa bırakarak, kozmopolit bir tavır takın-
mayı tercih eder.54 Zealot gibi herodian da tehlikeli bir oyun oynamakta-
dır ve bu meydan okuma karşısından zealot gibi herodian tipin de şansı 
yoktur. Zira taklitle yetinir ve ileri sürdüğü çözümler sadece herodian 
                                                           
50 Mikail Bayram, Fatma Bacı ve Bacıyan-i Rum, Konya, 1994, s. 35. 
51 Ömer Lütfü Barkan, a.g.e., s. 38-42. 
52 Ömer Lütfü Barkan, a.g.e., s. 72. 
53 Nurettin Öztürk, a.g.e., 2001, s. 60. 
54 Arnold Toynbee, Medeniyet Yargılanıyor, (Çev. U. Uyan), İstanbul, 1991, s. 167-187. 
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tavrın temsilcileri için geçerli kalır. Çünkü biri sönmüş medeniyetin fosi-
li, diğeri yaşayan medeniyetin maskarası olmaya mahkûmdur. Bazen de 
Promete yeni ve yetkin insan anlayışımız için örnek gösterilmiştir. Şu ka-
darını söyleyelim, çalan Promete bizim anlayışımızı ne temsil edebilir, ne 
de şekillendirebilir. 

Bu tespit ve tekliflerin yapılmasında içinde bulunduğumuz “…hayat 
ile din arasında tereddütler içinde bocalayan, maddi hayatı gibi manevi 
hayatı da kararsızlıklar içinde olan bir yarım-adamlar topluluğu”55 görün-
tümüz yatmaktadır. Dolayısıyla iman ile hayat arasındaki boşluğun dol-
durulması gerekir. Adı ne konursa konsun, ölçüsü ve yapacağı işi belli 
olan insanların, millî dünya görüşümüz çerçevesinde “sis içinde kalan 
gelenekli dünya görüşümüz ve millî ruhumuzun eksikliklerini tamamlaya-
rak”56, tabiri caizse insan anlayışımızı güncellemesi gerekmektedir. Zira 
içinde bulunduğumuz dönem ve durum, Koç’un kutlu ve kutsaldan ziya-
desiyle nasibini almış veciz ifadesinde olduğu gibi “kelamı sözden, vatanı 
araziden, bayrağı bezden”57 ayırmayı insanımızdan beklemektedir. 

Sonuç 

Kimlik, bir taraftan çokluğu diğer taraftan da birliği içeren tanımlama 
ve tanınma ifadesidir. Fert, farklılığın aynasında kendini görür ve göste-
rir. Farklılık bedene (madde), birlik ruha (mâna) bağlıdır. Başka bir ifa-
deyle beden çokluktur, kültürel farklılığa işaret eder, ruh ise her çoklu-
ğun hem içinde hem de hedefindedir ve birliktir. Bedenin inkârı her şeye 
kâdir ve her şeyin yegâne sahibi olmayı, ruhun inkârı ise farkın hakikat-
siz kalmasını doğuran en dipte anarşizmi, daha üstlerde ise sosyal çö-
zülmeyi doğurur. Hâlbuki beden ve ruh iç içedir. 

Çokluğu birliğe maya dönüştürür. Zahirde farklılık olsa da özde birlik 
mayalanma iledir. Mayalanmak için gönlün açık olması gerekir. Gönül 
mayalanınca gözdeki perde kalkar. Anadolu ve Türkistan gönlü mayalı, 
kendini bilenlerin yurdudur. 

Günümüzde küreselleşme ekseninde yapılan tartışmalar bir uçta ye-
rel farkçılık, diğer uçta küresel birlik arasında cereyan etmektedir. Olgu 
boyutunun ötesinde bir ideoloji ve proje olarak karşımıza çıkan ve küre-
selcilerin iddialarından biri olan “dünyanın tek bir kültüre doğru kaçınıl-
maz gidişatı”ndan dem vurulmasına, yani kültürel küreselleşme efsane-
sine itirazda bulunduğumuzda bilimsel körlükle suçlanma ihtimalimiz 
yüksektir. Kürenin tamamını kapsayan bu iddiayı daha küçük bir ölçe-
ğe, mesela Türk Dünyası’na uygulamaya çalıştığımızda en iyimser eleşti-
ri ile hayalperest, daha acımasız olunduğunda ise şövenistlikle itham 
                                                           
55 Erol Güngör, İslâm’ın Bugünkü Meseleleri, 10. Basım, İstanbul, 1996, s. 201. 
56 Abdimalik Nısanbayev, “a.g.m.”, s. 184. 
57 Yalçın Koç, a.g.e., s. 367. 

26



HÜSNİYE CANBAY TATAR / ANADOLU MAYASINDAN TÜRKİSTAN MAYASINA TÜRK KİMLİĞİ 19

edilmek kuvvetle muhtemeldir. Gücünü iletişim araçları ve onun sanal 
kahramanlarından alan, bütün küreyi kapsayan küreselleşme projesi bir 
olgu olarak kabul ettirilmeye çalışılırken, köklü temeller üzerinde yük-
selmekte olan Türk Dünyası olgusu gözden düşürülerek akim kılınmak 
istenmektedir. Gelenekli Türk toplumları, geçmişte çağın medeniyetleri-
nin meydan okumalarına cevap verebilecek “insan”ı mayalamış ve bir 
medeniyet kurmuştur. Bugün de yeni meydan okumalar karşısında ye-
niden kendi “insan”ının mayasını aşikâr kılmak durumundadır. 

Batı medeniyeti karşısında, aslında kendi içimizde ve kendimiz için, 
kendi mayasından hareketle bir medeniyet inşa etmek daha doğrusu bu-
nu yapacak olan insanımızın insan anlayışını günümüze taşıyıp, gün-
demde tutmak, bilge-veli veya bugün adı ne olacaksa insanımızın asli 
vazifesi, boyun borcudur. Nitekim alp-gazi insanımız bu borcunu vakti 
zamanında ve son kez ödemişti. Bu borç hem tarihe, hem geleceğe hem 
millete ve hal itibariyle ödenmesi gereken bir borçtur. Nitekim son dö-
nem kuruluş ve kurtuluşumuza bakıldığında bunun ipuçları görülecek-
tir: “Geldikleri gibi giderler.” En umutsuz görünen zamanda bile bunu 
dedirten, Ondaki kudret elbette insan anlayışımızdaki kudretin bir ak-
sinden başkası olamazdı. Söz konusu kudretin insan anlayışımızda ve 
tarihimizde ve tarihî devamlılığımızda aranması gerekir. Altta yağız yer, 
üstte mavi gök durdukça bizim ilimizi ve töremizi kim bozabilirdi? Elbet-
te dâhili ve harici bedhahlarımız olacaktı, olacaktır. Ama muhtaç oldu-
ğumuz kudret mayamızda, insanımızda bulunuyordu, bulunmaktadır. 
Sadece bu anlayışın derlenip toparlanması ve onun da sevk ve idare edil-
mesi gerekmektedir. Zira gök de yer de yerli yerinde durmaktadır ve gali-
ba kurtuluşumuz kuruluşumuzdadır. 
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OSMANLI DEVLETİ’NİN SONUNA KADAR 

DİYARBAKIR’IN NÜFUSU VE ETNİK YAPISI 
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Öz 

Diyarbakır bölgesi ilkçağlardan yakınçağlara kadar birçok kavimlerin 

yönetimine girmiş, onlarca devletin ve halkın yaşadığı yer olarak birçok 

etnik unsuru barındırmıştır. Yine Diyarbakır şehri İran’dan gelerek Akde-

niz’e, Suriye ve Irak’tan Kafkasya’ya, Karadeniz bölgesine kadar uzanan 

yolların kavşağında bulunuyordu. Bu sebeple tarih boyunca sürekli yöne-

timlerin el değiştirdiği bir bölge olmuştur. Bu sebeple birçok nüfus hareke-

tiyle karşı karşıya kalmış bir kale şehir olarak tarih boyunca varlığını 

sürdürmeye çalışmıştır. Diyarbakır’ın, Türk hâkimiyetine girmesiyle ka-

vuştuğu rahat ve huzur ortamıyla bölgenin en önemli ticari, kültürel, as-

keri ve idari merkezlerinden biri olduğu açıktır. Bu gelişmeye paralel ola-

rak burada yaşayan nüfusu oluşturan değişik Türk boyları Arap, Ermeni, 

Rum ve Yahudi gruplar Osmanlı Devleti’nin hâkimiyeti altında genellikle 

adalet ve huzur içerisinde yaşamışlardır. 

Anahtar kelimeler: Nüfus, Etnik Yapı, Diyarbakır, Türk, Ermeni. 

Abstract 

The First Stages of the Ottoman Empire Until the end of and 

Ethnic Composition of Population Diyarbakir 

Diyarbakir region has ruled by many nations from ancient times to 

modern ages and sheltered many ethnic elements as a place of states 

and peoples have lived. The city of Diyarbakir was located on the inter-

section of the roads that extended from İran to Mediterranean, from Syria 

and Iraq to Caucasia and Black Sea. For this reason, Diyarbakir has be-

en a place where the rulers have changed consecutively throughout the 
                                                           
* Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, ilhanpalali@harran.edu.tr 
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history. Diyarbakir has resumed as a comfort and peace environment 

and has become one of the most commercial, cultural, military and admi-

nistrative centers after the dominance of Turks. In parallel with this deve-

lopment, the Turkish, Arabic, Armenian, Greek and Jewish groups that 

formed the population living in the region have generally lived in justice 

and peace under the rule of Ottoman Empire. 

Key words: Population, Ethnicity, Diyarbakir, Turkish, Kurdish, Ar-

menian. 

Giriş 

Toplum ve devlet hayatında en önemli öğelerden birisi nüfustur. Nü-
fus, bir ülkenin gücünü ve zenginliğini geçmişte olduğu gibi günümüzde 
de etkileyen en önemli faktörlerden birisi olarak görülmektedir. İşte nü-
fusun bu önemi dolayısıyla nüfusun dağılımı, yoğunluğundan, nüfus ha-
reketlerinden doğan birtakım sonuçlar siyasi, iktisadi ve sosyal yapıyı et-
kiler. Dolayısıyla tarih çalışmalarında bir yerin nüfusunun tespiti, ince-
lenen dönem ile ilgili olarak o yerin sosyal ve iktisadi tarihinin ilmi ba-
kımdan anlaşılmasını ve olaylar üzerindeki tesirlerini ortaya koyması ba-
kımından büyük önem taşır. 

Anadolu’da eski çağlardan Osmanlı Devleti’nin son dönemine kadar 
pek çok devlet kurulmuştur. Çünkü Anadolu yarımadası karadan ve de-
nizden Asya ve Avrupa kıtalarını birleştiren en kısa yol olmuştur. Dola-
yısıyla Diyarbakır bölgesi ve şehri de geçmişten günümüze kadar Het, 
Hurri, Sabar, Urartu, Kimmer, Frig, Saka, Med, Pers, Yunan, Roma, 
Arap, Türk gibi birçok uluslara onların ve kurdukları medeniyetlere yurt 
olmuştur.1 Bu sebepledir ki; tarih araştırmalarında Anadolu’nun ve belli 
başlı şehirlerinin tarihi dönemlerde etnik nüfuslarının tespiti karşımıza 
önemli bir problem olarak çıkmaktadır. 

Bilindiği üzere Fırat ve Dicle nehirlerinin suladığı topraklar ilk mede-
niyetlerin ortaya çıktığı insanlık tarihinin en eski topraklarından biridir. 
Yukarı Mezopotamya veya el-Cezire adı verilen bölgenin önemli şehirle-
rinden biri olan Diyarbakır, Irak ve İran’ı Karadeniz’e bağlayan yolların 
kavşağında kurulmuş olup şehrin M.Ö. 2300’den itibaren bir yerleşim 
merkezi olduğu tahmin edilmektedir.2 

Nüfus tarihi ile ilgili yapılacak araştırmalarda nüfusu ayrıntılarıyla tes-
pit edebilecek yeterli kaynaklara ne yazık ki sahip değiliz. Osmanlı Devleti 
öncesi nüfusu tahmin için bazı seyyahların eserlerinde ve bazı ortaçağ kay-
naklarında kısıtlı da olsa konu ile ilgili bazı bilgiler bulmak mümkündür.3 
                                                           
1 Aygün Attar, “Ortaçağ Türk Diplomasi Tarihi Açısından Diyarbakır (XI.-XV. Yüzyıllar Arasın-
da Güneydoğu Anadolu’nun Etnik ve Siyasi Tarihi Üzerine Bir Deneme), I. Uluslararası Oğuz-
lardan Osmanlıya Diyarbakır Sempozyumu Bildiriler 20-22 Mayıs 2004, Diyarbakır, s. 428. 
2 Diyanet İslam Ansiklopedisi, “Diyarbakır Mad.”, C. IX, s. 465. 
3 Osman Turan, Doğu Anadolu Türk Devletleri Tarihi, İstanbul, 1993, s. 202, 203, 207, 213 vd. 
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Osmanlı dönemi tarih araştırmalarında nüfusun tahmini ve tespiti 
için tahrir defterleri yanında, tapu sicilleri, şer’iyye sicilleri, temettuat 
defterleri, salnâmeler ve benzeri kayıtları konu ile ilgili önemli kaynakları 
teşkil etmektedir. Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluşu olan XIV. yüzyıl 
başlarından XIX. yüzyılda Tanzimat’ın ilanına (1839) kadar İmparatorlu-
ğu’nun nüfusunu gösterecek sıhhatli rakamlara sahip bulunmamakta-
yız. Ancak Osmanlı İmparatorluğu zamanında büyük nüfus ve arazi tah-
rirleri yapıldığını ve Hakan’a ait istatistik defterlerinin tutulduğunu bili-
yoruz.4  

Diyarbakır şehrinin nüfusu ile ilgili yapılan araştırmalarda şehrin Os-
manlı döneminden önceki nüfusu hakkındaki birtakım bilgilere yeterli 
olmasa da bazı seyyahların eserlerinde rastlamak mümkün olabildiği gi-
bi, XVI. yüzyıldaki nüfusunu tahrir defterlerinden yararlanılmak suretiy-
le tespit edilmeye çalışıldığını görmekteyiz.5 Bununla beraber şehrin 
XVII. ve XVIII. yüzyıllardaki nüfusu konusunda herhangi bir inceleme 
yapılmamıştır. XIX. yüzyılın ilk yarısına ait ise, Yılmazçelik, “XIX. Yüzyı-
lın İlk Yarısında Diyarbakır”6 adlı eserinde tespit etmeye çalışmıştır. 

Diyarbakır’ın, Osmanlı Devleti’nin bölgede ilk nüfus sayımını yapma-
sına kadar geçen dönemde, nüfusu ile ilgili tahmini bilgileri 1520-1555 
yıllarına ait tahrir defterlerinden yabancı seyyahların eserlerinden ve Yıl-
mazçelik’in konu ile ilgili eserinden öğreniyoruz. Osmanlı Devleti memle-
ket genelinde ilk nüfus sayımını 1830 yılında yapmasına rağmen, bu ilk 
sayıma Diyarbakır bölgesinin dahil edilmediği anlaşılmaktadır.7 

Bizim bu çalışmamızda Diyarbakır’ın nüfusunu, tespit edebildiğimiz 
kadarıyla ilk dönemlerden itibaren ortaya koymaya çalışarak, özellikle 
XIX. yüzyılın ikinci yarısına ait nüfusunu o dönemde hemen hemen 
muntazam olarak yayınlanmış olan Diyarbakır Vilâyet salnâmeleri kayıt-
larından yıllara göre takip ederek kesin olmasa bile kesine yakın olarak 
tespit etmek mümkün olacaktır. 

Diyarbakır’ın Etnik Yapısı ve Nüfus Hareketleri 

Diyarbakır bölgesi bir taraftan Aras nehri havzasına diğer taraftan 
Erzurum üzerinden Çoruh havzası yoluyla Batum’a ve Kafkas bölgesine 
ulaşmaktadır. Bu özelliğiyle bölgenin ilk çağlardan başlayarak Ortaçağ’-
da Karadeniz’in kuzeyinden ve Kafkasya’dan gelen birçok göçe maruz 
                                                           
4 Bkz. Ömer Lütfü Barkan, “Türkiye’de İmparatorluk Devirlerinin Büyük Nüfus ve Arazi 
Tahrirleri ve Hakana Mahsus İstatistik Defterleri”, I.Ü.İ.F. Mecmuası, İstanbul, 1940; Ömer 
Lütfü Barkan, “Tarihi Demografi Araştırmaları ve Osmanlı Tarihi”, Türkiyat Mecmuası, C. X, 
İstanbul, 1953. 
5 N. Göyünç, “XVI. Yüzyılın İlk Yarısında Diyarbakır”, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, VII, s. 
78-79; M. Mehdi İlhan, “XVI. Yüzyılın İlk Yarısında Diyarbakır Şehrinin Nüfusu”, T.A.D, C. 
XVI, s. 27. 
6 İbrahim Yılmazçelik, XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Diyarbakır (1790-1840), Ankara 1995, s. 99. 
7 Bkz. Enver Ziya Karal, Osmanlı İmparatorluğunda İlk Nüfus Sayımı, 1831, Ankara, 1943. 
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kalmıştır.8 Diyarbakır’ın eski nüfusu hakkında elde mevcut kaynakların 
verdiği malumat mütenakızdır. IV. yüzyıldan itibaren Anadolu’daki etnik 
gurupların Hıristiyan kimlikli dinsel guruplar olduğunu görüyoruz. Nite-
kim Urfa’nın Hıristiyanlığın etkin bir merkezi, Diyarbakır çevresinde ise 
güçlü bir Süryani gurupların varlığı bilinmektedir.9 

500’lü tarihlerden itibaren Anadolu’da Bizans ve Pers orduları arasın-
da cereyan eden şiddetli çatışmaların yaşandığı bir bölge olmuştur. Bu 
sebeple çatıştığı Sasani Devleti’ni yıkması da orduların devamlı çiğnediği 
ve muhaberelerin yapıldığı bu coğrafyada sosyal hayat felce uğramış, ya-
şama şartları zorlaşmış ve büyük nüfus kayıpları meydana gelmiştir. 
Perslerin İslam orduları tarafından yıkılmaları da durumu fazla değiştir-
memiş, hatta çatışmalarla daha şiddetli bir safhaya girilmiştir. Emeviler 
ve Abbasiler döneminde de devam eden bu muharebeler Anadolu coğraf-
yasını yaşanması çok zor bir coğrafya haline getirmiştir.10 

Siyasi ihtilaflar Müslüman Arapların ortaya çıkmasıyla daha kesin bir 
hal aldı. İslam dini birçok katmanda etkisini gösterdi. Bunda Arapların 
uyguladıkları “nüfus değişim politikası” önemli bir rol oynadı. Arapların 
fethettikleri bölgelere Müslüman Arap kabilelerini göndermeleri İslam’ın 
fethedilen bölgelerde kalıcı olmasını sağladığı gibi bölgenin savunulması 
açısından da önemli idi. Böylece VII. yüzyıl ortalarında (634-646) Arap-
lardan el-Bekir adlı bir kabile Diyarbekir bölgesini Bizanslardan alarak 
oraya yerleşti.11 

İslam fethinden önce bu bölgenin Hıristiyan ahalisi arasında Süryani 
ve Ermeni dilleri revaçta idi. İslam’ın fethinden sonra bu bölgeye yerle-
şen Bekr b. Vail Arapları, Hamdan-oğulları zamanında, Tağlip Arapları 
kesafetle yayılarak, ekseriyeti kazanıp bölgeyi Araplaştırdılar. Marvan-
oğulları zamanında Kürt unsura mensup Humeydiya, Başnaviya, Zuza-
niya (Zaza) ve Hakkariya kabilelerinin muhtelif kolları bu bölgenin her 
tarafına yayılmaya başladıklarından bölgenin etnik yapısında değişme 
olmuşsa da, şehirlerde yine Arapça konuşuluyordu.12 Zaman içerisinde 
Tarsus, Maraş ve Malatya hattı boyunca oluşan İslam uç teşkilatı bu ya-
pısını 900’lü yıllara kadar devam ettirdi. Bu tarihlerden itibaren Doğu 
Roma’nın (Bizans) başına güçlü Makedonya Hanedanı’nın geçmesi ile bu 
hanedanın güçlü hükümdarları zamanında Abbasi hâkimiyetinin de o sı-
ralarda zaafa uğraması üzerine hudut boylarında teşekkül eden, Hamda-
nilerin de zaaf göstermesi üzerine bu uç teşkilatı çok kötü bir şekilde da-
                                                           
8 M.Fahrettin Kırzıoğlu, “Eski Kartel/Gürcistan Tarihinde M.Ö. Anılan Türk Urugları”, I. Mil-
letlerarası Türkoloji Kongresi Bildirileri, 1973, İstanbul, 1979, s. 19. 
9 Aygün Attar, “a.g.m.”, s. 429. 
10 Mustafa Kafalı, “Oğuzlardan Osmanlıya Diyarbakır’ın Türk Tarihindeki Yeri”, I. Uluslar-
arası Oğuzlardan Osmanlıya Diyarbakır Sempozyumu, 20-22 Mayıs 2004 Bildiriler, s. 17. 
11 Aygün Attar, “a.g.m.”, s. 429. 
12 Mükrimin Halil Yınanç, “Diyarbekir”, İ.A., C. 3, MEB, Eskişehir, 2001, s. 611. 
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ğılmış ve Bizans orduları bu çöküş sırasında Bizans kaynaklarında veril-
diği üzere o kadar büyük katliamlar yaparak uç bölgeleri ve Suriye’yi 
tekrar ele geçirmişlerdir ki, yalnız Malatya ve çevresinde 70.000 bin 
Müslüman’ı katlettikleri bilinir. Anadolu’da Müslüman nüfus bırakılma-
mış, Van’dan Urmiye ve Musul’a kadar uzanan bölgeler Bizans hâkimi-
yetine girmiştir. 

Yok edilen Müslüman nüfus yerine Ermenistan’dan getirilen nüfus ile 
Suriye ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki Süryani nüfus da bu bölgeye 
yerleştirilmiştir. Diğer taraftan Bizans orduları aynı zamanda Ermenis-
tan ve Gürcistan’a da girmişler, oralardan getirdikleri Hıristiyan nüfusu 
bilhassa Ermenileri burada iskân ettirmişlerdir. 

İslami dönemde dahi bu bölgenin sakini durumunda olan Süryaniler, 
Nasturiler ve Keldaniler de bölge nüfusunu canlandırmaya gayret etmiş-
lerdir. Bu hareket sırasında tek istisnai durum Diyarbakır’da bulunan 
Bekir Araplarının temsilcisi olan Mervaniler ve Halep Arap Emirleri Bi-
zans’a boyun eğerek kendilerini kurtarabilmişlerdir. Bizans’ın bu döne-
minde savaş ve istilalar yüzünden kır hayatının ölü kaldığı zaten nüfus-
ça boşalmış, Anadolu’nun ancak müstahkem mevkilerinde kimi kaleler-
de şehir hayatını görmek mümkündü. 

Çevre hayatının canlanmadığı bu şehirlerdeki hayat da bir askeri gar-
nizon hüviyetinde idi. Bu ölçülerdeki Anadolu’da kır hayatı, köy hayatı, 
hayvancılık, ziraat hatta ticaret ve kervanların geçmediği bu coğrafyada 
canlı bir hayatın olmaması tabii idi. Buradan anlaşılmaktadır ki X. - XI. 
yüzyılda Anadolu hayvancılığın, ziraatın öldüğü vahşi tabiatın yaygınlaş-
tığı askeri garnizon hüviyetindeki ufak kale şehirlerinin olduğu bir hayat 
yaşamaktadır. 1046 yılında Tebriz’den Şam’a giden Nasır Hüsrev Seya-
hatnamesi’nde bu yol boyunca Van, Adilcevaz, Ahlat, Bitlis, Meyyafarikin 
(Silvan), Amid, Urfa, Harran, Halep üzerinden devam ettiği seyahati bo-
yunca gördüğü şehir ve kasabalarda hayatın çok fazla değişmediğini, Di-
yarbakır’ın 5-6 bin nüfuslu bir kale şehir olduğunu söylemektedir.13 

1048 yılında Selçuklu orduları Erzurum’un Pasinler ilçesinde Bizans 
ordusuna karşı zafer kazandıktan sonra Türkistan kopup gelen Oğuz 
kitleleri Erzurum, Sivas, Malatya, Kayseri, Konya ve Afyon çevrelerine 
kadar yaklaşmış. Bizans İmparatoru Romanos Diyogenes’i 1071’de yenil-
giye uğratan Alparslan, Anadolu’yu Oğuzlara vatan olarak açmıştır. Sel-
çuklu Sultanı Alparslan, Amid yani o zamanki adıyla Diyarbekir’i Müslü-
man olması hesabıyla Mervanilere bıraktı, ancak Mervaniler’in bir taraf-
tan Bizans diğer taraftan Mısır’daki Fatimi halifesiyle gizli münasebetler-
de bulunması üzerine 1085 yılında Selçuklu Sultanı Melikşah tarafından 
Selçuklu hâkimiyetine sokuldu.14 Sonra da bölge arazisi Türkmen beyle-
                                                           
13 Mustafa Kafalı, “a.g.m.”, s. 18. 
14 Osman Turan, Doğu Anadolu Türk Devletleri Tarihi, İstanbul, 1993, s. 97; Mustafa Kafalı, 
“a.g.m.”, s. 18. 
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rine ikta olarak verildi. Bu beylerin maiyetini teşkil eden askerler şehir-
lere yerleşirken, Türkmen boy ve oymakları da beylerine ikta olarak veri-
len yerlerin dağlarında ve ovalarında yaylak ve kışlaklar tesis etmeye 
başladılar.15 

Diyarbekir havalisinin eski büyük şehri olan Amid ilk Selçuklu fetih-
lerinde Melikşah döneminde merkeze bağlı kalmış, fakat bir müddet son-
ra burası Yınaloğulları’nın idaresine geçmiş idi. Bu dönemde beyliğin iyi 
idare edilmemesi halka zulüm yapılması yüzünden şehirden göçler baş-
lamış, bunun sonucunda şehirde önemli bir nüfus kaybı yaşanmıştır. 
Hamdullah Kazvini bu dönemde Mardin’in 236.000 dinar vergi verirken 
buna mukabil kadim ve büyük bir şehir olan Amid’in orta derecede bir 
şehir haline gelip 30.000 dinar vergi ödediğini yazar.16 

Hısn Keyfa Artukluları Amid’e sahip olunca şehirde bir canlanma ve 
imar faaliyetleri başladı.17 Artuklular döneminde Diyarbekir şehrinin 
surları gelişen ve büyüyen artan Türk nüfusuna uygun bir şekilde geliş-
tirilmiştir. Artuklular döneminde yapılan imar faaliyetleri ile yollar, köp-
rüler inşa edilmiş, şehrin eskiden olduğu gibi nüfusu artmış, canlı bir ti-
caret merkezi haline gelmiştir.18 Ancak kaynakların belirttiğine göre Mo-
ğol istilası ile başlayan umumi inhitat burada kendini daha fazla göster-
miş ve kaynaklar diğer şehirlere göre Diyarbekir’in orta dereceye düştü-
ğünü belirtmiştir.19 Moğollar 650 (1251) de Diyarbekir ve Meyyafarikin 
havalisine girdiler; Suruç, Harran ve Urfa’ya kadar akın, yağma, esir ve 
katiller yaptılar. Aynı şekilde Moğollar 1256 yılında tekrar Şarki ve Orta 
Anadolu’yu istila ettiler. Arkalarından çok kalabalık Türkmen kütleleri 
ile Ağaçeriler Malatya, Harput, Fırat ve Musul taraflarını işgal ettiler.20 

XI. asır ortasında, İran’dan Mısır’a giden Nasr-ı Hüsrev Amid ile Har-
ran arasında birçok Hıristiyan köyün bulunduğunu kaydeder. İbn Cu-
beyr XII. asrın ikinci yarısında Koçhisar’dan Suriye’ye giderken, kervan 
yolunun sağlı sollu hanlar ve mamur köyler ile süslendiğini (bunlardan 
birisinin Han el-Türkmani) olduğunu yazarken Harran yakınlarındaki iki 
Hıristiyan köyünden birisinin Rum köyü olduğunu belirtmiştir. 

XIII. asır başlarından sonlarına kadar bu havalinin kesif Türkmen 
muhaceretine ve Türkleşmesine rağmen Urfa gibi hala bazı şehirlerde 
Ermeni ve Süryaniler ekseriyette idiler. Şehirler ise genellikle harabiyet-
ten kurtulmamış idi. J. Barbaro XV. asırda bölgeden geçtiği vakit bir za-
manlar büyük şehir olduğunu söylediği Urfa’yı harap bulmuştur. O, ay-
                                                           
15 Mükrimin Halil Yınanç, “Diyarbekir”, İ.A., C. 3, MEB, Eskişehir, 2001, s. 612. 
16 Osman Turan, a.g.e., s. 210. 
17 Osman Turan, a.g.e., s. 211. 
18 Mustafa Kafalı, “a.g.m.”, s. 19. 
19 Osman Turan, a.g.e., s. 211. 
20 Osman Turan, a.g.e., s. 187. 
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rıca Artuklu ülkesinin güney hudutları, Halep ve Musul vilayetleri, çok 
kesif Türkmen kitleleri ile meskûn olduğunu belirtmiştir. Nitekim kay-
naklar civar vilayetlerden Antakya, Ayntab, Telbaşer, Suruç ve Kerkük 
gibi kasaba ve bölgelerin tamamıyla Türkleştiğini kaynaklar belirtmişler-
dir. 

Bizanslılar Şark Hıristiyanlarını Ortodoks yapmak ve Rumlaştırmak 
için ezerken bir taraftan da ağır vergiler yükledikleri için, Ermeniler ve 
Süryaniler ile onlar arasında düşmanlık ve nefret asırlar boyunca devam 
etmiş. Bu sebepledir ki onlar Türklere karşı Bizanslıları müdafaa etme-
miş; hatta Selçuklu fetihlerine yardımcı olmuşlardı. Hıristiyanlar Türk-
lerden Selçuklu ülkelerinde olduğu gibi Artuk ilinde de hürriyet ve ada-
leti görmüşlerdi. Türklerin din ve mezheplerine hiç karışmadıklarını, kili-
se ve manastırlarına dokunmadıklarını yazmışlardı.21 

Selçuklu fetihleri, Türkmenlerin göçleri ile birlikte, değişik Türk boy-
larının da şarktan garba doğru ilerlemelerine ve Fırat nehri berisindeki 
bölgelere yayılmasına sebep oldu. 1185 yılında Türkmenler ile Kürtler 
arasında başlayan ve uzun süren mücadele sonunda barış olunca cihad 
arkadaşı olan bu iki Müslüman kavim çarpışmalar zamanında bazen bir 
tarafa, bazen diğer tarafa yataklık eden Ermenilere karşı birleşmişlerdir. 
Aynı zamanda yerleşik Müslüman ve Hıristiyan halkları da, göçebe Kürt 
ve Türkmen baskınlarına karşı kendilerini korumak için Selçuklular ile 
birleşmişlerdir. 

Moğollar zamanında dinler arası münasebetler gittikçe bozuldu. Haç-
lılarla putperest Moğollar arasında ezilen Müslümanlar umutlarını Mem-
luk sultanı Baybars’a bağladılar. Bu arada İlhanlı hükümdarları da git-
tikçe Hıristiyanları tutmaya başladılar. Bu sebeple dinler arası ahenk 
bozuldu. İlhanlı hükümdarı Gazan Han (1295-1304) İslamiyet’i kabul 
eden büyük bir hükümdar olup, adaleti ve dinler arası ahengi tesise ça-
lışmasına rağmen İlhanlı-Memluk savaşları bu hudut bölgelerinde eksik 
olmuyordu. Nitekim Cacaoğlu Alaeddin kumandasında 10.000 kişilik bir 
kuvvet, 1297 yılında Diyarbekir’ı işgal edip, çoğu Hıristiyan olan 12.000 
kişiyi esir edip götürmüşlerdir. 

Esasen Artuk illerinde zaman zaman Müslümanlar arasında da çatış-
malar oluyordu. Fakat İslamiyet birliği içinde etnik bir ayrılık hissi artık 
mevcut değildi. Bu sebepledir ki aşiret hayatı yaşayan bu unsurların da 
âsi Hıristiyanlara karşı sık sık birlikte çarpıştıkları görülmüştür. 

Bu arada XIII. asırda oldukça kuvvetlenen Yezidi Kürt aşiretleri Türk-
menler ile birlikte Moğollara karşı savaşıyordu. Nitekim İzzeddin Keyka-
vus Moğollara karşı büyük bir mücadeleye girişince, Ali Bahadır Türk-
menlerden ve Yezidi Kürtlerden çok asker toplamıştı. Buna mukabil Mo-
ğollar tarafını tutarak Türkmenlere ve çiftçilik yapan Kürtlere karşı sava-
                                                           
21 Osman Turan, a.g.e., s. 210. 
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şan Hıristiyan ve Rafızî Kürtler de vardı. Cenuptan da birtakım Kürt aşi-
retleri XIII. asır sonlarında ve XV. asır başlarında şimale doğru kaymış-
lardı. Nitekim XV. asır coğrafyacısı el-Ömeri Kürtlerin dağlık İran havali-
sinden, Hemadan’dan Kilikya Ermeni Krallığı hududuna kadar yayıldığı-
nı yazar. Buna karşılık XIII. asırda Artukluların payitahtı olan Mardin, 
Meyyafarikın ve Amid saray, ordu ve yeni sakinleriyle Türkleşmiş Koçhi-
sar’ın daha fazla Türk nüfusu almış olduğu gözüküyordu.22 

1335’den itibaren Moğol tevaif-i mülukü arasındaki mücadelelere işti-
rak eden Karakoyunlu ve Akkoyunlu Türkmen boyları Moğolların Diyar-
bekir eyaletinden çekilmesi üzerine bu eyaleti teşkil eden bölgelere ha-
kim olmuşlardır.23 Akkoyunlu Türkmenleri XIII. asrın sonlarında Hora-
san’dan Azerbaycan’a gelmiş ve XIV. asrın sonlarında ise Harput ve Di-
yarbakır arasında bölgelere yerleşmişlerdir.24 

Uzun Hasan Bey zamanında Karakoyunlu ülkesi tamamen Akkoyun-
lular tarafından işgal edildikten sonra devletin merkezi Diyarbekir’den 
Tebriz’e taşındı.25 Bunun sonucunda Akkoyunlu ulusuna mensup boy ve 
oymakların büyük kısmı Diyarbekir bölgesinden İran’a götürülmüştür ki 
bu hadise bölgede etnik değişikler meydana getirmiştir.26 Nitekim bu 
durum bölgedeki Türk unsurun zayıflamasına sebep olmuştur. 

Osmanlı Devleti Zamanında Diyarbakır’ın Nüfusu 

Dini ve siyasi ekonomik sebeplerden dolayı yapılan savaşlar ile nüfus 
durumu oldukça azalan Anadolu’nun Osmanlı Devleti’nin tahrirleri vası-
tasıyla etnik nüfusunu tahmin etmek mümkündür. 1520-1530 yılları 
arasında yapılan tahrirlere göre 540.963 hane de Türk ve Müslüman 
nüfus bulunurken 4.471 hane Rum ve Ermeni nüfus bulunuyordu.27 

1520-1555 yıllarına ait tahrir defterlerine göre; Küçük Asya’da (Ana-
dolu, Karaman, Zülkadiriye, Diyarbekir) gibi vilayetlerin şehir nüfusu 
yaklaşık 1.032 hane ile 425 hane olarak değişmekte idi.28 Diyarbakır Os-
manlı idaresine girdikten hemen sonra yapılan tahrire göre 1518’de şe-
hirde dört mahalle bulunuyordu. Bu mahallelerde 1220 Müslüman aile, 
1093 gayrimüslim aile (hane) 237 vergi mükellefi bekâr oturmaktaydı. 
Bu duruma göre şehrin nüfusunun %54’ünü Müslümanlar teşkil etmek-
teydi.29 
                                                           
22 Osman Turan, a.g.e., s. 236-237 ve devamı. 
23 Mükrimin Halil Yınanç, “a.g.m.”, s. 621. 
24 İ. Hakkı Uzunçarşılı, Anadolu Beylikleri ve Karakoyunlu, Akkoyunlu Devletleri, Ankara, 
1984, s. 188. 
25 Nejat Göyünç, “Diyarbakır”, DİA, C. 9, İstanbul, 1994, s. 466. 
26 Mükrimin Halil Yınanç, “a.g.m.”, s. 622. 
27 Halil İnalcık, Devlet-i’ Aliyye, Devlet, Toplum, Ekonomi, İstanbul, 2009, s. 199. 
28 Faruk Sümer, Oğuzlar, Ankara, 1969, s. 182. 
29 Nejat Göyünç, “a.g.m.”, s. 465. 
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Portekizli Tenreiro’ya göre, 1524’de Hıristiyanların sayısı 4.000 kadar-
dı.30 Bu sayı yaklaşık olarak 1518’deki tahrire uymaktadır. 937/1530’de 
yapılan 998 numaralı tahrir defterine göre nefs-i Mardin’de toplam 2048 
hane, bunun 775 hanesi Müslüman, 1273 hanesi gayrimüslim olmak 
üzere ayrıca 734 (233 müslüman-502 gayrimüslim) vergi mükellefi bekâr 
ve 140’da vergiden muaf nüfus bulunmaktaydı. H. 947/1540 tarihli TD 
200 numaralı Mufassal Deftere göre Amid merkezin toplam nüfusu 4067 
hane olmak üzere bunun 2368 hanesi Müslüman, 1699 hanesi gayri-
müslim, 1531 bekâr ve 144 muaf nüfustan oluşuyordu. Aynı deftere gö-
re 1540 tarihinde Diyarbekir livasında aşair hane sayısı 3671, bekâr ver-
gi mükellefi ise 1531 ve muaf 144 nüfustan oluşuyordu. Yine aynı tarih-
de Amid, Mardin, Savur ve Berriyecik kazalarından oluşan Diyarbekir li-
vasının toplam vergi nefaranı nüfusu 35.117 (İslam 26.525, gayrimüslim 
5.650) idi.31 

1540 tarihli Tahrir Defteri’ne göre ise Amid’in 1518’e göre nüfusunda 
büyük bir artış olmuş, Müslüman nüfusun %13 artmasına karşılık gay-
rimüslim nüfus %95 artmıştır. Bunun sebebi Hazro, Sasun, Atak, Genç, 
Muş, Egil, Hısnıkeyfa gibi yerlerden şehre göçler olmasıdır. 15 Eylül 
1548’de Kara Amid’e gelen Fransız seyyahı Chesneau şehrin nüfusunun 
ekseriyetinin Ermeni ve Yakubi olduğunu söylemektedir.32 

Şehir 1540 Tarihli Tapu Tahrir Defteri’ne göre Hristiyan nüfus 1518 
yılından itibaren yaklaşık 11.000’i aşmıştır.33 Andreasyan 16. asrın baş-
larında Amid’de bin hanelik bir Ermeni nüfus olduğunu ve şehrin kala-
balık bir nüfusa sahip olduğunu, ayrıca Ermenilerin yarısı kadar da 
Nesturilerin bulunduğunu, az miktarda Yahudi olduğunu yazar. Bu du-
rum şehrin Osmanlı hâkimiyetine geçmesinden sonra şehirde ve bölgede 
sağlanan istikrar ve gelişmeye bağlı olarak sağlanan huzur ortamının 
şehrin ticaret34 potansiyelini harekete geçirmesiyle bölgede yaşayan gay-
rimüslim halkın eyalet merkezi olan Diyarbakır şehrine göçüyle açıkla-
nabilir. 1564’de şehrin nüfusu 23.000, 1571-1580 yılları arası 28.585 
olarak tahmin edilmektedir.35 
                                                           
30 Besim Darkot, “Diyarbekir”, İ.A., MEB, C. 3, Eskişehir, 2001, s. 604. 
31 Komisyon, Muhasebe-i Vilayet-i Diyar-i Bekr ve Arab ve Zü’l-kadiriyye Defteri (937/1530) I, 
BOA Yayını, Nu: 39, Ankara, 1998. 
32 Nejat Göyünç, “a.g.m.”, s. 466-467. 
33 Mehdi İlhan, “16. Asırda Diyarbakır Şehrinin Nüfusu ve Mahallelere Göre Dağılımı”, Di-
yarbakır’ı Tanıtan Adam Şevket Beysanoğlu’na 70. Yaş Armağanı, Diyarbakır, 1982, s. 162. 
34 Şehir 16. yüzyılda doğuda Van-İran, güneydoğuda Mardin-Musul-Bağdad, güneybatıda 
Siverek-Urfa-Halep, kuzeybatıda Malatya-Sivas karayollarının merkezi durumundaki konu-
mu, buraya ticari ve iktisadi bir önem kazandırmıştır. DİA, s. 467. Ayrıca bu konu ile ilgili 
başka bir araştırmacı şu şekilde bir değerlendirme yapmıştır: “Osmanlı-Safevi mücadelesi-
nin adı geçen bölgede yarattığı tahribatın bir yansıması olarak reayanın kendini daha gü-
venli hissettiği ve ekonomik faaliyetlerini daha rahat yapabileceği Diyarbakır gibi korunaklı 
şehirlere göç etmesinden kaynaklanmıştır.” Alpaslan Demir, Bilig, Yaz/2009, s. 22. 
35 İbrahim Yılmazçelik, a.g.e., s. 100. 
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Prof. Dr. Refet Yınanç’ın Osmanlı Tapu Tahrir Defterleri üzerindeki 
incelemelerine göre, 16. yüzyılda yöredeki cemaatlerin yüzde 81’i Türk 
idi. Keza, Prof. Dr. Yusuf Hallaçoğlu’nun araştırmalarına göre 16. yüzyıl-
da Diyarbakır Sancağı’na mensup nüfusun yüzde 53’ü Dulkadır, Bozu-
lus Müslümanlarına ait idi.36 

XVII. yüzyılın ortalarında Diyarbakır’ı gezen Evliya Çelebi, 1655-
1656’da Amid’in kırk yedisi Müslüman, yedisi Ermeni toplam elli dört 
mahallesi olduğunu belirtir.37 

Yine Evliya Çelebi ahalinin Kürt, Türkmen, Arap, Acem ve Ermeni ol-
duğunu söyler.38 XVII. yüzyılda Diyarbakır şehrinin nüfusu hakkında 
bilgi veren Tavernier 1630 yılında Diyarbakır’ın nüfusunun 20.000’den 
fazla olduğunu söylemektedir. Mayıs 1766’da Diyarbakır’ı ziyaret eden C. 
Niebuhr şehrin nüfusunu 16.000 olarak vermekte ve 1757 yılında mey-
dana gelen kıtlık sebebiyle şehir nüfusunun oldukça azaldığına işaret 
ederdi. Şehir XVIII. yüzyılda gerçekten de salgın hastalıklar yüzünden ol-
dukça sıkıntılı günler yaşadı. 1712’de ve yüzyılın sonunda üç büyük ve-
ba salgını oldu, pek çok kişi hayatını kaybetti. 

XIX. yüzyıl başlarında Diyarbakır şehrini gezen İnciciyan 1804 yılında 
şehir nüfusunu 50.000, 1815 yılında Buchingam 50.000 ve 181939 yılın-
da Fransız seyyahı A. Dupre burada 56.000 kadar olan nüfustan 50.000 
İslam, 4.000 Ermeni, 300 Süryani-Yakubi (Süryani-Kadim), 250 kadar 
(50 aile) Yahudi, 250 kadar (50 aile) Rum (Melkit/Meliki: Süryani-Orto-
doks) ve 80 Keldanî bulunduğunu bildiriyordu.40 Bu verilere göre XIX. 
yüzyılın ilk yarısında Diyarbekir şehrinin tahmini nüfusunun 50.000 ile 
55.000 arasında olduğu söylenebilinir.41 XIX. yüzyılda Diyarbekir’de şeh-
rin nüfus artışını olumsuz olarak etkileyen olaylar ve ayaklanmalar 
(1819 Millî Deli Behram Paşa’ya karşı yapılan ayaklanma)42 sonucu 
Müslüman nüfus da üçte bire inmiş, buna karşılık gayr-i müslim nüfus 
ise varlığını korumuştur.43 Ayrıca birçok salgın hastalıklar; (H. 1242/ 
1827, H. 1264/1848, H. 1281/1864 yıllarında veba salgınları ve H. 
1282/1865 ve 1893 tarihinde) ise veba ve kolera hastalıkları vuku bul-
muştur).44 
                                                           
36 Orhan Türkdoğan, “Doğu Raporu ve Etnisiti”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 
99, İstanbul, Aralık, 1995, s. 11-12. 
37 Nejat Göyünç, “a.g.m.”, s. 468. 
38 Besim Darkot, “a.g.m.”, s. 604. 
39 İbrahim Yılmazçelik, a.g.e., s. 100. 
40 M. Fahrettin Kırzıoğlu, “Millî Deli-Behram Paşa’ya Karşı Ayaklanma ve Sonucu”, Kara-
Amid Dergisi, s. 2-4, İstanbul, 1960, s. 350-351; Şevket Beysanoğlu, Diyarbakır Coğrafyası, 
İstanbul, 1962, s. 31-32. 
41 İbrahim Yılmazçelik, a.g.e., s. 109. 
42 Tarih-i Cevdet, C. 11, s. 65-66-67 ve devamı. 
43 M. Fahrettin Kırzıoğlu, “a.g.m.”, s. 350. 
44 M. Fahrettin Kırzıoğlu, “a.g.m.”, s. 351. 
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Osmanlı Devleti’nin ilk resmi nüfus sayımı 1831’de tamamlanmış-
tır, fakat bu nüfus sayımında Diyarbakır nüfusu ile ilgili bir kayıt 
yoktur.45 

Vilayet Salnamelerine Göre Diyarbakır’ın Nüfusu 

1870 Mart’ında biten Diyarbakır Vilâyeti resmi tahririne göre yerli kü-
tüğüne kayıtlı Diyarbakır şehri nüfusu 21.372’dir. Bunun 9814’ü Müs-
lüman, 6853’ü Ermeni-Gregoryen, 831’i Ermeni-Katolik, 1434’ü Sürya-
ni, 174’ü Süryani-Katolik, 976’sı Keldani, 305’i Rum Melkit (Süryani’den 
dönme Ortodoks), 55’i Rum-Katolik (Melkit’ten dönme), 650’si Protestan 
(zengin misyonerlerin Ermeni ve Süryani’den döndürdüğü), 280’i Yahudi 
idi.46 

H. 1287 Diyarbekir Salnâmesi nüfus kaydına göre, “Nefs-i Diyarbe-
kir’de bulunan müslim, gayr-i müslim cümle ahalinin nüfus-u mevcuda 
cetvelidir.” Bkz. Tablo 1. 

Tablo: 147 

 Erkek Kadın Yekûn 

İslam 4781 5033 9814 

Ermeni 3577 3276 6853 

Ermeni-Katolik 428 403 831 

Süryani 747 687 1434 

Süryani-Katolik 94 80 174 

Keldani 508 468 976 

Rum 179 126 305 

Rum Katoliği 25 30 55 

Protestan 318 332 650 

Yahudi 143 137 280 

Cümle Yekûn:   21.372 

Yukarıda verilen H. 1287/1871 Diyarbekir Vilâyet Salnâmesi kayıtları 
daha önce verdiğimiz 1870 yılı kayıtlarının aynısı olup, ayrıca ondan 
farklı olarak H. 1287 Diyarbekir Salnamesi, kadın ve erkek nüfusunu 
ayrı ayrı vermiştir. 

H. 1288 Diyarbekir Vilâyet Salnâmesine göre Nefs-i Diyarbekir ile na-
hiyelerinin erkek nüfusu toplamı tablo 2’deki gibidir: 

 

                                                           
45 Bkz. Enver Ziya Karal, Osmanlı İmparatorluğu’nda Nüfus Sayımı, 1831, Ankara, 1943. 
46 M. Fahrettin Kırzıoğlu, “a.g.m.”, s. 351; Şevket Beysanoğlu, a.g.e., s. 32. 
47 H. 1287 (1871) DVS, s. 125. 
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Tablo: 248 

 Köy Adedi Gayr-i Müslim Müslim Yekûn 

Nefs-i Diyarbekir  6019 4781 10.800 

Şark Nahiyesi 102 1219 5120 6339 

Kiki Nahiyesi 44 28 1972 2000 

Türkmen Nahiyesi 22 11 1308 1319 

Ma Ömergan Garb 
Nahiyesi 

135 242 3904 4146 

Mahal Nahiyesi 12 -- 563 563 

Metinan Nahiyesi 20 -- 1028 1028 

Behramki Nahiyesi 46 288 2381 2669 

Abu Kûr Nahiyesi 7 2 518 520 

Yekûn Kaza-i 
Diyarbekir 

388 7809 21.574 29.383 

Yukarıda verdiğimiz iki kaydı karşılaştırdığımız zaman H.1288/1872 
kayıtlarının sadece Diyarbekir kazasının erkek nüfusunu verdiği anlaşılır. 

Diyarbekir kazasının nahiyelerle birlikte toplam erkek nüfusu 29.383 
olup, kadın nüfusu da buna eşit varsayarak ikiyle çarparsak Diyarbekir 
merkez kazasının nüfusu nahiyelerle beraber yaklaşık olarak 58.766 sa-
yısı çıkar. 1870 yılında nefs-i Diyarbekir’de yapılan nüfus sayımı mülha-
katın da defterlerinin gelmesi üzerine bağlı sancaklarla birlikte ancak 
1872’de vilâyet nüfusu sayımı tamamlanabilmiş ve 1872’de H. 1288 Vi-
lâyet salnâmesine kaydedilmiştir. Aynı salnâmeye göre Diyarbekir Vilâ-
yeti’nin toplam nüfusu 382.065 olarak verilmiştir.49 

H. 1290 (1874), H. 1292 (1875), H. 1293 (1876) Diyarbekir Vilâyeti 
salnâmeleri kayıtlarına göre: 

Diyarbekir kasabası (Nefs-i Diyarbekir) nüfusu Müslim zükûr 5258, 
gayr-i Müslim zükûr 6793 toplam zükûr (erkek) 12.051 olarak kayıtlı-
dır.50 Bu rakamın iki katını alırsak yaklaşık olarak merkez kazanın nü-
fusunu bulmuş oluruz (24.102). 

1870 yılından sonra ikinci nüfus tahriri 1876 yılında yapılmış olmalı-
dır. 1870-1876 yılı nefs-i Diyarbekir erkek nüfuslarını karşılaştırdığımız 
zaman: 

1870’de erkek nüfusu 10.800 iken, 1876’de 12.051 olmuştur. Genel 
nüfus artış oranı %11.5 olmuştur. Gayr-i Müslim nüfusun artış oranı 
(%12.3), Müslüman nüfusun artış oranından (%0,8) fazla olmuştur. Bu 
durum Hıristiyan halkın lehine bir gelişme olmuştur. Müslüman nüfus 
                                                           
48 H. 1288 (1872), DVS, s. 125. 
49 H. 1288 (1872), DVS, s. 204. 
50 H. 1290, DVS, s. 170; H. 1292, DVS, s. 158; H. 1293, DVS, s. 150. 
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aleyhine olan bu durum herhalde 1876-1877 Osmanlı-Rus Harbi’yle ilgi-
li olmalıdır. 

1876’daki nüfus kayıtlarından sonra üçüncü nüfus tahrir kayıtlarına 
1884’de yayınlanan H. 1301 Diyarbekir Vilâyet Salnâmesi’nde rastlıyoruz: 

“Diyarbekir şehri 11.124 nüfus-u zükûr ile 4164 hane ve umum san-

cak 69.244 ahali-i zükûrdan ve 1056 karye ve 27.597 haneden iba-

rettir ki nüfusu muharrerin 51.345’i Müslim, 17.899’u gayr-i mislim-

dir. Hesaptan hariç olan nüfus-u inas ise zükûrdan daha çoktur. 

Şehrin beyan olunan nüfusu yerlisine mahsus olub hariçden âmed-i 

şûd ile âli-ül devam mevcud bulunan ğalabalık nüfusu mezkûrenin 

iki mislünden ziyade tahmin olunmaktadır.”51 

Yukarıdaki verdiğimiz 1876 Diyarbekir şehri nüfusunu karşılaştırdı-
ğımız zaman 12.052’den 11.124’e düşmüştür. Bunu açıklamak zordur. 
Ya verilen rakamlarda bir yazım hatası vardır ve yahut da tahrir defterle-
ri eksik gelmiştir. Bu varsayımların dışında şehirde nüfus hareketini et-
kileyen güvenlikle ilgili başka bir olay olmuş olabilir nitekim 29/z/1300 
tarihli bir arşiv belgesinde Diyarbekir ve Harput çevresinde meydana 
gelen bir ayaklanma olduğundan bahsedilmektedir.52 1891 yılında bası-
lan Vital Cuniet’in eserine göre Diyarbakır sancağı nüfusunun etnik ve 
dini açıdan dağılımı şöyledir: 

Müslüman (Yerleşik Türkler-Kürtler) 36.478 
Türkmen (Göçebe Türkler) 57.207 
Çerkes 3.334 
Arap 2.668 
Yezidi-Kızılbaş 2.000 
Çingene 1.000 
Ermeni-Gregoryen 28.984 
Ermeni Katolik 1.845 
Ermeni Protestan 1.544 
Rum Ortodoks 900 
Rum Katolik 60 
Süryani Katolik 810 
Keldani Katolik 1.600 
Yakubi Süryani 5.200 
İtalyan Kapuçin (Ecnebi) 2 
Fransız (Ecnebi) 4 
Yahudi 284 
Sancak Toplam Nüfusu: 143.92353 

                                                           
51 H. 1301, DVS, s. 74. 
52 BOA, 29/z/1300, D: 22, G: 982, F: C.AS. 
53 Vital Cuniet, Turqu’e D’Asıe, Paris, 1891, s. 412, 449. 
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Vital Cuniet’in verdiği rakamlar H. 1301/1883 Vilâyet Salnâmesi Di-
yarbakır Sancağı toplam nüfus kayıtları ile karşılaştırıldığı zaman aşağı 
yukarı aynıdır. 

1883 nüfus sayımından sonra yapılan yeni nüfus sayımı kayıtlarına 
H. 1312 Diyarbekir Vilâyet Salnâmesi’nde rastlıyoruz. Bu kayıtlardan 
yeni sayımın H. 1309 (1891) yılında yapıldığı anlaşılmaktadır. 1893 yılı-
na ait vilayetten gönderilen bir belgede Diyarbekir Vilayeti nüfus tahriri 
muamelelerinin bittiğini başbakanlığa bildirmektedir.54 

Bu kayıtlara göre Diyarbekir merkez kazasına bağlı nahiyelerle bera-
ber toplam nüfusu 66.117, Diyarbakır sancağına bağlı Siverek kazası 
28.335, Silvan kazası 19.427, Lice kazası 26.838, Direk (Derik) kazası 
10.520 olmak üzere Diyarbekir Sancağı’nın erkek ve kadın Müslüman ve 
Müslüman olmayan toplam nüfusu 151.237, Mardin sancağı 108.914, 
Maden sancağı 128.634 nüfuslarına sahip olmak üzere vilâyet nüfusu 
388.634’dür. 

Cuniet’in verdiği Diyarbekir nüfusu ile vilâyetin 1891 H. 1309 yapılan 
nüfus sayımının sonuçlarını veren H. 1312 Diyarbekir Vilâyet Salnâmesi 
kayıtlarıyla karşılaştırılırsa Cuniet’ye göre Diyarbakır sancağı nüfusu 
143.923 iken adı geçen salnâmedeki Diyarbekir sancağı nüfusu 
151.237’dir. Bu durum Cuniet’in 1891’de verdiği rakamın bir önceki sa-
yıma ait olduğunu göstermektedir. Aşağı yukarı %5’lik bir artış olup iki 
sayım arasındaki 7314 olan bu fark normal karşılanmalıdır. 

1891’deki nüfus kayıtlarından sonra verilen yeni nüfus kayıtlarına 
(Salnâmelere göre 5. vilâyet nüfusu sayımı) R. 1315-H. 1317 Diyarbekir 
vilâyet salnâmesinde rastlıyoruz. Buna göre, 

“1314 sene-i maliyesinde (1898-1899) Vilâyet Sicil Nüfus Nezareti 

Dairesi’nce malum ve mükayit olan nüfus hayme-i nişin aşair-i Ekrad 

ve müstearibenin gayrisi bulunan mikdar-ı nüfus 413.525 neferden 

330.000 neferi Müslim ve 44.000 neferi Ermeni ve 39.525 neferi de 

milel-i saire ile Yahudi ve Kipti ve Yezidi’den ibarettir.”55 

H. 1317-1899 Diyarbekir vilâyeti salnâmesinde yukarıda görüldüğü 
üzere sadece vilâyetin toplam Müslüman ve Hıristiyan nüfusu olup Di-
yarbekir, Maden, Mardin sancaklarından meydana gelen Diyarbekir vilâ-
yetinin genel nüfusu 413.525 sayısına ulaşmıştır. 

Bu rakam daha önceki nüfusla karşılaştırılınca 23.740 kişilik bir nü-
fus artışı olmuştur. 

Diyarbakır vilâyeti nüfusuyla ilgili en son verilen nüfus kayıtlarına H. 
1323 (1905) tarihli sonuncu Diyarbekir vilâyeti salnâmesinde rastlamak-
tayız. Bu salnameye göre vilâyet nüfusu rakamlarına gelince: 
                                                           
54 BOA:16/za/1310, D: 55, G: 26, F:DH.MKT. 
55 R. 1315/H. 1317 Diyarbekir Vilayet Salnamesi, s. 166. 
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“Diyarbekir vilâyetinin aded-i sekenesi 470.760 nüfusdan ibarettir ki 
bunun 255.993 neferi zükûr ve 214.767 neferi inas’dır.” 

“Vilâyetin nüfus-u umumisi mezheb itibariyle tefrika olunacak olursa 

375.528 Müslim, (205.828 zükûr, 169.700 inas) 48.225 Ermeni 

(24.685 zükûr, 23.540 inas), 22.748 Süryani (12.506 zükûr, 10.242 

inas), 11.165 Katolik (5945 zükûr, 5220 inas), 5554 Protestan (2987 

zükûr, 2567 inas), 2797 Yahudi (1434 zükûr, 1358 inas), 1782 Yezi-

di ve Kipti, (1049 zükûr, 733 inas), 1500 Ortodoks (756 zükûr, 744 

inas), 1439 Keldani (776 zükûr, 663 inas) ve 19 nüfus teba-i ecnebi-

yeden ibaret olduğu görülür.56 Diyarbekir Sancağı nüfusu ise 153.221 

neferden ibarettir. Diyarbekir kazası 41.998 nüfusa havidir.”57 

1905 yılı Diyarbekir vilâyeti nüfusu bundan önceki (1899) vilâyet nüfu-
su ile karşılaştırılırsa nüfusun 413.525’den 470.760’a çıktığı görülmektedir 
ki bunun önemli ölçüde bir nüfus artışı (57.235) olduğu anlaşılmaktadır. 

Baştan itibaren verdiğimiz nüfus kayıtlarını tahlil ettiğimiz zaman 
XIX. yüzyılın ikinci yarısında Diyarbekir şehri merkezinde, özellikle Di-
yarbekir kazasında, sancağında ve vilâyetinde başta İslamiyet olmak 
üzere Hıristiyanlık ve Yahudilik dinlerine mensup insanlar yaşıyordu. 
Verdiğimiz nüfus kayıtlarından sadece Diyarbekir şehri merkezinde ya-
şayan nüfus içerisinde gayr-i müslim nüfusun zaman zaman Müslü-
manlardan fazla olduğunu görmekteyiz. Bunun bir kısım sebeplerini yu-
karıda izah etmiştik. Bize göre başka birtakım sebepler ise Hıristiyan 
unsurların eskiden gelen alışkanlıkları ile askerlik yapmaması, şehrin 
salgın hastalıklara uğradığı dönemde kendilerini daha bilinçli bir şekilde 
korumaları, şehir dışında gayr-i müslim köylerine göç etmeleridir. Bu 
konuda Tütenk şu bilgileri vermiştir: 

“1894 senesinde Kolera hastalığı Çukur Mahalle ile Hüsrev Paşa Ca-

miinin garb tarafındaki fukara evlerinde baş gösterdi... Ekseriyyet-i 

azimeti İslam olmak üzere Temmuz ve Ağustos aylarında günde 70 

ve hatta bazı günler 90 insanın ölümü gibi feci ta’un-i veba istilası 

Eylül nihayetlerine kadar devam etmiştir. Koleranın zuhuriyle beraber 

Sur içindeki gayr-i müslimlerin orta halli ve fakir kısmı Alipınar ve Kıtır-

bil köyleri sahalarında yaşamağı tercih ettikleri için bulundukları sa-

hadaki musab ve vefatları şehir dahilindeki nisbet haricindedir.”58 

“Kolera bertaraf olduktan sonra 311 (1895) Eylül’ünde Ermeniler evle-
rine avdet ettiler.”59 
                                                           
56 H. 1323, DVS, s. 160. 
57 H. 1323, DVS, s. 189. 
58 Tütenk, “a.g.m.”, s. 313. 
59 Tütenk, “1311 (1895) Diyarbekir Ermeni Hadisesi”, Kara-Amid Dergisi, s. 2-4, s. 316. 
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Başka bir makalesinde bölgedeki asayişsizlikle ilgili şu bilgileri ver-
miştir: 

“Viranşehir’de milli aşireti reisi Temüroğlu, Hamidiye Mirlivası İbra-

him Paşa’nın emriyle Hıristiyanlara ait köyler hariç 1898 bütün İs-

lam köylerini yağmaya ve yakmaya başladılar. Bu Hamidiye aşiret 

alayı, yalnız Diyarbekir şehrini değil, Diyarbekir’e merbut ………….... 

köyleri müstemleke haline sokmuşlardır.”60 

Yukarıda belirtmiş olduğumuz sebeplerden dolayı Hıristiyan nüfus 
Müslüman nüfustan daha fazla artmış olabilir. Yukarıda verdiğimiz 1870-
1874 yıllarına ait Hıristiyan nüfusun artma oranı incelendiğinde %12.3 ol-
duğu görülmektedir. Bu artış Müslüman nüfusunun artış oranı olan %9.9 
nüfusa göre %2.4 daha fazla olmuştur (şehir merkezi için). Görüldüğü gibi 
bizim bu tespitimizi salnâme kayıtları da desteklemektedir. 

Diyarbekir vilâyeti ve sancağı bazında ise salnâme kayıtlarının verdiği 
Müslüman ve gayr-i müslim nüfus oranları incelendiği zaman genel nü-
fusa göre gayr-i müslim nüfus hiçbir zaman çoğunluk olmamış, %20-25 
civarlarında kalmıştır. Yalnız Cuniet’in verdiği rakamlarda %40 civarın-
dadır. Bunun da abartılı olduğu kanaatindeyiz. Çünkü salnâme kayıtları 
gayr-i müslimlerin çoğunlukta olduğu yerlerde bunu vermekten çekin-
memiştir. Dolayısıyla yabancı kaynaklara göre daha tarafsız kayıtlar tut-
muşlardır diyebiliriz. 

Salnâme kayıtlarında dikkatimizi çeken başka bir hususta yukarıda 
verdiğimiz kayıtlarda genellikle Müslüman nüfus için erkek ve kadın nü-
fus kayıtlarında genellikle erkek nüfusun kadın nüfustan fazla olduğuna 
rastlanmaktadır. Bu durum tahmin edileceği gibi eskiden gelen bir alış-
kanlıkla kadınların gerçek sayısının yazılmamasından kaynaklanmış ol-
malıdır. Halbuki sadece erkek nüfusun verildiği kayıtlarda “Hesabdan ha-
riç olan nüfus-u inas ise zükûrdan daha ziyadedir.”61 denmesine rağmen 
dolayısıyla kayıtlarda erkek nüfusa göre kadınlar, Hıristiyan nüfusun ka-
dınlarına göre Müslüman nüfus aleyhine bir vaziyeti doğurmuş olabilir. 

Diyarbekir vilâyetinde yaşayan gayr-i müslimler içerisinde dini nüfus 
bakımından en fazla olanlar başta Ermeniler ile Süryaniler olmak üzere 
sırasıyla Katolikler, Protestanlar, Yahudiler, Yezidiler, Kiptiler, Ortodoks-
lar ve Keldaniler gelmekte idi.62 

XIX. yüzyılın ilk yarısında Diyarbakır şehrinde yaşayan gayr-i müslim 
unsurlar bazı mahallerde ayrı, bazı mahallerde ise Müslümanlarla birlik-
te yaşıyorlardı. Diyarbakır Şer’iyye sicillerinde yer alan belgelere göre, bu 
unsurlar mali, hukuki ve dini hayatta tam bir serbestliğe sahip olup ti-
                                                           
60 Tütenk, “Hamidiye Aşiret Alayından Milli İbrahim Paşa’nın Vilayetteki Müslümanlara 
Yaptığı Zulümler ve Birinci Telgrafhane Hadisesi”, Kara-Amid Dergisi, s. 318-319. 
61 H. 1311, DVS, s. 74. 
62 H. 1323, DVS, s. 160. 
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careti ellerine geçirmişlerdir. Şehirde bulunan Müslümanlarla münase-
betleri genellikle iyi olup herhangi bir haksızlığa uğradıklarında dava hak-
kına sahiplerdi. Hukuk alanında tam bir eşitlik ve adalet söz konusu idi.63 

Gayr-i müslimlerin sahip oldukları bu serbestlik XIX. yüzyılın ikinci 
yarısında giderek daha da artacaktır. Bu dönemde dört yeni kilise yaptır-
mışlardır. Ayrıca mevcut kiliselerini tamir ettirme ve geliştirme imkânla-
rına sahip olmuşlardır. Bununla birlikte Hristiyanlar Diyarbekir’in mer-
kezinde sadece 11 kiliseye sahip olmuşlardır. Her cemaatin en az bir ki-
lise ve okulu faaliyetini sürdürmüştür. (bkz. H. 1311 Vilayet Salnamesi) 

Vilâyet ve şehir idaresine nüfusları oranında katılarak devlet memuru 
olma hakkını elde etmişler ve ticareti ele geçirmişlerdir.64 Bütün bunlara 
rağmen büyük devletlerin kışkırtmalarına kapılan Ermeniler 1895 yılın-
da bir ayaklanma çıkararak büyük bir karışıklığa sebep oldular. Bu ko-
nu hakkında Tütenk: 

“Merkez-i vilayetteki bütün Ermeniler, bayırlara dökülmüş istiklal ve 

hâkimiyet cazibesiyle kablarına sığmayacak bir hale gelmişlerdi... 21 

Teşrinievvel 1311/2 Kasım 1895 Cuma günü mutad zamanlar hilafı-

na olarak, bil fasıla kilise çanları çalmakta ve kiliseler lebalep Erme-

nilerle dolmakta idi. Gayr-i müslim dükkânları açılmamıştı... Öğle eza-

nı okunduğu sırada her taraftan mermi sedaları kulakları çınlattı.”65 

XX. yüzyılın başlarında (1905) Diyarbakır vilâyetinin (Diyarbakır, Ma-
den, Mardin sancakları) nüfusu yaklaşık olarak yarım milyonu bulmuş-
tu. Ancak bu nüfusun 95 bin kadarını gayr-i müslimler teşkil ediyordu. 
Stanford Shaw’ın belirttiğine göre 1885-1914 yılları arasında Osmanlı 
İmparatorluğu’nda yaşayan Müslüman nüfus %20’lik bir artış gösterir-
ken aynı tarihlerde Diyarbakır bu ortalamanın üzerine çıkarak 
289.591’den 493.101’e yükselmiştir. 

Yine 1885-1914 döneminde İstanbul, Ankara, Eskişehir, Kütahya, 
Trabzon ve Halep’te Ermeni nüfusu belirgin bir azalma gösterirken aynı 
dönemde Diyarbakır’da 46.823’ten 55.890’a yükselmiş olup yaklaşık 
%30 bir artış göstermiştir.66 

Diyarbekir’deki bu artışın sebebi büyük ihtimalle Doğu Anadolu’da 
kurulmak istenen Ermeni Devleti67 içinde Diyarbekir’in de yer almasın-
                                                           
63 İbrahim Yılmazçelik, a.g.e., s. 118. 
64 “Divan-ı Temyiz mümeyizlerinden Oseb efendiye ... Diyarbekir tüccar mütebaranından Ab-
dül Mesih Efendi’ye rütbe-i salise tevcihi buyurulması emrinde ...”, BA.İD. No 43313, İrade, 
19 Cemaziyelevvel 1287. Tütenk, “Diyarbekir’in Son 60 Yıllık (1892-1952) Vak’aları”, Kara-
Amid Dergisi, s. 2-4, s. 315. 
65 Tütenk, a.g.m.”, 316-317. 
66 “Diyarbakır”, Yurt Ansiklopedisi, C. 3, s. 2241. 
67 Ermeni olaylarının başlamasından sonra Süleyman Nazif tarafından mabeyne çekilen 23 
Ekim 1311 (4 Kasım 1895) tarihli telgraf: “Vatan-ı azizimizin ecza-yı mühimmesinden olan al-
tı vilayetin şimdilik ıslahat namı verilen bir imtiyaz ile Ermenilere terk olunacağı şaiyat-ı vakie 
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dan dolayı diğer Anadolu şehirlerinden buraya Ermenilerin göç etmeleri 
ile açıklanabilir. 

Sonuç 

Diyarbakır bölgesi geçmişten günümüze kadar doğu-batı, kuzey-gü-
ney yolları üzerinde bir kavşak noktası üzerinde bulunması hesabıyla 
önemli bir stratejik bir konuma sahip olmuştur. Bu sebeple ilk çağlar-
dan itibaren Osmanlı Devleti’nin bölgeyi fethetmesine kadar birçok me-
deniyetlerin gelip geçtiği, birçok istilalara maruz kalmış olması sebebiyle 
çok kültürlü bir etnik yapıyı barındıran önemli bir bölge olmuştur. 

İlk çağlarda zaman zaman yapılan geçici Türk akınlarını saymazsak 
11. yüzyılın ortalarından itibaren bölgeye Türkler yoğun bir şekilde yer-
leşmeye başlayarak bölgeyi hâkimiyetleri altına almışlar ve buna bağlı 
olarak siyasi istikrarın olduğu dönemlerde bölgede siyasi ekonomik an-
lamda bir refah, huzur, barış dönemi yaşanmaya başladığı gibi, zaman 
zaman Türkler arasında meydana gelen siyasi hâkimiyet mücadelelerine 
de sahne olmuştur. Bu durum etnik bakımdan bölgenin önemli ölçüde 
Türkleşmesini önlemiş, Türk nüfusun aleyhine bazı sonuçlar doğurmuş-
tur. Buna rağmen Türk kültürü önemli ölçüde varlığını hissettirmiş, an-
cak Türk hâkimiyeti, yönetimleri altında yaşayan dili, dini, kültürü farklı 
toplumlara zamanına göre en geniş hakları tanıyarak onları zorla Türk-
leştirmek çabası içine girmemiştir. 

Özellikle bölge Osmanlı Devleti’nin hâkimiyetine girdikten sonra Di-
yarbakır barış ve ilim kenti olmuştur. Buna bağlı olarak bölgede yaşayan 
unsurların sosyal ve kültürel refahlarında ve nüfuslarında önemli ölçüde 
artışlar olmuştur. 

Ancak Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde gücünü kaybetmeye 
başladıktan sonra Avrupa devletleri bölge üzerinde emperyalist emelleri-
ni gerçekleştirmek için Anadolu’da güçlü bir Türk Devleti’nin yaşamasını 
bölgede ve Ortadoğu’daki çıkarlarına uygun görmedikleri için bölgede ya-
şayan Ermenileri, Türkleri, Kürtleri birbirlerine karşı kışkırtarak bin yıl-
lık dostluğu kardeşliği bozmaya çalışmışlar ve halen de devam ediyorlar. 
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BALKAN SAVAŞLARININ 

FELSEFİ VE KÜLTÜREL ARKA PLANI 

Yrd. Doç. Dr. Cengiz MUTLU* 

Öz 

Siyasi literatüre Osmanlı Devleti’nin Batılı büyük devletlerce paylaşıla-

maması olarak giren Doğu Sorunu, yüzyıllarca Batılı politikacı ve mütefek-

kirlerce tartışılmıştır. Batılı devletler arasındaki rekabetten faydalanan Os-

manlı Devleti, ömrünü yüzyıl daha devam ettirmiştir. Politik bir mesele olan 

Doğu Sorunu’nun bir de felsefi ve kültürel boyutları vardır. Balkan Savaşla-

rı’nda da görülebilen felsefi ve kültürel arka plan, Osmanlı Devleti’nin tasfi-

yesinde önemli rol oynamıştır. Nitekim, Balkan Savaşları sırasında sık sık 

felsefi ve kültürel motifler dünya kamuoyunu meşgul etmişti. 

Anahtar kelimeler: Doğu Sorunu, Balkan Savaşları, Haçlı Seferleri, 

Türkler, Sırplar, Yunanlılar, Bulgarlar. 

Abstract 

The Philosophical and Cultural Background of Balkan Wars 

Within the Scope of Eastern Question 

Eastern question, that mentioned as the sharing Ottoman’s not to being 

share by western countries in political literature, has been a question of de-

bate for centuries among western politicians and thinkers. Ottoman Empire, 

taking advantage of the competition among western countries, sustained its 

existence for another century. Eastern question, which is a political issue, 

has also philosophical and cultural dimensions. Philosophical and cultural 

background, which can be seen in Balkan Wars too, played a significant ro-

le in eliminating Ottoman Empire. Thus, philosophical and cultural motifs 

often kept the public opinion busy during Balkan Wars. 

Key words: Eastern Question, Balkan Wars, Crusade, Turks, Serbs, 

Greeks, Bulgars. 
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Giriş 

Ulusal bağımsızlık girişimleri çeşitli milletlerden oluşan bir mozaik 
görünümündeki imparatorlukların dağılıp yok olmasını getirmiştir. Yö-
netimleri altındaki milletlerin bölgesel özelliklerini, geleneklerini geliştir-
melerine olanak sağlayan imparatorluklarda ayrışma süreci, diğerlerine 
göre sorunlarla yüklü geçmiştir. Hasta adam olarak nitelenen Osmanlı 
Devleti’nin önlenemez çözülüşü Balkanlarda başlamış ve bu yarımada 
Avrupa’nın sorunlarla yüklü bölgesi olmuştur.1 Balkan coğrafyası Os-
manlı İmparatorluğu’nun tasfiyesinden sonra Ortadoğu’da görülebildiği 
gibi günümüzde halen kan ve gözyaşının eksik olmadığı bir coğrafya ola-
rak kalmıştır. 

XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin Avrupa topraklarının elden çıkma-
sı, dönemin Batılı büyük güçlerine Osmanlının adeta ganimetine el koy-
ma fırsatı vermişti. Batılı güçlerin Osmanlı Devleti’nin topraklarına el 
koyma amacıyla aralarında yürüttüğü diplomasi düellosuna Doğu Soru-
nu denilmekteydi. Bir yandan Osmanlı toprak bütünlüğünü koruma yü-
kümlülüğü üstlenen Avrupa Devletleri diğer yandan Osmanlı yönetimin-
deki milletleri özerklik veya bağımsızlıklarına kavuşmaları için teşvik et-
mekten geri durmamaktaydı.2 

Doğu Sorunu’nun geniş bir şekilde tartışılan iki muhtemel çözümü 
öne sürülmekteydi. Birinci çözüm, o dönemdeki milletlerin Türkiye ile sı-
nır büyük imparatorluklar ve milletler içine absorbe edilmesi olarak öne 
sürülürken, diğeri ya bu milletlerin geliştirilmesi ya da bazılarının millet 
haline getirilmesi ve devletleşmeleriydi. Örnek vermek gerekirse Avrupa 
Türkiye’si Rusya tarafından ele geçirilebilir veya Rusya-Avusturya ara-
sında paylaşılabilir ya da bu paylaşıma bazı toprak imtiyazlarıyla İtalya, 
Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan, Romanya dâhil edilebilirdi. Asya 
Türkiye’si ise Rus Çarlığı ile sömürge peşinde koşan Avrupa devletleri 
arasında paylaştırılabilirdi.3 

Balkanların XIX. yüzyılda kaynamasının nedenleri Fransız İhtilali ve 
getirdiği milliyetçilik akımı, Rusların tüm Slavları birleştirmek ve onların 
üzerinden politika takip etme isteği, Avusturya’nın Balkanlarda sürdür-
düğü aktif siyaset olarak özetlenebilir. Millî devletlerini kuran Balkan 
Devletleri olan Bulgaristan, Yunanistan ve Sırbistan için yutulmak iste-
nen yegâne lokma Makedonya idi. Üç devletin çıkarlarının kesiştiği Ma-
                                                           
1 Güney Dinç, Mehmed Nail Bey’in Derlediği Kartpostallarla Balkan Savaşı, Yapı Kredi Yayı-
nı, İstanbul, 2008, s. 18. 
2 Hüner Tuncer, Doğu Sorunu ve Büyük Güçler 1853-1878, Ümit Yayını, Ankara, 2003, s. 14. 
3 Balkanlı milletlerin, devlet yönetimi, sanat ve edebiyatta; Fransızlar, İspanyollar, İngilizler-
den daha geride oldukları düşünülmemekteydi. Zira dillerine ve inançlarına son derece bağ-
lıydılar. Bu güçlü duyguların Batılı milletler nezdindeki sempatilerinden daha fazla saygıyı 
hak ettiği düşünülmekteydi. Bkz. “The Present Conditions of the Balkans and of European 
Responsibilities by Various Writers”, The Balkan Question, Edited: Luigi Villari, London, 
1905, s. 9-12. 

50



CENGİZ MUTLU / BALKAN SAVAŞLARININ FELSEFİ VE KÜLTÜREL ARKA PLANI 3

kedonya’da ihtilafları halleden, hakem rolünü üstlenen ise Rusya olmuş-
tu. Rusya’nın amacı Balkan topraklarını bu ülkeler arasında paylaştır-
mak ve boğazlara yani ‘Rus Gölünün’ kapısına yerleşmekti.4 Balkanlı 
devletlerin birbirleriyle yaptıkları antlaşmaların ardından başlayan savaş 
Osmanlı Rumeli’sinin kaybıyla neticelenecekti. Elbette ki, her yenilginin 
bazı sebepleri vardır. Bulgar Eksarhlığı 1870 yılında İstanbul Ortodoks 
Kilisesi’nden ayrıldığından beri, Yunan, Bulgar ve Sırplar arasında kilise 
ve okullar yüzünden çıkan kavga bir türlü önlenememiş, usta bir politi-
kacı olan Sultan Abdülhamit ise bu kavganın küllenmesine hiçbir şekil-
de müsaade etmemişti. Açık olan bir şey vardı ki, o da kavganın ortadan 
kalkmasıyla Balkan devletlerinin Osmanlı aleyhine birleşecekleriydi. Oy-
saki İttihat ve Terakki bir gaflet eseri olan 1908 Meşrutiyet’inden sonra 
Avusturya’nın da baskısıyla çıkardığı kanunla Balkan milletlerinin kilise 
ve mektepleri ile ilgili tüm ihtilafları halletmiş, bu da Balkan devletleri-
nin kolaylıkla birleşmelerini sağlamıştı.  

İttihat ve Terakki, 16 Temmuz 1912’de iktidardan çekilmeden bir gün 
evvel bir başka gaflet eseri olarak Hariciye Nazırı Asım Bey’in ağzıyla 
mecliste ‘balkanlardan imanım kadar eminim’ diye bağıracaktı. Rusya’-
nın, bir sonraki Hariciye Nazırımız Gabriel Noradunkyan Efendi’ye verdi-
ği teminat üzerine Rumeli’deki 120 tabur nizamiye askerinin terhisi, bu-
nunla yetinilmeyerek Sırbistan’ın Avrupa’dan satın aldığı silahları Sela-
nik Limanı üzerinden ülkesine getirtmesi Yemen ve Hicaz’dan asker sevk 
edilememesi, Osmanlı istihbaratının Balkan devletlerinin siyasi ve askeri 
ittifaklarından bihaber oluşu, lojistik malzemelerin yerlerine ulaştırıla-
maması ve orduda İttihatçı-İtilafçı çekişmesi hezimetin başlıca sebeple-
riydi.5 Elbette ki, gerek yayılmacı toprak ihtirasları, gerekse siyasi sebep-
                                                           
4 Fahir Armaoğlu, 19 Yüzyıl Siyasi Tarih, TTK, Ankara, 1997, s. 652-656. Talat Paşa’nın 
1917’de Beylerbeyi Sarayı’nda 74 yaşındaki Sultan Abdülhamit’i ziyareti gayet manalıdır. Ni-
tekim, Sultan Hamit Talat Paşa’ya ‘İttihat ve Terakki benden sonra bambaşka bir siyaset ta-
kip etti. Benim zamanımda Bosna-Hersek bir Avusturya-Rusya meselesi idi; siz, Osmanlı-
Avusturya meselesi haline getirdiniz. Girit, bir İngiltere-Rusya meselesi idi, siz Osmanlı-Yunan 
meselesi yaptınız. Asla affedilmez bir gaflet eseri olarak Yunan-Bulgar kiliseleri arasındaki ih-
tilafı kendi elinizle hallettiniz ve Balkan ittifakına yol açtınız. Arnavutları Sırp, Karadağ ve İtal-
yan kışkırtmalarına açık hale getirdiniz…’ şeklindeki sitemiyle adeta bir diplomasi dersi ver-
mişti. Bu konuda bkz. Yılmaz Öztuna, Avrupa Türkiye’sini Kaybımız, Babıali Yayımcılık, İs-
tanbul, 2006, s. 204. 
5 İlhan Bardakçı, İmparatorluğun Yağması, Türk Edebiyatı Vakfı, İstanbul, 2004, s. 74-75. 
Rum ve Bulgarlar arasında uzun yıllara mezhebi münaferet devam etmiş, hatta birbirlerini 
tahkirden sokaklarını dahi ayırmışlardı. Gümülcine’de Kiliseler kanunun yayımını müteakip 
Hz. İsa’nın göğe yükselme ayininde papazları ve ikonları eşliğinde kiliselerinden çıkan Rum-
lar, Bulgar papazına tahsis edilen mabetten çıkan Bulgarlarla ortak ayin yapmışlardı. Bul-
garlarda sokaklarda dolaşarak Rumların kiliseleri ve evleri önünde dualar etmişlerdi. Aynı 
ayin Ermeni kilisesi önünde de tekrarlanmıştı. Bkz. Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), Da-
hiliye Nezareti Siyasi Kısım (DH.SYS), 46/6-5. Orduda İttihatçı-İtilafçı subayların birbirine 
düşmesi erlere kötü örnekti. Nitekim isyan eden Arnavutlara karşı sevk edilen ordu çözül-
mekte, yer yer askerler subaylara komuta etmekteydi. Hükümet Çanakkale’de başkaldıran 
askere karşı top kullanmak zorunda kalmıştı. Dört ülke saldırıya hazırlanırken İstanbul tıp-
kı 500 yıl evvelki Bizans’ta olduğu gibi kavgalarla boğuşmaktaydı. Bkz. Aram Andonyan, 
Balkan Savaşları, Aras Yayını, İstanbul, 1999, s. 192. Ayrıca bu konuda geniş bilgi için bkz. 

51



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 4

lerin altında bu unsurları Osmanlı Devleti’ne karşı mobilize eden dini ve 
felsefi bir arka plan vardı. Biz bu çalışmamızda Doğu Sorunu’nun ortaya 
çıkışıyla, Balkanlardaki ulusları Türklere karşı mobilize eden felsefi ve 
kültürel sebepler üzerinde duracağız. 

a. Doğu Sorunu’nun Tarihi Arka Planı 

1699 Karlofça Antlaşması resmî diplomasi çağının başlangıcıydı. Dö-
nemin bazı yazarlarına göre, Doğu Sorunu için özel bir tarih tespit edil-
mek istenirse, 1699 sorunun başlangıcı olarak kabul edilmeliydi. Türkle-
rin başlayan gerilemesi İstanbul yakınlarına kadar ulaşmıştı. Doğu So-
runu’nun başlangıcında Avusturya ve Rusya sahnenin birer parçasıydı. 
Doğu Sorunu tarihinde 18. yüzyıl boyunca müşahede edilen en önemli 
olay Küçük Kaynarca Antlaşması’ydı. 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması 
Hıristiyanları Rusya’nın özel himayesine almıştı. Türklerin barbar ve Hı-
ristiyan unsurlarını yönetecek uygunlukta olmadığına dair diplomatik 
olarak üstü örtülü bir faraziye vardı. Küçük Kaynarca Antlaşması 1912 
Ekim ayındaki Çar Ferdinand’ın manifestosu gibi, Babıali’nin onuruna 
bir hakaretti.6 

Balkanlardaki mahalli isyanlar sık sık başarı veya Rusların güneye 
sarkmasıyla sonuçlanmaktaydı. Sıkıntıdaki uluslararası toplum Osman-
lının çözülüşü veya Rusların başarısından korkmaktaydı. Böylece impa-
ratorluk bütünlüğünü sürdürebildi. 1828’de Rus Ordusu Doğu Anado-
lu’da zaferler kazanırken Karadeniz’in batısında Tuna boyundan aşağıya 
inmiş ve Edirne’yi almıştı. Kazandığı zaferlere rağmen bazı küçük top-
raklar haricinde Rusya, neredeyse tüm kazanımlarını terk etmişti. Os-
manlının toprak erozyonu devam ederken Doğu Sorunu’nun nasıl çö-
zümlenebileceği XIX. yüzyıl boyunca tartışılmıştır. Bir taraftan birçok 
Avrupalı lider Osmanlının topyekûn çöküşünün genel barışı büyük ölçü-
de etkileme riskini anlamışlardı. Böylece Avrupalılar, savaşın yıkıcı etki-
lerini müzakere masasında önleme isteğindeyken, Osmanlı toprak bü-
tünlüğünü koruma üzerinde anlaşmak suretiyle 1856’da Osmanlıyı Av-
rupa uyumuna dâhil etmişlerdi. Böylece Avrupalılar imparatorluğun ya-
şatılması hususunda anlaşmışlardı. Diğer taraftan ayrılıkçı isyancıların 
amaçlarına yardım etmek suretiyle Avrupalı Devletler, endişelendiği Os-
manlının parçalanma sürecini hızlandırmaktaydı.7 
                                                                                                                                        
Yusuf Hikmet Bayur, Türk İnkılap Tarihi, TTK, Cilt: II, Ankara, 1983, s. 289-433; Mahmut 
Muhtar Paşa (1867-1935), “Balkan Harbi Hezimeti”, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, Sayı: 5, 
İstanbul, 1985, s. 11; Stephane Lozan, Balkan Acıları, Kastaş Yayını, İstanbul, 1990, s. 5-10. 
6 John Macdonald, Turkey and The Eastern Question, Dodge Publishing, New York, 1912, s. 
36. XX. yüzyılın bazı Batılı yazarlarınca Doğu Sorununa ilk Avrupa müdahalesi olarak Haçlı 
Seferleri gösterilmekteyse de, Maraton Savaşı, Roma-Kartaca mücadelesi Doğu Sorunu’nda-
ki önemli olaylardı. Bkz. J. Macdonald, Turkey and The Eastern Question, s. 19. 
7 Avrupalı Devletler Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa’nın Osmanlı Devleti karşısında aşırı güç-
lenmesini istememiştir. Batılı güçler, uluslararası güç dengesi ve Osmanlının sürekliliğini 
tehdit ettiği gerekçesiyle güçlü-dinamik bir Mısır Devleti’nin yükselişine müsaade etmemiş-
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Doğu Sorunu’nun üzerindeki görüşleriyle de tanınan Karl Marx’a gö-
re, Türkiye birbirinden bağımsız Afrika’da bulunan beylikler, Asya Türki-
ye’si ve Avrupa Türkiye’si olma üzere üç kısma ayrılmaktaydı. Mısır’ın 
İngiltere’ye ait bir toprak olduğunu söyleyen Marx, ileride Türkiye’nin 
olası paylaşımında Afrika topraklarını İngiltere’nin alacağını, nüfusunun 
azlığına rağmen imparatorluğun asıl nüvesini-asker kaynağını oluşturan 
Asya Türkiye’sinin fetih arzusunu uyandırmaya meyilli Müslüman, aynı 
zamanda Türk milliyetçiliğine bağlı bir kitleden oluştuğunu ve Doğu So-
runu ne zaman masaya yatırılsa akla Filistin’le birlikte Lübnan’ın Hıris-
tiyan vadilerinin geldiğini ifade etmekteydi. Kendisi asıl sorunu Sava ve 
Tuna’dan güneye inen Avrupa Türkiye’si olarak görmekteydi. Buradan 
hareketle Slavlar, Yunanlılar, Ulahlar, Arnavutlardan oluşan 12 milyon-
luk kitlenin bir milyon Türk’e boyun eğdiği kanaatindeydi. Slavları ise, 

“her ne olursa olsun, o, kendisini tüm şeytanlardan kurtaracak olan 

Mesih’in dünyaya dönüşünü St. Petersburg’dan bekler ve İstanbul’a 

Çarigrad ya da İmparatorluk kenti diyorsa, bu, Ortodoks çarın ku-

zeyden gelip gerçek imanı kurtarmak üzere kente girmesini beklediği 

kadar, Türklerin ülkeyi istilasından önce, onu Ortodoks çarın elde 

tuttuğunu anımsadığı içindir.” 

şeklinde betimlemekteydi.8 Türkiye’de konsolosluk mahkemelerinde avu-
katlık yapan Sir Edwin Pears, Türklerin egemenlikleri altındaki unsurla-
rını vahşi bir baskı yönetimiyle yönettiğini öne sürmekteydi.9 Engels ise, 
Doğu Sorunu’nun çözümünü gerek tarihi, gerekse çağın gerçeklerini de 
göz önüne alarak, Müslüman imparatorluğunun harabeleri üzerinde, 
Slav ırkının doğal mirası olarak gördüğü Avrupa’da bağımsız bir Hıristi-
yan devletinin kurulması meselesi olarak görmekteydi.10 

Türkiye’de büyükelçilik yapan Lord Stratford De Redcliffe, Hersek İs-
yanı sırasında Times’a gönderdiği mektubunda İngiltere için en iyi yolu 
Türkiye’yi tamamen kendi haline bırakmak olarak görmekteydi. Paris 
Barış Antlaşması’nı ise diğer devletlerle birlikte Türkiye ile ilgili tüm me-
selelere müdahale hakkı şeklinde kabul ederken, bir dereceye kadar Ba-
tılıların Osmanlıya yardımını Avrupa’yı genel bir savaştan koruma olarak 
                                                                                                                                        
tir. 1877-78 Savaşı’nda Osmanlı Devleti önemli toprak kayıplarıyla karşı karşıyaydı. Ayaste-
fanos Antlaşması’yla Balkanlarda kendine kukla devletler kuran Ruslar Ege Denizi’ne ulaş-
mışlardı. Rusların hâkimiyet alanlarını genişletmeleri Avrupa güçler dengesinde sarsıntıya 
sebebiyet verdi. Ruslar Berlin Konferansı’nda kazanımlarının çoğunu kaybederken Osmanlı 
toprakları ise paylaşılmıştı. Bkz. Donald Quataert, The Ottoman Empire 1700-1922, Camb-
ridge University Press, New York, 2005, s. 56-59. Şayet İngiltere ile Rusya anlaşabilseydi 
Türkiye’nin ortadan kalkacağına dair görüşler mevcuttur. Fakat aralarındaki rekabet buna 
mani olmuştu. Bkz. Profesör White, Hilafet Siyaseti Türklük Siyaseti, (Mütercim: Habil 
Adam), Şemsi Matbaası, İstanbul, 1331, s. 29-30. 
8 Karl Marx ve Friedrich Engels, Doğu Sorunu, (Çev. Yurdakul Fidancı), Sol Yayını, İstanbul, 
1977, s. 18-22. 
9 Sir Edwin Pears, Forty Years in Constantinople, The Anchor Press, London, 1916, s. 59. 
10 K. Marx ve F. Engels, Doğu Sorunu, s. 47. 

53



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 6

değerlendirmekteydi. Ona göre, ne Hıristiyan güçlerin isteklerini karşıla-
yabilme ne de Hıristiyan azınlıkların şikâyetlerini dindirebilme açısından 
Türkiye talepleri karşılayamamaktaydı. Dini açıdan bakıldığında hiçbir 
Hıristiyan Müslüman hükümete sempati beslememekteydi.11 

Kötü yönetimin imparatorluğun er geç sonunu getireceğini tarihin 
gösterdiğini iddia eden Lord Stratford’a göre, 600 yıllık bir hâkimiyet İs-
panya’dan Müslümanların kovulmasını önleyememişti. Sultan’a bağlı 
olan reaya ise sayıca çoğaldığı gibi, zenginlik ve bilgi-kültür açısından 
gelişmekteydi. Osmanlı Avrupası’ndaki eyaletler, Osmanlı-Rus, Avustur-
ya Savaşları sonucunda ya direk toprak kaybetme yoluyla veya Osmanlı-
ya vergi veren eyalet konumlarından bağımsızlığa doğru yol almışlardır. 
Zayıflayan Osmanlı kendi toprak bütünlüğünü koruyamamaktaydı. Nite-
kim, Mısır’ın Fransız işgalinden kurtarılmasını İngiltere’nin kara ve de-
nizdeki silahlarına borçluydu. Mehmet Ali Paşa’nın İstanbul’a ele geçir-
mesini boğazlara girişine müsaade edilen Rus filosu engellemişti. Daha 
sonra ise Kırım Savaşı’nda bağımsızlığı Fransız-İngiliz ortak ordularıyla 
sürdürülmüştü. Savaşın ardından Osmanlı Devleti içişlerine müdahale-
leri önlemek için bir ferman yayınlamış, ardından da toprakları Avrupalı 
güçlerin garantisi altına alınmıştı. Büyük güçlerin bunu yapmalarındaki 
amaçları, şahsi ihtiraslarına gem vurmak ve barışın devamını sağlamaktı.12 

Gottfried Wilhelm Leibniz, XIV. Louis’e Mısır’ın fethi için bir inceleme 
yazısı sunmuştur. Raporunda Leibniz, kalkınma için sadece Mısır’ın de-
ğil tüm şark dünyasının sırtını korkusuzca dayayabileceği bir gücü bek-
lediğini söylerken, ‘Mısır’ın fethinden sonra Türk İmparatorluğu’nun kade-
ri avuçlar içine geçecek, her yönden çökmeye başlayacaktır.’ iddiasınday-
dı. Ona göre, Osmanlı İmparatorluğu’na girişilecek bir harekâtta Fransa 
kralı diğer Hıristiyan krallarla kolaylıkla anlaşabilecekti.13 

1876 yılının Aralık ayında İstanbul’un koşullarının tespit etmek için 
İstanbul’a gönderilen Albay Home, İngiltere’nin yıkılmakta olan Osmanlı 
Devleti’ni ayakta tutmak için uğraşmamasını, Devleti parçalayıp İngilte-
re’nin kendi payına düşeni alması gereği üzerinde durmaktaydı. Nitekim, 
İngiltere Kıbrıs’ı aldıktan sonra Mısır’ı da işgal etmiştir. Mısır’dan Hin-
distan’a, Suriye’nin bir kısmını, Arabistan ile Irak’ı nüfuzu altına almaya 
çalışmıştı.14 

Türk yönetimi Batıda tam olarak benimsenmese de, en azından Bal-
kan yarımadasındaki farklı uluslararasında düzeni ve barışı devam ettir-
                                                           
11 Viscount Stratford De Redcliffe, The Eastern Question, Beadeuey, Agnew & Co., London, 
1881, s. 6-9. 
12 Viscount Stratford De Redcliffe, The Eastern Question, Beadeuey, s. 14. 
13 T.G. Djuvara, Türkiye’yi Parçalama Planları 100 Plan Haçlı Taasubu-Türkiye Düşmanlığı, 
(Tercüme: Yakup Üstün), TDV Yayını, Ankara, 1993, s. 72. 
14 Şayan Ulusan, ‘Şark Meselesinden Sevr’e Türkiye’, Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları 
Dergisi, VIII/18-19, (2009/Bahar-Güz), s. 229-256. 
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mekteydi. Bazı Batılılarca polis olarak kabul edilen Türkler, ulusal ve 
dinsel çatışmayı önlemekte ve böylelikle bir savaşın önünü almaktaydı-
lar.15 Fakat politik bir güç olarak Türkiye, Balkan Savaşları’yla İstanbul’-
da kalma ve Müslüman dünyanın dini liderliği imtiyazı hariç Avrupa’dan 
tasfiye edilecekti. Türkiye Batı Avrupa’nın güçler dengesindeki muhafızı 
olarak yıllarca konumunu devam ettirmiştir.16 

Türkiye’nin daha evvel reform yapılacağına dair verdiği tek bir sözü 
dahi yerine getirmediğine inanılmakta ve Makedonya üzerinde Sırp, Bul-
gar ve Yunanlıların iddiaları ise bölgeyi anarşiye sürüklemekteydi. Batılı 
bazı yazarlara göre, Osmanlı Devleti özellikle de Sultan Hamit, ‘Divide et 
impera’ böl yönet kuralı gereği Balkanları yönetmekteydi. Bu dönemde 
Sırp, Bulgar ve Grek çeteleri gerek Makedonya’nın yerlilerine, gerekse 
birbirlerine karşı saldırılarda bulunmaktaydılar. Türkler ise devam eden 
anarşi ve huzursuzluk sayesinde vergilerini daha kolay toplamaktaydı-
lar.17 Gerçek olan bir şey vardı ki, o da Makedonya’yı paylaşabilmek için 
Balkan Devletleri’nin çıkaracağı savaştı. 

Osmanlı Ordusu’nun eğitimi için Türkiye’ye gelen Von Moltke ve Von 
der Goltz dönemin devlet adamlarını şu şekilde uyarmışlardı. ‘Sizin yeri-
niz Avrupa değil. Anadolu’da Konya’da.’ Mareşal Von der Goltz Asya’da 
Türklerin geleceğini umutlu görmekteydi. Bir toplantıda kendisi bu du-
rumu, ‘Türkiye Avrupa’da güçlerini harcadı. Makedonya’nın kaybedilme-
siyle zayıflamaktan ziyade güçlenecekti.’ şeklinde değerlendirmekteydi.18 

Balkan savaşlarının başlaması Avrupa barışını da tehlikeye soktu-
ğundan büyük güçler dikkatlerini yarımadaya çevirmişlerdi. Belli bir 
tonda savaşan devletlere anlayabilecekleri tarzda İstanbul, Boğazlar ve 
Asya Türkiye’sinin savaş alanına dâhil edilmemesini istemişlerdi. Bu du-
rum savaşın sonucu ne olursa olsun Avrupalıların sahip olduğu maddi 
kazanımları da yok edilebilirdi.19 Balkan Savaşları başladığında İngilizler 
kazanılacak bir Türk zaferinden Hindistan ve Afganistan’ın etkilenebile-
ceği endişesiyle kaygılanmaya başlamışlardı. Fakat, İngilizlerin beklenti-
leri gerçekleşmemiş ve Osmanlı Devleti ummadığı bir yenilgiyle karşılaş-
mıştı. Savaşlar sırasında Hindistan’da bulunan İngiliz görevli Chirol, İn-
giliz Dışişleri Bakanlığı’na şunları rapor etmekteydi: 

“Balkan savaşları başlar başlamaz Hint Müslümanları bu savaşı, Hı-

ristiyan Avrupa tarafından İslam dünyasına karşı girişilen yeni bir 

suikast olarak gördüler. Bu suikast yüzünden Mısır, Tunus, Fas, İran 
                                                           
15 Stephen Panaretoff, Near Eastern Affairs and Conditions, Macmillian Compony, New 
York, 1922, s. 97. 
16 William M. Sloane, The Balkans A Laboratory of History, Eaton & Mains, New York, 1914, 
s. 238. 
17 William M. Sloane, The Balkans A Laboratory of History, s. 43-44. 
18 John Macdonald, Turkey and The Eastern Question, s. 77. 
19 William M. Sloane, The Balkans A Laboratory of History, s. 243. 
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arka arkaya, az yâda çok Hıristiyan devletlerin tahakkümü altına 

girmişti. Şimdi kendi bağımsızlığını koruyabilen sonuncu Müslüman 

devlet Türkiye de, Avrupa büyük devletlerinin onayıyla saldırıya uğ-

ruyordu. Türkiye, yalnız Müslümanların sempatisini kazanmakla 

kalmıyor, fakat aynı zamanda Hindu milliyetçileri ve bir kısım Hindu 

basını da Avrupa karşısında Asya’nın şampiyonu olarak Türkiye’yi 

destekliyor.”20 

Nitekim, Hindistan’ın her tarafında Hint Müslümanlarınca tertiplenen 
100.000 kişiye varan geniş katılımlı mitinglerde, Türk Ordusu’nun zaferi 
için dualar edilmekteydi.21 

Sir Edward Grey, Balkanlı milletlerin zaferini tebrik ederken ‘halas-
karlar’ olarak tasvir ettiği Balkanlı milletleri teşvik edenlerden biri oldu-
ğunu gizleme ihtiyacı duymamıştı. Böylelikle İngilizlerin Balkanlardaki 
politikası da şekillenmekteydi. Kuvvetli bir Avrupa-Asya Türkiye’si iste-
meyen İngiltere, Balkanlarda Balkanlılar nazariyesine taraftar olmuştu. 
Zira İngiltere’ye göre, Balkanların kuzeyi Cermenlerle, Güneybatısı Slav 
düşmanlarıyla, Şark’ta Türklerle çevrili olduğu için Rusya ile bunların ir-
tibatları mümkün değildi. Ayrıca Balkan devletleri aralarında anlaşama-
dığı için büyük bir donanma kurarak Akdeniz’e inmeleri de mümkün de-
ğildi. Fransızlara göre İngilizleri en tedirgin eden mesele Cermenlerin Ak-
deniz’e inmeleriydi.22 

20. yüzyılın önemli Fransız tarihçilerinden Gustave Le Bon’a göre, İn-
gilizlerin Türkiye’yi parçalamak ve İstanbul’da bütün Müslümanlar naza-
rında halife olan sultanın hükümetini imha siyaseti gütmeleri Makyave-
list bir hareket değildi. Zira bu durum dünya barışını tehdit edebilirdi.23 

Hâlbuki Avrupa güçler dengesi Türkiye’ye muhtaçtı. Balkan Slavları-
na karşı Türkiye’nin hayatiyetinin devamına inanan Prof. White, Alman 
ordularının düzeninin bozulmasını, Avrupa devletlerinin ordu mevcutla-
rını arttırmalarını Türkiye ‘istinatgâhının’ bozulmasında görmekteydi.24 
Nitekim Prof. White’in öngörüsü gerçekleşmiş ve iki sene sonra başlaya-
cak olan büyük savaş Balkanlarda patlak verecekti. 
                                                           
20 Balkan Savaşları’nda Hindistan ve Afganistan’dan gönüllü olarak Türk Ordusu’na katı-
lımlar gözlemlenmişti. Gönüllülerden biri de Abdurrahman Bey’di. Kendisi Mustafa Kemal 
Paşa tarafından 1920’de Afganistan’a temsilci olarak gönderilmişti. Bkz. Bilal Şimşir, Ata-
türk ve Afganistan, Asam, Ankara, 2002, s. 17. 
21 The Day Book Chicago, 4 December 1912. 
22 Profesör White, Hilafet Siyaseti Türklük Siyaseti, (Mütercim: Habil Adam), Şemsi Matbaa-
sı, İstanbul, 1331, s. 30. 
23 Gustave Le Bon, Cihan Muvazenesinin Bozulması, (Mütercimler: Ali Reşad-Galip Ata), Ka-
naat Kütüphanesi, İstanbul, 1339, s. 37. Dönemin süper gücü olan Britanya’nın başındaki 
mutaassıp Protestan Lloyd George, Yunanlıları İstanbul’a doğru sürükleyerek Türkleri Avru-
pa’dan kovmayı, ‘salibin hilalden intikamı’ gibi görmekteydi. Bkz. G. Le Bon, Cihan Muvaze-
nesinin Bozulması, s. 44. 
24 Profesör White, Hilafet Siyaseti Türklük Siyaseti, s. 21. 
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b. Doğu Sorunu’nun Felsefi Kökenleri ve Batıdaki Türk Algısı 

Bazı tarihçilere göre, İslâmiyet’in yükselişinin ardından İslamiyet’le 
Hıristiyanlık arasındaki mücadelenin başladığı söylenebilir. Bizans İm-
paratorluğu yeni dinin fetih ruhu ve saldırılarına karşı kanlı savaşları 
sürdürmeye mecburdu. Filistin’deki Hıristiyanların kutsal mekânlarının 
ele geçirilmesiyle Batı Avrupa’daki dini duygular yükselişe geçmişti. Ku-
düs’teki Müslümanları sürmek ve onların yönetimi altına giren Hıristi-
yanları kurtarmak için Haçlı Seferleri düzenlenmişti. Seferler zamanla 
onları var eden asıl amacından saptı ve yabancı boyunduruğundan kur-
tarılması gereken Hıristiyanları kurtaramadığı gibi, seferleri düzenleyen-
ler amaçlarından saptığından aşırı bir ihtirasa kapılmışlardı. XIII. Yüzyıl-
da Haçlılar tarafından İstanbul’un alınması Doğu ve Batı kiliselerine ina-
nanlar arasındaki nefreti bir kat daha büyütmüş, bu olay daha sonra 
Türklerle olacak savaşlarda Bizans İmparatorluğu’nu zayıflatmıştı. Avru-
pa’ya ilerlenmesi ve Balkan yarımadasının işgalinin başlamasının mana-
sı İstanbul’un fethini sonuçlandırmak amacı gütmekteydi. Durum bu is-
tikametteyken Doğu ve Batı Hıristiyanları birleşip savaşmak yerine, Papa 
ve Patriğin üstünlüğünü, dini sorunları tartışarak vakit kaybetmişlerdi. 
Macar Hunyadi, Polonyalı Vladislav, Scanderberg gibi bazı liderlerin 
Türkleri durdurmak için kahramanca girişimleri yetersiz kalmıştı. Artık 
Türkler Avrupa’ya o kadar sıkı yerleşmişlerdi ki onları Asya’ya geri sür-
mek imkânsızdı. Ellerindeki İstanbul’la Avrupa’da her yere fetihlerini ge-
nişletebilmişlerdi.25 

Albert Sorel, ‘Şark Sorunu Avrupa’ya Türklerin ayak basmalarıyla 
başlar’ demiştir. Bu duruma Türkleri Avrupa’dan atmak için birçok giri-
şimde bulunulduğu ve projeler hazırlandığını eklemek gerekiyordu. Nite-
kim 600 yıldır Hıristiyanlar Osmanlılara çeşitli şekillerde baskı yapmak-
taydılar. Parçalanması tasarlanan, iç ve dış sorunlara rağmen gösterdiği 
mukavemetle yine de ayakta kalmayı başaran başka bir devlet örneği 
yoktur. Artık Osmanlının sonu yaklaştı yorumları yapılırken oysa onlar, 
gerek kendi güçleriyle gerekse umulmadık yardımların etkisiyle büyük zor-
luklarla boğuşurken birdenbire canlanmakta ve ayağa kalkmaktaydılar.26 

Birleşik Krallık’ın başbakanlarından William Ewart Gladstone, Türk 
ırkını tarif ederken onu sadece bir İslam sorunu olarak değil, İslâm’ı 
onun özel bir parçası olarak görmekteydi. Ona göre Türkler, ne Hindis-
tan’ın mülayim Müslümanlarından, ne Selahattin’in centilmen şövalyele-
rinden ne de İspanya’nın medeni Müslümanlarındandı. Gladstone, Türk-
lerin Avrupa’ya girişini kara gün ve Türkleri insanlığa düşman bir tür 
                                                           
25 Stephen Panaretoff, Near Eastern Affairs and Conditions, Macmillian Compony, New 
York, 1922, s. 158-159. 
26 T.G. Djuvara, Türkiye’yi Parçalama Planları 100 Plan Haçlı Taasubu-Türkiye Düşmanlığı, 
s. 23. 
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olarak nitelemekteydi. Her nereye gittilerse peşlerinde büyük bir kan gö-
lü bırakmakta ve medeniyet kaybolmaktaydı. Kanun gücü yerine yöne-
timlerini her yerde güce dayanarak devam ettirmişlerdi. Merhametsiz bir 
tevekkülün önderliğinde, cenneti arzulamaktaydılar. Gladstone, Orta 
çağlarda tüm Batı Hıristiyanlığının ortak düşmana karşı olan direnişe 
sempati beslediklerini, hatta Reformasyonun azılı mücadelelerinde bile 
imparatorun -Roma Katolik gücünü elinde bulunduran- başarısı için İn-
giliz kiliselerinde dualar edildiğini belirtmekteydi.27 

Romanyalı bir tarihçi ve devlet adamı olan T.G. Djuvara, Türkiye’nin 
parçalanmasına dair 100 planı, eserine almıştır. Kardinal Alberoni’nin 
planına göre, İspanya ve Fransa’nın Hıristiyanlığın düşmanı olan Os-
manlıya karşı Avusturya’ya yardımları şarttı. Bu şekilde Avusturya’nın 
Ruslarla birleşip Türkleri Avrupa’dan atmaları ve kutsal yerleri geri al-
maları mümkündü. Şayet Avrupalı devletler ittifak edebilirse, Türkler sa-
dece Avrupa’dan değil, Küçük Asya ve Afrika’dan da atılabilirdi. Albero-
ni, Haçlı seferlerinin başarısızlığa uğramasının sebebi olarak da geri alı-
nan yerlerin paylaşılması konusunda Hıristiyanlar arasında çıkan ihti-
lafları görmekteydi. Bu amaçla Regensbourg’da Hıristiyan devletler ara-
sında bir kongre yapılarak, paylaşım konusunda anlaşmazlığın önünün 
alınmasını istemekteydi.28 

Avrupa’da en usandırıcı devlet olarak kabul gören Türkiye, Avrupa’-
dan Küçük Asya’ya sürülmeliydi. Ermenilere uyguladığı mezalim bunun 
için yeter sebepti. Yüzyıllarca Hıristiyanlara mezalim uyguladığına inanı-
lan Türkler, Balkan uluslarının merhametsiz efendileri olarak görülmek-
teydi. Türkler ne reform hareketlerine girişmiş, ne de insanlığın yararı 
için bir girişimde bulunmuşlardı. Kitabın yazıldığı tarihler ise geçmişteki 
günahların cezalandırılması için uygun zamandı. Avrupa ulusları arasın-
da var olan kıskançlık bu durum için ortadan kaldırılmalıydı. İstanbul 
uluslararası bir konuma dönüştürülmeli, boğazlar ise tüm uluslara dai-
mi olarak açılmalıydı. Bu şekilde hareket edilerek Avrupa barışının koru-
nabileceğine inanılmaktaydı.29 

Türklerin Avrupa’daki mevcudiyetleri ve varlıklarının sebep olduğu 
‘Ezeli Şark Meselesi’ beş yüz yıldır devam etmesine rağmen, sadece bir 
                                                           
27 William Ewart Gladstone, Bulgarian Horrors and The Question of The East, William Clo-
wes And Sons, London, 1876, s. 12-13. 1876’da Bulgaristan’da ayaklanma başladığında 
ayaklanmayı bastırmak için Osmanlı Devleti’nin harekete geçmesi Gladstone tarafından bar-
barlık olarak görülmüştü. Ona göre ayaklanma sırasında hiçbir Müslümanın burnu bile ka-
namamıştı. W.E. Gladstone, Bulgarian Horrors and The Question of The East, s. 28. 
28 T.G. Djuvara, Türkiye’yi Parçalama Planları 100 Plan Haçlı Taasubu-Türkiye Düşmanlığı, 
s. 120. Güneye sıcak denizlere inme niyeti bilinen Rusya’nın diğer bir ülküsü de, tüm Türk-
leri boğazdan karşıya sürme ve Ayasofya’nın minarelerine Aziz Andrew’in haçını dikmekti. 
Londra gazetelerinden The Times ise Türk soyunun Avrupa’nın bu güzel köşesini yönetmeye 
yeterli olmadığını söylerken diğer taraftan Haçlı ordularının düşmanından arta kalanlara 
karşı yeni bir Haçlı Seferi düzenlemek üzere İngiliz duygularının kamçılıyordu. Bkz. K. Marx 
ve F. Engels, Doğu Sorunu, s. 37-38. 
29 Charles J. Vopicka, Secrets Of The Balkans, Rand Mcnally & Company, Chicago, 1921, s. 324. 
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vaka olarak kabul edilmekteydi. Avrupalılara göre, Türklerin bu kıtada 
bulunmaları rastlantısaldı. Bu durum; tuhaf, anormal, Avrupa’nın genel 
sistemine aykırı, Avrupa sistemini her zaman rölantide bekleten, bitmez 
tükenmez zorluklar ve komplikasyonlara sebep olan bir hadiseydi. Kısaca 
Avrupa’daki Türkler Lord Parlmerstonun ‘kir’ tanımlamasına uyuyordu. 
Sorunun kaynağı Türklerin yanlış yerde bulunmalarından ileri gelmektey-
di. Türklerin Avrupa’da mevcudiyetleri, olabildiğince çabuk, herhangi bir 
yardım vasıtasıyla sonlandırılırsa Avrupa için o kadar iyi olacaktı.30 

Napolyon Savaşları’ndan sonra Avrupa’nın şekillendirildiği Viyana 
Kongresi’ne hiçbir Osmanlı temsilcisi çağrılmamıştı. Yükümlülükler Os-
manlı Devleti haricinde tüm Avrupa’yı kapsarken, sıra Osmanlı toprak 
bütünlüğü sorununa geldiğinde İmparator Çar Alexander, konunun tar-
tışılmasını reddetmişti. Zira, Kutsal İttifak tarafından Osmanlı Devleti’ne 
şüpheyle bakılmaktaydı. Alexander’ın ısrarı üzerine şekillenen bu ittifak, 
Avrupa’nın çeşitli milletlerini İsa’nın öğretisine göre yönetilen ‘Tek Hıristi-
yan Millet’ olarak kabul etmişti. 1816’da Avrupa devletlerine yaptığı öne-
riye göre, şayet Osmanlı Devleti barbar korsanları durduramazsa, tüm 
Avrupa onlara karşı Haçlı Seferi düzenlemeliydi. Osmanlı toprak bütün-
lüğünü korumaya kararlı olan İngiltere ve Avusturya’nın isteği üzerine 
Babıali, herhangi bir ofansif hareketten uzak durmak için çaba göster-
mekteydi.31 

Büyük Britanya’nın Mısır Genel Valilerinden Lord Cromer’e göre, 
Türkler Avrupa’ya yabancıydı. Nitekim kendisi bu durumu, ‘Öteden beri 
Avrupa’da yabancı olan Türkler, Avrupa medeniyetinin temel gereksinim-
lerini karşılayamadıklarını bariz bir şekilde gösterdiler ve boğazı geçtikleri 
günlerden beri, güçleri ve konumlarının tek dayanak noktası olan askeri 
verimliliklerini sürdürmede başarısız oldular.’ sözleriyle açıklamaktaydı.32 
Benzer bir demeçte ise Amerikan Başkanı Wilson şu ifadelerin altını çiz-
mekteydi: ‘Müttefik hükümetler Türklerin kanlı yönetimine maruz unsurla-
rı özgürleştirmeyi anımsamanın ötesinde, Batı medeniyetine kesinlikle ya-
bancı olan Osmanlı İmparatorluğu’nun Avrupa’nın dışına atılması husu-
sunda teminat verdiler.’33 Zira, Avrupalılar, kendilerini Katolik kilisesi ta-
                                                           
30 Edward A. Freeman, The Ottoman Power in Europe, Mcmillan Co, London, 1877, s. 17. 
31 Stephen Pierce Hayden Duggan, Eastern Question A Study İn Diplomacy, The Colombia 
University Press, London, 1902, s. 61. Kutsal yerler sorunu üzerinde patlak veren Kırım Sa-
vaşı’nın asıl sebebi Rusya’nın Osmanlı topraklarını içine almasına diğer bir ifadeyle doğu so-
rununu tek başına çözmesine engel olmaktı. 1870’de Karadeniz üzerindeki haklarını yeni-
den deklare eden Rusya, 1878’de Beserabya’yı topraklarına katmıştı. Neredeyse iki yüz yıllık 
bir ilerlemeden sonra Osmanlı Devleti üzerindeki hâkimiyet isteği belirsiz olarak zorla erte-
lenmişti. Paris Antlaşması’yla toprakları Avrupalı devletlerin korumasına alınan Osmanlı 
Devleti’nin geleceği Avrupalıların genel endişesiydi. Bkz. Stephen Pierce Hayden Duggan, 
Eastern Question A Study In Diplomacy, s. 120-125. 
32 J.A.R. Marriott, The Eastern Question An Historical Study In European Diplomacy, Claren-
don Press, London, 1917, s. 386. 
33 J.A.R. Marriott, The Eastern Question An Historical Study İn European Diplomacy, s. 442. 
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rafından tesis edilen, Protestan Reformasyonu sonucunda oluşan Batı 
medeniyetinin ürünü olarak görmekteydiler.34 

1821 Mora İsyanı başladığında, “Yunansever Haçlı seferinin yankısı” 
İsviçre’de Fransa’nın bir bölümünde özellikle de İtalya’da geniş yankı 
bulmuştu. Fransa’da ve İtalya’da Türklerin aleyhine geniş kışkırtma ha-
reketi başlamıştı. Doğu hakkında Batıdaki cehalet, ‘Türklere karşı duyu-
lan kalıtımsal nefret, duygusallık ve yanlış idealizm’, ateşi daha da alev-
lendirmekteydi. Napoli aristokrasisi sayısız trompet eşliğinde haçın hilâli 
yenmesi için yardım parası toplama kampanyası başlatmıştı.35 

Batıda Osmanlı Türklerinin hayatiyetini devam ettirmesinin nedeni, 
Hıristiyan güçlerin kıskançlığı ile Balkanların Hıristiyan unsurları ara-
sındaki birlik eksikliğine bağlanmaktaydı. Türkiye’de tüm kanunların 
kaynağı olan Kur’an, dünyayı Dar-ül Harp ve Dar-ül İslâm olarak iki kıs-
ma bölmekteydi. Dar-ül Harp ile olan ilişki genelde kutsal savaş olan ci-
had şeklinde cereyan etmekteydi. Bu tarz bir ilişkinin aktif bir şekilde 
devamı, Avrupa ile Türkiye arasındaki herhangi bir uluslararası huku-
kun devamını önlemekteydi. Dönemin bazı yazarlarınca, Osmanlı İmpa-
ratorluğu’nun Slav sakinleri, 400 yıl boyunca acınacak haldeydiler. Sırp-
lar kısmen, Bulgarlar ise tamamen tarihten silinmişlerdi. Bulgarlar 
umutsuzca Edirne’nin arka taraflarında yaşarlarken, merkezden uzakta, 
mahalli resmi idarecilerin yönetimindeki Sırplar, organize yeniçeri hay-
dutları karşında av konumundaydılar. Ulusal kiliseleri yok edilen her iki 
ulusun takipçileri, 400 yıldır çifte tiran olarak nitelenen Türk paşa ve 
Grek papazların -Fener oligarşisinin- idaresi altındaydılar. Bulgar ve 
Sırpların Hellenize edilmesi için büyük çaba sarf edilmekteydi. Sadece 
Balkanların yüksek yerlerinde oturan Hıristiyan Karadağlılar ve Arna-
vutlar özgürlüklerini koruyabilmişti.36 

Hıristiyan isyanları, patlak verdiğinden beri Avrupa politikasının odak 
noktasını oluşturmaktaydı. Elbette bu durum genel barışı tehdit etmek-
teydi. Lord Stratford’a göre, sorunun kökenine inmek gerekirse ırk ola-
rak Türklerin karakterinden, Türklere özgü dinin prensiplerinden ve As-
ya’yı Avrupa’dan ayıran Batıda hâkim olduğu topraklardan söz etmek 
gerekiyordu. Ayrıca Türkler, güçlerinin uygulamasını kolaylaştıran des-
potik mizaçlarını, Tatar kanlarına borçluydular. Fakat Türklerin gücü 
azalmaktaydı. Yönetim organları, doğası değişmez, içinde barındırdığı 
                                                           
34 Lord Courtney Of Penwith, Nationalism And War in The Near East, Oxford University 
Press, London, 1915, s. 22. Manevi ve felsefi anlamda Avrupa’nın sınırları şu sınırlarla çev-
rilidir. 1. Grek-Latin dünyasına ve medeniyetine mensup olma, 2. Katolik Hıristiyan olmak, 
3. Rönesansı-Reformu ve karşı reform yaşamış olmak şeklinde özetlenebilmektedir. Bkz. 
Türkiye Diyanet İslam Ansiklopedisi, Cilt: 4, İstanbul,1991, s. 136. 
35 H. Barth, Ey Türk Uyan Sultan II. Abdülhamit, Batı Diplomasisi ve Ermeni Meselesi, Tarih 
Encümeni Yayınları, İstanbul, 2003, s. 76. 
36 Stephen Pierce Hayden Duggan, Eastern Question A Study In Diplomacy, The Colombia 
University Press, New York, 1902, s. 5, 22. 
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ulusların sosyal gelişimine engel olan bir inanç esasına dayanmaktaydı. 
Düşmanlığı arttıran fanatizmleri Türkleri fetih yapmaya itmekte ve des-
potlukları işgal ettiği ülkeleri itaat altına almayı sağlamaktaydı. Ayrıca 
itaat altına aldıkları Avrupa’daki yerlere yabancılaşmanın bir diğer sebe-
bi olarak Asya usulü tarzlarını taşımaktaydılar.37 

XIX. yüzyılın sonlarında Avrupa artık Türkiye’nin kendisine dikte edi-
len reformları uygulayacak güçte olmadığı kanaatindeydi. Denetimden 
daha fazlası gerekiyordu. Yabancı baskısı olmaksızın, Türkiye’de reform-
ların uygulanmasının imkânsızlığına inanıldığından, reformların kabul-
lenilmesi için ısrar ve uygulamasında da denetime gidilmeliydi. Avrupalı-
lara göre, Türkiye’nin taahhütlerini yerine getirmemesinin iki sebebi var-
dı. Teokrasi ile yönetilen bir ülke olan Türkiye’de hukuk, kaynağını Kur’-
an’dan alan, Sünni bir geleneğe sahipti. Bundan dolayı Müslümanlarla 
Gayrimüslimler arasında eşitlik yoktu. İkincisi ise Türkiye’nin finansal 
durumunun ümitsizliğiydi.38 

Türkler Turani ırka mensup iken Avrupalılar küçük farklılıklar hari-
cinde Aryan ırkına mensuptu. Avrupalılar, Roma etkisi ve hâkimiyetin-
den kaynaklanan ortak tarihi hatıralara sahipti. Bununla beraber kalı-
tımsal olarak Turani ırktan oldukları halde Bulgarlar ve Magyarlar adap-
tasyonla Avrupalılaşmışlardı. Bulgarlar, Grek; Magyarlar, Latin etkisine 
girmişti. Türklerin ise ne Avrupalıların sahip olduğu ortak ırk, fikir ve 
hislerde ne de Latince ve Grekçe’de herhangi bir payı vardı. Avrupalılara 
yabancı olan dil ve edebiyatları, daha geniş bir tanımla Avrupa’nın Tö-
ton, Slav, Roma dillerine karşılık Doğu’nun Türkçe, Arapça, Farsça dille-
ri vardı. Grek medeniyetinin yerlerini işgal etmelerine rağmen Avrupalı-
laşamazlardı. Batıdaki Tötonlar, Doğu’daki Slavlar Roma İmparatorlu-
ğu’na yarı fetihçi-mürit olarak gelirken, Türkler ise asla mürit değil tam 
bir fatih olarak gelmişti. Yeni Roma tahtı Asyalı bir hükümdar ve etrafın-
daki Asyalı insanlarca işgal edilmişti.39 

Osmanlı topraklarında çıkan herhangi bir isyan hareketi Batı kamuo-
yunda büyük yankılar bulmuştur. Girit örneğinde olduğu gibi Atina’dan 
getirtilen haydutlar Osmanlı Devleti’nin sayıları pek az olan askerlerini 
tahrik eder, küçük bir çarpışma şişirilerek büyük bir zafere dönüştürü-
lürdü. Durum dönemin yazarlarından birinin kaleminde şu şekilde be-
timlenmekteydi: ‘Türk Mezalimi’ adındaki tanıdık hikâyeye başvurularak 
                                                           
37 Viscount Stratford De Redcliffe, The Eastern Question, Beadeuey, s. 11. 
38 The Present Conditions of the Balkans and of European Responsibilities by Various Wri-
ters, Edited: Luigi Villari, The Balkan Question, s. 112-116. Grek-Bulgar işbirliği çerçevesin-
de bir Balkan konfederasyonu kurulması önerisi 1891’de M. Tricoupis tarafından ortaya 
atılmıştır. Kendisi açıkça Makedonya’nın bölünmesi için Yunanistan, Bulgaristan, Sırbis-
tan’ın ittifak kurmasını istemiştir. Ona göre, Balkan milletlerinin Türkleri Rumeli’den atma-
sı için silahlanmasına Batılı devletler ses çıkarmayacaklardı. Belgrat’ta taraftar bulan fikir, 
Sofya’da reddedilmiştir. Luigi Villari, The Balkan Question, s. 88. 
39 Edward A. Freeman, The Ottoman Power in Europe, Mcmillan Co, London, 1877, s. 53-54. 
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şişlenmiş çocuklar, kazığa oturtulmuş yaşlılar, tecavüz edilen kadınlar ve 
yağmalanan kiliselere dair palavralar tüm dramatik ayrıntılarıyla dünya-
ya ilan edilir.’40 Bu durum elbette ki, Batılıların Doğu Sorunu’na müda-
halelerini elverişli hale getirmekteydi. 

Doğu Hıristiyanlarının oturduğu ülkeleri gezip oradaki insanlarla ko-
nuşan Edward A. Freeman’a göre, Batıda kabul gören bazı yanlışlar var-
dı. Bunlardan biri, Türk hâkimiyetinde yaşamanın 500 yıldır bu insanla-
rın gelişimini engellememesi, diğeri baskı altında tutulduğu iddia edilen 
ulusların da Türkler kadar kötü olduğu gerçeğiydi. Nitekim, Türklerin 
yaptığı kötülüklerin misliyle fazlasını Hıristiyanlar Hıristiyanlara yapmış-
tı. Bunun en açık örnekleri Nantes Fermanı, Saint Bartholomew, İspan-
yol Inquisition’ında (Engizisyon’unda) görülebilmekteydi. İspanyol Pro-
testanları dinlerini uygulama hususunda büyük kısıtlamalarla karşı 
karşıyaydı. XIX. yüzyılda Avrupa’da en geri ülkelerde bile dini inancı için 
insanlar yakılmamaktaysa da, hâkim mezhep veya kilise dışı olanlar ra-
hatlıkla inançlarını yaşayamamaktaydılar. Fakat aynı durum Türkiye’de 
görülmüyordu. Bununla beraber yazar, gerek siyasi, gerek etiksel yön-
den zayıflaması dolayısıyla Türkiye’deki yönetimin kötüleştiği kanaatin-
deydi. Baskı, şiddet ve adaletsizlik en üst noktasına varmıştı. Ona göre, 
Türklerin asıl prensipleri Müslümanlar hariç tüm dinleri egemenlik altı-
na almak olduğu için Türk yönetimi reforme edilemezdi. Ayrıca İslâm di-
nindeki Müslüm-Gayrimüslim eşitsizliğini Türk yönetiminin reforme 
edilmesine en büyük engel olarak gören yazara göre, Türkiye’nin toprak 
bütünlüğü ve bağımsızlığını sağlamanın yolu Türk yönetimine son veril-
mesiydi. Ayrıca, Sırp, Grek, Bulgarların özgürlükleri için isyanlarında 
Türklerin ne olduğunu tüm dünya görmüştü.41 

Balkan müttefiklerinin bir araya gelmesindeki ana faktör (etken), açık-
ça dile getirilemeyen Türklere duyulan ortak nefretti. Grekler, Bulgarlar, 
Sırplar, Arnavutlar Türklerin elinde benzer sıkıntıları çekmişlerdi. Bu da 
genel isyanın açıklamasıydı. Asıl durum savaşın nasıl yapılacağıydı.42 

Balkan devletlerinin hali hazırdaki savaşa kutsallık atfetmek suretiyle 
haçlı savaşı şekline sokmaları, İstanbul’da da karşılığını bulmuştu. Şey-
hülislamlık makamı 8 Kasım’da bir beyanname ile tüm Müslümanları ci-
hada çağırmıştı. Düşmanların askerlerini cesaretlendirmek için, rahiple-
rin haçlarıyla askerlerle birlikte yürüdüklerinin belirtildiği beyanname-
de, Müslüman âlimlerin de aynı şeyi yapmaları vurgulanmaktaydı. Fakat 
beyannamenin bir gazetede yayımı şeyhülislamlığın hükümet tarafından 
uyarılmasını beraberinde getirmiştir. Zira dini duyguların tahrik edilerek 
                                                           
40 Hans Barth, Ey Türk Uyan Sultan II. Abdülhamit, Batı Diplomasisi ve Ermeni Meselesi, Ta-
rih Encümeni Yayını, İstanbul, 2003, s. 65-66. 
41 Edward A. Freeman, The Eastern Question in Its Historical Bearings An Address, Manc-
hester 1876, s. 13-15. 
42 The Sun, 20 October 1912. 
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Hıristiyanlara karşı olası bir hareket büyük devletlerin gemilerini İstan-
bul’a göndermelerini doğurabilirdi. Böylece halkın dini duygularını kul-
lanarak savaş heyecanını yeniden canlandırmak isteyenlerin teşebbüsle-
ri akim kalmıştı.43 

b. 1. Bir Analoji: Balkan Savaşları’nın Hilal-Haç Savaşı Olarak  
Nitelendirilmesi 

Balkanlarda savaşın başlaması Rus basınını harekete geçirmiş ve 
Rus Çarlığı’ndaki gazetelerin ekseriyetinin, bu savaşı bir ‘hilal-haç’ sava-
şı şeklinde göstermelerine vesile teşkil etmişti. Rusya’daki Müslümanları 
rencide eden bu durum, öncelikle onların galeyanlarını, ardından Bakü, 
Moskova, Kırım Müslümanlarının protestolarını getirmiştir. Moskova’nın 
ileri gelen Müslümanlarından on yedi kişinin imzasıyla Rus ve Avrupa 
basınına bir telgraf çekilmişti. Rus Müslümanlarını rencide edecek ma-
kalelerin neşredildiğinin vurgulandığı telgrafta, geçen yüzyıllarda tarih 
sayfalarında yer eden bazı fikirlerin yeniden ortaya çıkarıldığı üzerinde 
durulurken, “Türkiye ile Balkan hükümeti arasında vaki olan muharebe 
münasebetiyle hilali kendisine alamet teşahhus ittihaz eden akvama türlü 
türlü isnadat vaki oluyor. Hâlbuki Rusya’da 40 milyon İslâm olduğu unu-
tuluyor.” ifadeleri dikkati çekmekteydi. 40 milyonluk bir unsurun hisleri-
nin rencide edilmesinin Rusya’daki çeşitli unsurlar arasına tefrika soka-
cağının vurgulandığı telgrafa göre, bu durum asırlardan beri birbirleriyle 
iyi geçinen unsurlar arasındaki ahengi de bozacaktı. Ayrıca Rusya’nın o 
tarihteki gücü çeşitli unsurların uyumuna bağlanılmaktaydı. Telgraf, 
Rus mütefekkirlerin Müslümanların hislerini rencide edecek yayınlara 
karşı çıkacaklarına duyulan inançla sona ermekteydi.44 
                                                           
43 Wilhelm Feldmann, İstanbul’da Savaş Günleri, Selis Kitaplar, İstanbul, 2004, s. 60. 
44 Sabah, 9 Kanun-i Evvel 1912. 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı’nın ardından Bulgaristan’da 
Şıpka’da bir Rus manastırı yapılmıştır. Şıpka’da yapılan ve kubbelerinde ‘hilal’ üzerinde yer 
alan Ortodoks haçı ile Bulgaristan’daki Türk-İslam karakterinin artık değişmekte olduğu 
mesajı verilmek istenmişti. Bkz. Mahir Aydın, Osmanlı Eyaletinden Üçüncü Bulgar Çarlığına, 
Kitabevi Yayını, İstanbul, 1996. Balkan Savaşları’nın patlak vermesi Rus coğrafyasında bek-
lenen karşılığı bulmuştu. Rus hükümetinin tahrik ve teşvikiyle Rusya’daki Rum ve Bulgar 
tüccarlar, iane toplamak suretiyle Yunanistan ve Bulgaristan’a yardım götürdükleri gibi, gö-
nüllü olarak bu ülkelerin ordularına katılmışlardır. Bkz. BOA, Babıali Evrak Odası (BEO), 
4106/307910. Savaşların başlamasıyla üç Rus bankası Bulgar hükümetine uygun vadede 
verdiği 5.000.000 dolarlık krediyi, 8.000.000 dolara çıkarmayı taahhüt etmişti. Bkz. The 
Day Book Chicago, 4 December 1912. Sırbistan’da Ellka Perra N. Tamboraski adlı zengin bir 
bayan cephe üzerindeki köşkünü hastaneye dönüştürmüş ve tüm parasını Kızılhaç’a ver-
mek suretiyle Amerikan gazetelerinde ‘Balkan Savaşı’nın Florence Nightingale’i olarak anıl-
mıştı. Bkz. The Day Book Chicago, 20 November 1912. 2011 yılında ABD, Fransa ve İngiltere 
öncülüğünde Libya’ya karşı başlatılan ‘Şafak Yolculuğu’ operasyonu Muammer Kaddafi ta-
rafından ‘ikinci bir Haçlı seferi’ olarak nitelendirilmişti. Benzer bir nitelendirme Rusya Baş-
bakanı Vladimir Putin tarafından da yapıldı. Putin ‘Kaddafi yönetimi demokratik değil ama 
bu askeri operasyonu gerektirecek bir durum değil, Libya operasyonu haçlı seferlerini çağrıştı-
rıyor’ ifadesini kullandı. Bkz. Milliyet, 21 Mart 2011. Libya Lideri Muammer Kaddafi ve Rus-
ya Başbakanı Vladimir Putin’den sonra Fransız İçişleri Bakanı Claude Gueant da koalisyon 
güçlerinin Libya’ya yönelik operasyonunu ‘Haçlı Seferi’ olarak tanımladı. Cumhurbaşkanı 
Sarkozy’nin Libya’da bir ‘Haçlı Seferi’ ne önderlik ettiğini söyledi. Bkz. Haber Türk, 23 Mart 2011. 
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Balkan Savaşları’nın patlak vermesi ve suret-i cereyanı okyanus öte-
sinde de yankılanmıştı. Berlin’den aldığı haberleri köşesine taşıyan The 
Day Book’ta, Balkan Savaşları’nın Müslümanlarla Hıristiyanlar arasında 
cereyan edecek kutsal bir savaşa dönüşeceği yolunda haberler yer al-
maktaydı.45 Sırp ve Yunan vatanseverliğinin güzel örneklerinin, basında 
güncel olarak belirtildiğinin vurgulandığı bir başka gazetede, sergilenen 
mücadele şüphesiz asil ve her türlü övgüyü hak eder bir şekilde veril-
mekteydi. Bununla beraber anakronik olarak 20. yüzyılda sergilendiği 
iddia edilen Haçlı Seferi ve kutsal savaşların geçmişte kaldığı, bunların 
12. yüzyılda son derece normal ve haklı olarak algılandığı halde, 20. 
yüzyılda ne yazık ki çağ dışı ve abes olduğunun vatanperver olarak nite-
lenen Sırp ve Yunanlılara hatırlatılması gereğinin altı çizilmekteydi.46 

Balkan devletlerinin kamuoylarını motive etmek için sürekli haç-hilal 
savaşını ileri sürmeleri Türk kamuoyunda beklenen yankıyı yapmıştı. 
Servet-i Fünun’daki köşesinde Ahmet İhsan Bey, Avrupa kıtasından 
Müslümanları çıkarmak amacıyla ittifak eden Balkanlar’daki Ortodoks 
devletlerin savaşa sürdükleri askerleri motive etmek için ‘hilal ve salib’ 
kelimelerini suiistimal ettiklerini öne sürmekteydi. Zira, Balkanlar’daki 
hükümet başkanları söylemlerinde sürekli Balkan-Haçlı ittifakının hilale 
karşı savaştığını tekrarlarken, diğer taraftan 1912 savaşında Rusya’nın 
himayesine sığındıklarını ilave etmekteydiler. Savaşın aldığı renk 35 se-
ne evvelki Türk-Rus Savaşı’nda dahi bu derecede aleni değildi. Ahmet 
İhsan Bey’e göre, Balkan Devletleri’nin hali hazırdaki savaşa dini bir ma-
hiyet vermeleri üç sebepten ileri gelmekteydi. İlki, kendi cahil halkını haç 
ve din uğruna sevk ederek onları cesaretlendirmekti. İkinci sebebi, Rus 
kamuoyunun sempatisini kazanmak suretiyle oradan maddi ve manevi 
yardım görmeyi ummaları olarak gören Ahmet İhsan Bey, Balkan Devlet-
leri’nin Türk-Yunan Savaşı’nda olduğu gibi Osmanlı’nın olası bir zaferin-
de Rusya’nın Osmanlı Devleti’ni durduracağını düşündüklerini, aksi du-
rumda ise Rusya’nın himmetinin gölgesi altında azami faydayı elde et-
meyi hedeflediklerini öne sürmekteydi. Üçüncü sebep ise, Balkan Devlet-
leri’nin mağlubiyeti görülebildiğinden gerek kral, gerekse hükümet erkâ-
nını kendi milletlerinin saldırısından korumaktı. Ahmet İhsan Bey, ‘son-
radan görme krallar taçlarını şu beyanat sayesinde koruyabilirlerdi.’ fik-
rindeydi. Nitekim, krallar savaşı haç adına ilan ettiklerinden politikacıla-
rın-halkın hücumuna karşı kendilerine tek bir çıkış noktası bulabilecek-
lerdi. O da; doğruyu ayırt etmede güçlük çeken halkın yarısından ibaret 
olacaktı. Bu sebeplerin dışında bir diğeri ise haç namına savaş ilan ettik-
leri Türkleri coşturup, Türk Milletini birtakım hareketlere sevk etme 
ümidiydi. Ahmet İhsan Bey bu gibi tahriklere Türk Milletini kapılmama-
                                                           
45 The Day Book Chicago, 18 October 1912. 
46 The New York Times, 28 October 1912. 

64



CENGİZ MUTLU / BALKAN SAVAŞLARININ FELSEFİ VE KÜLTÜREL ARKA PLANI 17

sını tavsiye etmiştir. Nitekim, bu devletler elli yıldır çeşitli iftiralarla Türk 
Milletini medeniyet önünde lekelemeye çabalamaktaydılar. Bu durumu 
Ahmet İhsan Bey, ‘şimdi de öyle bir vaka olsun da hemen ona sarılalım, 
vaveyla koparalım diye dört gözle bekliyorlar.’ şeklinde somutlaştırmak-
taydı. Asıl bu tarz tuzaklara düşülmez ise zafer kazanılabilirdi. Şarkta 
medeniyetin öncüleri olduklarını iddia eden Balkanlıların koyu mutaas-
sıp insanlar olduklarını medeni Avrupalılar anlayacaktı. Nitekim bu du-
rum, Pierre Loti gibi Avrupalıların yazılarında görülebilmekteydi. Fakat 
geçmişteki Ermeni isyanları bastırılırken Avrupa kamuoyunda yer eden 
Türk imajı, Türkiye lehine olan beyanatları kabulde; Avrupalıları çaresiz 
bırakmaktaydı. Ayrıca Türklere karşı bu dört millet, Avrupa başkentle-
rinde propaganda yapmaktayken; Osmanlı Devleti ise etkili bir mukabele 
yapamıyordu. Ahmet İhsan Bey, özeleştiri yapmaktan da kendini alıko-
yamamıştır. Kendisi, Osmanlı Devleti’nin doğrudan doğruya hâkim oldu-
ğu yerlerde ziraat, ticaret, sanayi adına hiçbir ilerleme gösteremediğini, 
ilerleme adına her ne yapılmışsa daha açık bir ifadeyle trenler, limanlar 
vs. hep batılıların gayretiyle vücuda getirildiğini belirtmekteydi. Türk 
milleti ise genelde ya askeriyede ya da memuriyete girdiğinden milletle-
rin temeli olan iktisadi müesseselerde kullanılacak işçisi dahi yoktu. 
Ona göre, memleketin iktisadi durumu bu durumdayken Avrupa’nın 
Türkiye’ye karşı duruşu mazur görülmeli ve Balkan devletleri gibi haç 
taraftarı kabul edilmemeliydiler. Ayrıca Türkler hali hazırdaki savaşta 
medeniyet kabiliyetini, sonra askeri kudretini ispat etmeli, savaşın aka-
binde ise Avrupalılaşmak çaresine bakmalıydı. Zira düşmanı ezmek Av-
rupa’da kalıcılığın garantisi değildi.47 

Pierre Loti’ye göre, kendine Hıristiyan denilen Avrupalının gözünde, 
tüm Müslümanlar ‘avlanması suç olmayan av’ sayılmaktaydı. Avrupa’nın 
saldırılarıyla Kuzey Afrika, Afrika ve hatta İran bile itaat altına alınırken 
sadece Türkler Avrupa’ya karşı direnişini sürdürmekteydi. Balkan ulus-
larının Müslümanlara karşı yaptığı tüm katliamlara, iğrençliklere rağ-
men ‘Türkler katliam ediyorlar.’ başlığı altında haberler, bazı Avrupa ga-
zetelerinin manşetlerindeydi. Loti bu durumu ömürleri boyunca Türk-
ler’in ülkesine adım atmamış, Türkleri tanımayan insanların önyargısına 
bağlamaktaydı. Amerika’da bile tanınmayan Türkler hakkında ‘Asya aşi-
retleri, barbarlar’ tarzında sözler sarf edilmekteydi. Ona göre, şayet Bal-
                                                           
47 Servet-i Fünun, 14 Teşrin-i Evvel 1912, Sayı: 1116, s. 554. Ahmet İhsan Bey’in işaret etti-
ği 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında Yeşilköy önlerine kadar gelen Rus ordusunun ba-
şında General Skobeleff vardı. O dönemde Türkiye’de bulunan Sir Edwin Pears kendisiyle 
birkaç kez görüşme fırsatı bulmuştur. General, Edwin Pears’e her doğan Rus’un Constanti-
nopole’in alınmasının ülkelerinin kaderi olduğu inancıyla yetiştirildiğini söylemişti. Çarları 
ise Boğaziçi’ni yönetenlerin yasal halefiydi. General Skobeleff Yeşilköy önlerine geldiğinde 
Çar’a üç telgraf çekmişti. Telgrafında Skobeleff, askerlerinin Ayasofya’nın kubbelerini göre-
bildiğini, Ayasofya’da İsa’nın hizmetinde ne zaman olacaklarını sorduklarını ifade etmektey-
di. Fakat Çar büyük devletlere İstanbul’a girilmeyeceğine dair teminat vermişti. Bkz. Sir Ed-
win Pears, Forty Years in Constantinople, s. 33-35. 
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kanlar’ın Balkanlılara dönmesi zamanı geldi ise, gerekli tedbirleri alma-
yıp işlenen cinayetlere ortak olan Avrupa, hadiselere bir çare bulabilirdi. 
Hatta, Ayasofya’nın İsa dinine dönmesinin zamanı gelmiş olsa bile, bu 
uğurda birçok insanın ölmesi gereksizdi. Kral Ferdinand, “Salib adına 
savaşıyoruz!” diye haykırmaktaydı. Bulgar haçı adına birçok masum 
Türk’ü öldürmekteydi. Bazı Hıristiyan kiliselerinde ise bu gibi cinayetler, 
ilahilerle takdis ediliyordu.48 

Gustave Le Bon Müslümanların parlak bir medeniyet vücuda getir-
diklerini söylemekteydi. Zira, Müslümanların medeniyetleri hiç şüphesiz; 
Sırplar, Bulgarlar, Yunanlıların medeniyetleri derecesinde kıymetli oldu-
ğundan bunlar İngiltere’nin hırsına rağmen İstanbul’da kendi başkentle-
rinde yaşamak hakkına sahiptiler. Bir devletin kudret ve kuvvetinin en 
sağlam dayanağı nüfuz iken; Batılı bazı devlet adamlarının “ahval-i ru-
hiyyeye” vakıf olmamaları dolayısıyla, doğuda batının nüfuzu erimişti. 
Dini sebeplerden başka Türkleri mazur gösteren bir sebep de, Yunanlılar 
vasıtasıyla onları Avrupa’dan bilhassa İstanbul’dan atmayı tahayyül 
ederken İngiltere’nin yaptığı kabul edilemeyecek haksızlıklardı. Türkleri 
Avrupa’dan kovmak için gösterilen yegâne sebep Hıristiyan tebalarını sü-
rekli katliam ettikleri ithamını Türklere isnat etmekti. Şayet İngiliz hü-
kümetinin iddia ettiği gibi Türkler, kıtallerin onda birini yapmış ise do-
ğuda hiç Hıristiyan kalmaması gerekirdi.49 

Bazı Batılıların Türkiye ve Türklere karşı önyargıları günümüzde halen 
devam etmektedir. Nitekim, Wikileaks tarafından yayımlanan bir belgede, 
Papa 16’ncı Benediktus’un, Türkiye’nin Avrupa Birliği üyesi olmasına kar-
şı çıktığı ortaya konulmuştu. Belgeye göre, Ratzinger’in net olarak, müslü-
man bir ülkeyi, AB’ye dâhil etmenin “birliğin kendisini Avrupa’nın Hıristi-
yan kuruluşu olarak gösterme iddiasını zayıflatacağı” belirtilmekteydi.50 

c. Sırplar Açısından Balkan Savaşlarının Felsefi ve Kültürel Temelleri 

Sırplar açısından doğu sorunu farklı bir anlam ihtiva etmekteydi. 
Sırplar doğu sorununu 1389 Kosova Savaşı’na indirgemekte ve acılarını 
doğal karşılamaktaydılar. Tatar kökenli olup Balkan Yarımadası’na gel-
melerinin ardından önce Hıristiyanlaşan sonra da Slavlaşan Bulgarlar-
dan sonra Grek, Romenler Osmanlı Türklerinin egemenliğine girmişlerdi. 
Bazı batılılara göre bu durum, medeni aynı zamanda cesur olan bu mil-
letlerin uzun süren acılı dönemlerinin başlangıcıydı. Ayasofya’nın tepesi-
ne yeniden haçı dikmek ise itici bir motifti.51 
                                                           
48 Pierre Loti, Can Çekişen Türkiye, (Haz. Fikret Şahoğlu), Tercüman Yayını, İstanbul, Ta-
rihsiz, s. 46, 53, 57, 61, 66, 93. 
49 Gustave Le Bon, Cihan Muvazenesinin Bozulması, s. 46. 
50 Hürriyet, 10 Aralık 2010. 
51 J. Holland Rose, The Origins of the War 1871-1914, New York, 1915, s. 131. Orta dönem-
lerin seyyahlarından etkilenen Ranke gibi bazı Alman tarihçiler, Balkanlardaki Hıristiyan 
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XIX. yüzyılda yoğun bir şekilde ortaya çıkan Balkan isyanlarının geç-
mişinde geniş bir tarihi ve felsefi derinlik vardı. Özellikle Sırplarda Röne-
sans’tan sonra yavaş yavaş ortaya çıkan bu milliyetçi duygu Sırp bilgin-
lerinin sözlü halk şiir ve efsaneleri sistematik bir araştırma süreciyle bir-
likte zirveye ulaşacaktı. Nitekim, XIX. yüzyılda ortaya çıkan Sırp isyanı 
bu sürecin en somut örneğiydi. Kosova, Sırp epik şarkılarında en önemli 
temaydı. Her isyan sırasında Türk kuvvetleriyle Sırp çeteleri olan “Haido-
ukslar” arasında yüzyıllardır dağlarda süren mücadelelerde, “Kosova’yı 
Hatırla” imgesi Sırpların sloganı olmuştu. Sırpların iki kahramanı Milosh 
ve İvan, onların İlyada’daki Achilles and Patroclus’u idi. Komitacılar ve 
epik şiirleri-hikâyeleri yazanlar Balkan Konfederasyonu’nun askeri uz-
manları olarak görülmekteydi. Dört haftalık mücadele Avrupa haritasını 
değiştirdiği gibi doğu sorununu da etkilemişti.52 15 Haziran 1389 Kosova 
Savaşı’nın yüzyıllarca Sırp ulusunun yaşamını yok ettiğine inanılmak-
taydı. Kosova Savaşı, her Sırp için geçmişte kutsal-matem günü iken, 
gelecek için asla ölmeyen bir özlem günüydü. Bir seyyahın ifadesiyle, 
Dalmaçya’da Katoliklerin yoğun olarak yaşadığı Knin’de kasabalardan 
birinin adı Kosova’ydı. 1895’deki savaşı anma törenine 10.000’den fazla 
Sırp katılmıştı. Seyyah, akşam da Kosova’da ölen Sırp Kralı Lazar için 
düzenlenen kutsal ayinine katılmıştır. Sırplar açısından kendi kiliseleri 
sadece gerçek imanı temsille kalmayıp, yeniden güçlü bir ulus ve devle-
tin dayanak noktasıydı.53 

Balkanlarda ortaya çıkan çeşitli isyan hareketlerinde her seferinde 
suç Türkler veya Arnavutlar’da aranmıştır. Osmanlı İmparatorluğu’nun 
hâkim olduğu yerlerdeki Ortodoks kiliselerinin tasvirlerinde genelde 
azizlerin gözleri oyuk olarak resmedilmiştir. Birçok seyyahın gözlemleriy-
le sabit olan bu durum bölgeye giden bir seyyahın ifadesiyle, “azizlerin 
gözleri oyulmuş, kafaları ise koparılmış bir halde” tasvir edilmekteydi.54 
Priştine yakınlarında Gratchanitza Manastırı’nda Türkler tarafından 
kendisine tabancayla ateş edilen ve gözleri oyulan birçok aziz tasviri 
                                                                                                                                        
halkı “zavallı tutsaklar veya kafasını yukarı kaldırmaya yeltenemeyenler” olarak nitelemek-
teydi. Türk boyunduruğundan kurtulmak için dışarıdan yardım almanın imkânsızlığı, Hıris-
tiyanların yaşamında sosyal bir fenomene sebebiyet veriyordu. İngiliz tarih öğrencileri için 
Robin Hood’la aynı paralelde algılanan bir olgu vardı. Bulgarca haidout, Sırpça haidouk ve 
Grekçede klephtis olarak adlandırılan haydutlara -eşkıya- kendi milletleri hayranlık ve sem-
patiyle bakmaktaydı. Haydutlar Balkanlı Slav unsurlara göre, basit bir hırsız veya kan dö-
kücü olmayıp, Türkler tarafından kendisine veya ailesine zulüm uygulanan insanlar olarak 
görülmekteydi. Bu insanlar ise, gördükleri baskıdan dolayı dağlarda özgürlükleri için savaş-
maktaydılar. Bir Grek halk türküsünde bir çocuğun daha fazla Türklerin egemenliğinde ya-
şayamayacağından dolayı dağlara çıkmayı tercihi ve annesine vedasında, çocuk annesinden, 
olabildiğince çok Türk öldürebilmesi için dua istemekteydi. Çetecilerin seyyahlara ifadesine 
göre, yağma ve çapuldan kazanılan para ise fakirlere, manastır ve kiliselere verilmekteydi. 
Bkz. Stephen Panaretoff, Near Eastern Affairs and Conditions, s. 22-23. 
52 John Macdonald, Turkey and The Eastern Question, s. 23, 39-40. 
53 H.C. Thomson, The Outgoing Turk Impressions of a Journey Through The Western Bal-
kans, London, 1897, s. 31. 
54 M. Edith Durham, The Struggle for Scutari, London, 1914, s. 91. 
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mevcuttu. Bu durum açıkça kasıtlı olan hakareti en kindar şekilde orta-
ya koyduğundan Sırpları her şeyden daha fazla kızdırmaktaydı. Kilisenin 
duvarındaki azizlere karşı yapıldığı iddia edilen tasvirler, Sırpların içle-
rinde taşıdığı yaraları unutturmamaktaydı. Elbette ki, bu manastıra iba-
det için gelenlerin gözleri tasvirlere takıldığında intikam için gözyaşı dök-
mekteydiler. Sırp Prensliği’nde harabeye dönen bazı kiliseler onarılmış, 
fakat kör olarak tasvir edilen resimler aynen bırakılmıştı. Yaşlı bir pisko-
pos, bölgeye gelen seyyahlara şunları söylemişti: 

“Bizim hala onlara ihtiyacımız var. Bunlar yüzyıllardır süren baskı-

nın belgeleridir. Zalimlerin ayakları Sırp topraklarında olduğu sürece, 

insanlarımızın gözleri bu tasvirlerin üzerinde olmalı. Zira bu tasvirler 

onları yok olmaktan korumaktaydı. Aynı benzer koruma, dışarıdaki 

duvar ve heykeller için de geçerliydi. Türk tufanından kurtulabilmiş 

Ortaçağ monarşisinden kalan abideler, düşmanın onlara verdiği zarar-

dan çok, onları restore edecek kişinin gayretinden korkuyorlardı.”55 

1912’de Komonova Savaşı’nın geçtiği tarihi ovada Osmanlı ordusu-
nun yenilmesi, Sırplar açısından Kosova Savaşı’nın acı lekesinin silinme-
si manasındaydı. Sırplar, sabırla 500 yıl boyunca bir gün gerçekleştire-
ceklerinden emin oldukları rövanş saatini beklemişlerdi.56 

Türk ordusunun Rumeli topraklarından çekilmesiyle geride kalan 
müslümanların özellikle Bulgaristan’da kanları dökülmekte, ırz ve na-
musları payimal edilirken, Sırbistan’daki müslümanların ise durumu 
Bulgaristan’dakilerden farklı değildi. Yapılan zulüm dönemin basınında 
“vahşeti Bulgarlara rahmet okutturacak ahvale teşebbüs eylemişti.” şek-
linde yansımaktaydı. Harbin ilk günlerinden Niş Kasabası’ndaki bazı 
müslüman aileler Sırpların saldırısına uğrayarak “terk-i vatan” ederek, 
canlarını kurtarmak için Romanya’ya sığınmaya başlamışlardı. Geride 
kalanların bazılarına yapılan insanlık dışı muamelelerin ardından dinle-
rini değiştirmeleri için kiliselere getirilmekteydiler. Dinlerini değiştirme-
yenlerin ise kilise kapısında boyunlarının vurulacağı ihtar edilmekteydi.57 

Sırpların Osmanlı Türklerine veya bakiyesi topraklarda yaşayanlara 
karşı tutumu günümüzde de devam etmiştir. 1992’de yaşanan Bosna ve 
                                                           
55 G. Muir Mackenzie, A.P. Irby, Travels in the Slavonic Provinces of Turkey-in-Europe, Lon-
don, 1877, s. 195-196. Önce 1828-1829 Osmanlı-Rus Harbi’nin ardından içişlerinde bağım-
sız bir yapı, ardından 1839’da Gülhane Hattı’nın ilanından evvel bir prenslik olarak tanınan 
Sırbistan hükümeti, 1861’de Kral Mihail zamanında çıkan yasa ile 20-50 arasındaki bütün 
erkeklerin askere alınmasına karar vermişti. Sırbistan on yıl içinde 1.250.000 nüfustan 
90.000 kişilik dev bir ordu çıkarmıştır. Yıldırım hızıyla kurulan ordunun yanı sıra yurtsever-
lik de had safhadaydı. Sırbistan’ın askeri geleneğini anan şarkılar, Türkleri Avrupa’dan sö-
küp atacak devrimci makaleler ve sonu gelmeyen sloganlar revaçtaydı; Misha Glenny, Bal-
kanlar 1804-1999 Milliyetçilik, Savaş ve Büyük Güçler, İstanbul, 1999, s. 119. 
56 J.A.R. Marriott, The Eastern Question An Historical Study In European Diplomacy, s. 400. 
57 Tanin, 11 Teşrin-i Evvel 1328/1912. Savaş sırasında Sırplar, uluslararası hukuka aykırı 
olarak Hilal-i Ahmer heyetine karşı mezalim uygulamıştır. Babıali’nin Belgrat nezdindeki te-
şebbüsleri akim kalmıştı. Bkz. BOA, BEO, 4123/309205. 
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Kosova’daki olaylarda binlerce müslüman Boşnak ve Arnavut, Osmanlı 
simgelerine de hakaret edilmek suretiyle, işkenceyle katledilmişti. 

d. Bulgarlar Açısından Balkan Savaşlarının Felsefi ve Kültürel  
Temelleri 

Bulgarlar açısından da Balkan Savaşları’nın felsefi birtakım altyapıla-
rı bulunmaktaydı. Özellikle Türklerle ilgili geliştirilen edebi betimleme ve 
söylemler bu yapının en önemli dinamiklerini oluşturmaktaydı. Bu söy-
lemlerden biri şuydu: Doğu Avrupa, Ege’nin volkanik adalarına benze-
mekteydi. Türk egemenliği altındaki Avrupa topraklarında medeniyet ya-
şamamıştı. “Otlar Türk tekmesi altında ölüyor.” sözü Türk egemenliğinde 
yaşayan Bulgarlar arasında bir hayli yaygındı.58 

Türk fetihlerinin ardından Bulgaristan’da sözlü olarak nesilden nesile 
geçen vatansever türküler bir hayli popülerdi. Balkanlarda, Grek ve 
Sırpların ani başkaldırışı popüler Türk ve Türkiye algısının revizyonuna 
sebebiyet vermişti. İlk olarak sokaktaki insan için “Türk” bir milletten zi-
yade “işgal ordusu” manasındaydı. Popüler basında bu ifadenin sık sık 
kullanımı bu görüş değişiminin belirtisiydi. Asker veya sivil her Türk iş-
gal ordusunun bir bireyi kabul ediliyordu.59 

Bulgarların diğer bir söylemi de, Marko isimli tarihi bir kahramanla 
ilgiliydi. Marko, Bulgarların tarihinde uyuyan kahramanlarıydı. Vardar 
Nehri’nin doğu tarafındaki yüksek platosundaki köylüler “Marko hala 
yaşıyor.” diye bağırmaktaydılar. Plato bu yankıyla ünlüydü. Bu uyuyan 
kahramanın Ege kıyılarında -Çar Ferdinand’ın askerleri en sonunda bu-
raya ulaşabilmişti- görüldüğü söylenilmekteydi. Onunla konuşma şansı-
nı bulanların iddialarına göre, Marko zalimlere karşı halkına önderlik et-
mek için dünyada yeniden zuhuruna dair teminat vermişti.60 

14. ve 15. yüzyıllarda tüm halk şiirleri ve hikâyeleri sanatın bir yansı-
ması olarak kabul edilmekteydi. Marko’nun maceralarının yanında, Bul-
garistan’da hayatları pahasına İslâm’ı kabul etmeyen genç bir erkek ve 
kızı anlatan birçok şarkı vardı. Bu hikâye-şiirler sadece başlarına gelen 
ahlaki ve sosyal felaketi değil, aynı zamanda Türklerle Bulgarlar arasın-
                                                           
58 Lord Courtney Of Penwith, Nationalism And War in The Near East, s. 21. 
59 John Macdonald, Turkey and The Eastern Question, s. 11-12. 
60 John Macdonald, Turkey and The Eastern Question, s. 32-33. Marko Kralevity tarihi bir 
karakterdi. Herhangi bir köleyi özellikle de Türklerle yaptığı savaşlarda özgürlüğüne kavuş-
turduğuna dair bir bilgi yoktur. Politik duruşu ise Türk sultanlarının vasalı veya müttefiki 
şeklindeydi. Marko simgesi gerçekten ziyade artistik bir objeydi. Popüler halk türkülerinde 
Sultan I. Beyazıt’ın oğlu Musa Çelebi Bulgaristan’da akınlar yaptığı sırada Marko tarafından 
yenilmekte ve öldürülmekteydi. Birçok şarkıda Marko, atıyla önce Sofya Ovası’nı baştanba-
şa, ardından Vardar, Tuna Nehirlerini aşarak zincire vurulmuş insanları-Bulgarları- özgür-
lüğüne kavuşturmaktaydı. Bkz: Hristo Gandev, The Bulgarian People During The 15th Cen-
tury, Sofya Press, Sofya, 1987, s. 175-176. Bulgaristan’da, Hıristiyan bir babanın kızını bir 
Türk’le evlenmek istemesinden dolayı öldürmesi popüler halk türkülerinde yüceltilmekteydi. 
Bir Hıristiyan’ın çingene bile olsa Müslüman bir bayanla evlenmesinin cezası ölümdü. Bkz: 
John Macdonald Turkey and The Eastern Question, s. 41. 
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daki derin uçurumu ortaya koymaktaydı. Zira Türkler Bulgarlara göre, 
yaşamlarını, ailelerini, onurlarını, inançlarını, topraklarını, anavatanları-
nı almışlardı. Doğal olarak bu insanların süregelen ruhsal durumları, 
Türkleri kendilerinden negatif bir şekilde farklılaştırmaktaydı. Geçmiş 
yüzyıllarda din, Ortodoks Sırplar ve Grekler arasında ayırıcı bir niteliğe 
sahip değildi. Fakat Türkler söz konusu olduğunda önemi büyük oranda 
artmakta, milliyetçiliğin kalesi haline gelmekte ve Türklerden ayrımın 
ana unsurunu-kuvvetini oluşturmaktaydı.61 

d. 1. Bulgar Milliyetçiliğinin Yükselişi ve Ardındaki Felsefi Gerçekler 

Balkanlardaki ulusal uyanışta kilisenin öncü bir rolü vardı. Bunun 
sebebi ise kilise mensuplarının laik eğitim ve dünya görüşünü benimse-
mekteki yetenekleriydi. Nitekim tarih, coğrafya gibi konularda ilk popü-
ler eserleri onlar kaleme almışlardı. 1762’de Ayranoz’daki Hilander Ma-
nastırı’nda ilk Slav-Bulgar tarihini popüler bir üslupla kaleme almak su-
retiyle Bulgar ulusçuluğunun haklı olarak babası sayılan Paissij Hilan-
dersky, ardından Sofroniy Vraçansky, Balkanlardaki Slav kilise adamla-
rının laik ideolojiyi geliştirmede en tipik temsilcileriydi.62 Yaptığı gezilerle 
sıradan insanların çektiği sıkıntıları, Bulgarların Yunanlılara kıyasla bu-
lundukları aşağı statüyü gözlemleyen Hilandersky, 1761’de Karlofça’ya 
kadar gitmişti. Burada Rus elyazmaları üzerinde çalışan Hilandersky, 
Zograf Manastırı’nda edindiği bilgilerin ışığında eski kilise Slavcasıyla 
Slav-Bulgar Tarihi adlı eserini yazmıştı. Eserinde Bulgar Devleti’nin ve 
kilisenin eski görkemli günlerini işleyen Hilandersky, Çar ünvanını ilk 
kullanan, kendi patriklerini ilk seçenlerin, tüm Slavlar arasında en say-
gıdeğer olanların Bulgarlar olduğunu söylerken, “kalbinize, ırkınıza, yur-
dunuza sıkıca tutunun” tavsiyesinde bulunuyordu.63 

XIX. yüzyılın başlarındaki Yunan ve Sırp isyanları çağdaşı olan Bul-
garlarda karşılık bulmamıştı. Çünkü Rum Patrikhanesi’nin Balkanlarda 
uyguladığı politikalar, Bulgar ulusal ruhunu iyice zayıflatmıştı. Kurulu-
şundan itibaren Balkanlardaki Hıristiyan Ortodoks unsurlar Rum milleti 
adı altında Rum Patrikhanesi’nin egemenliği altındaydı. Uygulanan Hel-
lenleşme süreci sonunda 18. yüzyılın sonunda Grekçe, Bulgar kasabala-
rında yüksek sınıfın dili olurken, köylüler ise Bulgarca konuşmakta ve 
kendilerini Grek olarak tanımlamaktaydılar. 1835’de Gabrova’da ilk Bul-
gar okulunun açılması Bulgar milli hareketinde önemli bir kilometre ta-
şıydı. Takip eden on yılda açılan elli Bulgar okulu, Grek tekeline son ver-
mişti. Okulların kuruluşunda Slav ritüel ve dilinin korunduğu Rilo Ma-
nastırı keşişi Neophyt öncülüğü oynamıştı.64 
                                                           
61 Hristo Gandev, The Bulgarian People During The 15th Century, s. 179. 
62 İlber Ortaylı, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, İletişim Yayını, İstanbul, 2004, s. 68. 
63 R.J. Crampton, Bulgaristan Tarihi, Jeopolitika Yayını, İstanbul, 2007, s. 39. 
64 The Present Conditions of the Balkans and of European Responsibilities by Various Wri-
ters, Edited: Luigi Villari, The Balkan Question, s. 50-51. Turan soyundan olan Bulgarlar, 9. 
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Bulgar milliyetçiliğinin uyanmasında, Bulgar din adamlarının hiç 
kuşkusuz önemli rolü vardı. Babıâli kendi milleti içinde tahrikte bulun-
mak suretiyle komitecilere yardım eden Bulgar papazlarının kimler oldu-
ğunu sık sık Balkanlardaki resmi memurlarına sorma ihtiyacı hissedi-
yordu.65 Yapılan araştırmalarda tahriklere alet olanların bir kısmının 
Bulgaristan’dan gönderilen ve komitelere dâhil olan öğretmenlerle, Ekse-
rahhanenin müfettiş sıfatıyla köylerde dolaştırdığı komiteciler olduğu or-
taya çıkmaktaydı. Sözgelimi, Edirne vilayetine bağlı yerlerde komiteciler 
yakalandıkça sınır dışı edilmekteyse de, mektep öğretmenleri-müfettiş ve 
Bulgar papazlarının tahriklerine çare bulunamamaktaydı.66 Kosova’nın 
Palanka Kazası’na giden Üsküp Bulgar Metropoliti Niyotif Efendi’nin 
Bulgaristan’a yakın bir kazaya gitmesi yöredeki Osmanlı memurlarını 
endişelendirmişti. Gelen istihbaratlara göre, adı geçenin geliş sebebi Bul-
gar komitesi nüfuzunu yaymak ve ahalinin komiteye yardımı sağlamaktı. 
Adı geçenin Bulgar ahaliyle yapacağı konuşmaların içeriğine ulaşabilmek 
için Bulgar milletinden bir Osmanlı vatandaşının yardımına ihtiyaç du-
yulmuştu. Niyotif Efendi, bir kilisede topladığı 200-300 Bulgar’a hitaben 
Bulgarların birleşemediklerini, komitenin Bulgar hükümeti demek oldu-
ğunu ve onun yegane amacının Bulgar milletine hizmet amacı taşıdığını 
söylemekteydi. Her Bulgar’ın asli vazifesinin komiteye yardım etmek ol-
duğunu söyleyen Niyotif Efendi, Bulgarların kesin kararlarını verdikleri-
ni, Osmanlı hükümetinin mukavemet edemeyeceğini, aralarındaki bazı 
ispiyoncular sebebiyle bazı komitecilerin hapsedildiğini, dışarıya karşı 
koyun içeride ise kurt gibi olmalarını ve köylere gelecek çeteleri muhafa-
za etmeleri gereğini vurgulamak suretiyle Bulgar ahaliyi Osmanlı Devleti 
aleyhine kışkırtmaktaydı. Ayrıca adı geçenin Ohri Metropolitliği zama-
nında da aynı tahriklerden geri durmadığı ortaya çıkmıştı. Yöredeki Os-
manlı idarecileri, Niyotif Efendi’nin cebir yoluyla oradan çıkarılmalarını 
teklif etmişse de, dört Bulgar muhbirinden hiçbiri mahkeme önünde şa-
hitlik yapmaya cesaret edememişlerdi. Bu durum ise Babıali’yi elinde 
açık deliller olmaması ve Bulgaristan’la siyasi bir ihtilafa düşmek iste-
mediğinden dolayı çaresiz durumda bırakmıştır.67 

Bulgar milliyetçiliğinin Türklere karşı fiili bir başkaldırıya dönüşmesi-
nin en önemli noktasını 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı ve onu hazırlayan 
süreçte aramak gerekir. Rusların uzun yıllardan beri Balkanlarda uygu-
lamaya koyduğu Panislavist politika, Sırpların ardından Bulgarlarda 
karşılık bulmaya başlamıştı. Rusların da desteğiyle 1876 Bulgar Ayak-
                                                                                                                                        
yüzyılda Çar Boris zamanında politik sebeplerle Hıristiyanlığı benimsemişlerdi. Türklerin 
Balkan topraklarına gelmesinden evvel Hıristiyan Bulgar ve Grekler tarafından vahşet ör-
nekleri sergilenmişti. Çar Boris, din değişiminin coşkunluğuyla Hıristiyan olmayı reddeden 
kendi unsurlarını yok etmiştir. Bkz. John Macdonald, Turkey and The Eastern Question, s. 15. 
65 BOA, BEO, 3995/299619. 
66 BOA, BEO, 4025/301824. 
67 BOA, Dahiliye Nezareti Siyasi Kısım (DH.SYS), 44/2-3, lef 18. 
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lanması başladığında Filibe Sancağı’ndaki Bulgar komiteciler planlı bir 
şekilde Türkleri kadın-çocuk demeden kıyıma tabi tutmuştu. Ayaklanma 
sırasında komiteciler, kendilerine has, özel bir bayrak kullanmışlardı. 
Bayrağın bir yüzünde, ayaklarının altında “hilal” bulunan bir arslan, di-
ğer yüzünde ise, büyük harflerle “bağımsızlık veya ölüm” yazısı vardı.68 

Balkan Savaşları sırasında Bulgaristan’ın savaş ilan ettiği gün, Çar 
Ferdinand ordusuna yayımladığı bildiride; savaşın bir özgürlük savaşı, 
Haçlı Seferi, Müslüman boyunduruğu altında yaşayan, aynı kan ve ima-
nı paylaşan kardeşlerini kurtarma savaşı olduğunu vurgulanırken, “hila-
le-tiranlığa karşı haçın-özgürlüğün mücadelesinde ilerlemeyi ve adaleti se-
venlerin sempatisini kazanmalıyız.” sözleri dikkat çekiciydi.69 Dönemin 
misyoner raporlarında ise, savaşın başından beri Türk imparatorluğu-
nun büyük kısmının Babıali’nin direkt idaresinden sonsuza kadar hilal-
den haça geçtiği vurgulanmaktaydı.70 

Bulgar Ordusu’nun Kırkkilise-Edirne hattını yarıp yoluna çıkan tüm 
Müslüman köyleri yakıp yıkması ve gösterdiği vahşet, Osmanlı ordu ku-
mandasındaki şahısların bu durumu, “sadece Osmanlı hükümetine karşı 
değil, bütün Müslümanlığa karşı düşmanlığını ortaya koyup savaş ilanı” 
şeklinde değerlendirmelere sebebiyet vermiştir.71 

Osmanlı Devleti’nin üçüncü başkenti olan Edirne’nin düşüşü, işgal 
kuvvetleri ile birlikte Hıristiyan ahalinin sokaklarda, “ikinci Basülbadel-
mevt, İsa’nın dirilişi gibi Edirne de yeniden Hıristiyan oldu.” çığlıklarını yük-
seltmişti. Dönemin ünlü dergisi İllustration’da işgalin ilk safhaları şu şekil-
de resmedilmişti: “Askeri birliklerin etrafında, insan dili ile anlatılması güç 
bir heyecan ve şirretlik çemberi yaratmıştı. Musevi, Rum veya Ermeni olsun, 
daha düne kadar Türklerin ayaklarına kapananlar, şimdi çığlık, feryat ve 
haykırışlarla yeni çarlarını selamlamakta geç kalmak istemiyorlardı.”72 
                                                           
68 Mahir Aydın, Osmanlı Eyaletinden Üçüncü Bulgar Çarlığına, s. 96-97. 
69 Herbert Adams Gibbons, New Map Of Europe a Study Of Contemporary European National 
Movements And Wars 1911-1914, Duckworth & Co., London, 1914, s. 258. 
70 Reports and Letters of American Missionaries 1858-1918, Edited: Vladamir A. Tsanoff, So-
fia, 1919, s. 25. 
71 Mahmut Muhtar Paşa, Balkan Savaşı 3. Kolordu ve 2. Doğu Ordusu’nun Muharebeleri, 
Güncel Yayınları, İstanbul, 2003, s. 9. 
72 İlhan Bardakçı, Bir İmparatorluğun Yağması, Akans-Türk Matbaacılık, Ankara, 1974, s. 
74-75. Mustafa Paşa’yı işgal eden Bulgar birliklerinin ardından buraya gelen Bulgar Kralı 
Ferdinand, trenin basamaklarından inmeden önüne konulan Türk silahına basarak istasyo-
na adımını atmıştır. Bkz. İ. Bardakçı, Bir İmparatorluğun Yağması, s. 68. Lüleburgaz yenilgi-
si İngiliz savaş muhabirlerinden Bartlett’e göre, her Avrupalı ve bilhassa dönemin harp mu-
habirlerinde Bulgar Kralı Ferdinand’ın ordusuyla birlikte İstanbul’a gireceği zannını güçlen-
dirmişti. Zira, savaşı dramatik ve müthiş bir şekilde sonlandırmak için bu elzemdi. Ayasof-
ya’nın kubbesindeki hilalin haç ile değiştirileceği merasiminde bulunmak isteyenlerin sayısı 
hiç de az değildi. Birçok meşhur yazar Ferdinand’ın ordusunun altın kapıdan -Roma İmpa-
ratoru I. Theodosius tarafından yaptırılan Yedikule’deki surlardan Roma döneminde ordu, 
savaş dönüşü bu kapıdan şehre girerdi- girdiğini ve Türklerin 600 yıllık işgalden sonra Ana-
dolu’ya kaçışlarını kaleme almaya başlamıştı. Bkz. Ellis Ashmead Bartlett, Türklerin Rumeli’-
ye Vedası, (Çev. Görkem Şengüm), İz Yayınları, İstanbul, 2012, s. 235. 
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Türk askerinin Balkan coğrafyasından çekilişi Bulgarlara bekledikleri 
fırsatı vermişti. Filibe’ye bağlı bazı köylerdeki mevcut camiler kiliseye 
çevrilmiş, kadın-erkek tüm Müslümanların ismi Bulgar isimleriyle değiş-
tirilmiş ve her Müslüman köyüne birer papaz tayin edilmişti. Papazın 
emrine muhalefet eden veya Yortu günü gibi kutsal günlerde kilisede bu-
lunmayıp kusur işleyenler, ölüm derecesinde darp ve türlü işkenceler-
den geçmekteydiler. Müslümanların müftülükleri vasıtasıyla Babıali’ye 
yaptıkları şikâyetler ise sonuçsuz kalmaktaydı.73 Geçtikleri köyleri yakıp 
yıkan, binlerce Müslümanı öldüren Bulgarlar, halkı tamamen Müslüman 
bulunan Pavli Köyü’nde camiyi yıkmış, köylüden birçoğunu civarda 
akan dereye getirerek Sofya’dan getirdikleri papaz vasıtasıyla bunları 
vaftiz etmişlerdi. Ayrıca köy meydanına çan asan Bulgarlar, ahaliyi zorla 
Hıristiyan ayinine almakta, itiraz edenleri öldürmekteydiler. Civar köy-
lerdekiler ise tamamen öldürülmüştü. Malkara’daki bazı camilerin du-
varlarına Müslümanların kesik başları çakılmıştı.74 Savaşın ardından 
Bulgarlar tarafından işkenceyle dinleri değiştirilen Müslümanlarla ilgili 
Bulgar hükümeti nezdinden girişimde bulunulması için Babıâli’ye Ru-
meli Muhacirin-i İslâmiye Cemiyeti tarafından talepte bulunulmuştu.75 
Edirne’yi işgal eden Bulgarlar Hilal-i Ahmer heyetine karşı da mezalim-
den geri kalmamıştı. Bulgarların gerek Hilal-i Ahmer heyetine, gerekse 
Şarköy, Malkara, Mürefte’de Müslümanlara karşı uyguladığı vahşet Ba-
bıali tarafından Batılı başkentlerde protesto edildiyse de herhangi bir so-
nuç çıkmamıştı.76 

d.2. Osmanlı’da Bulgar Milliyetçiliği İle İlgili Oluşan Algılar 

Balkan yenilgisi Osmanlı’da büyük bir travma meydana getirmişti. Bu 
nedenle birçok devlet adamı yenilgi ile ilgili kafa yormaya başlamışlardı. 
Bunlardan biri de Manastır öğretmen okulu müdürlüğü görevini yapan Et-
hem Nejat Bey’di. Ethem Nejat Bey’e göre Balkan yenilgisini hazırlayan en 
önemli sebeplerden biri eğitimdi. Ethem Nejat Bey, Balkan Savaşları’nı as-
keri orduların değil, öğretmen ordularının galibiyetle bitirdiği iddiasındaydı. 
                                                           
73 BOA, Dahiliye Nezareti Kalem-i Mahsus (DH.KMS), 4/2. Bulgarlar Balkan Savaşları baş-
lamadan devletlerini Müslümanlardan temizlemek için etnik arındırma siyaseti gütmektey-
diler. 1911 Ekim ayında Bulgarlardan gördükleri zulme dayanamayarak Bulgaristan’ın Kü-
çükköy İslâm ahalisinden yüz hane halkı tamamen göç etmişti. Bkz. BOA, BEO, 3947/ 
295960. Bulgar ve Yunan askerlerinin Müslüman halka karşı reva gördükleri mezalim Os-
manlı jandarma ve askerlerine karşı da sürdürülmüştü. Bkz. BOA, BEO, 4122/309130. 
74 BOA, BEO, 4201/315073. Bulgar çeteleri de Müslüman ahaliye karşı zulümden geri dur-
mamaktaydı; BOA, BEO, 4197/314774. 
75 BOA, BEO, 4229/317140. 
76 BOA, BEO, 4123/309205. Bulgarların Türklere uyguladığı mezalim için bkz. Sabah, 6, 
10, 27 Kanun-ı Sani 1913; Dr. Cemil, Bulgar Vahşetleri, Dersaadet 1330, s. 10-45; Leon 
Troçki, Balkan Savaşları, (Çev. Tansel Güney), Arba Yayınları, İstanbul, 1995, s. 80-88; İl-
ker Alp, Belge ve Fotoğraflarla Bulgar Mezalimi (1878-1989), Trakya Üniversitesi Yayınları, 
Ankara, 1990, s. 5-50; Ahmet Hamdi Akseki, Bulgaristan Mektupları, (Yay. Haz. Ferhat Ko-
ca), Rağbet Yayınları, İstanbul, 2000, s. 10-15. 
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Zira, Makedonya’da Rum, Bulgar, Sırp, Ulah okulları fikir ve bilgiden çok 
duygu ve milliyet aşılamaktaydı. Nitekim Bulgar okullarındaki gençler iki 
bilinmeyenli denklemlerden anlamasa da, “Bulgar tarihini biliyor, bütün ihti-
lalci Bulgar şairlerin şiirlerini okuyor, milli şarkılar söylerken, var olmak, mil-
letini yaşatmak, bu uğurda ölmek fikriyle”77 yetiştirilmekteydiler. 

Bulgaristan, Sırbistan ve Yunanistan Makedonya’dan pay kapmak 
için adeta yarışmaktaydı. Sofya, Atina, Belgrat’ta Makedonya meselesiyle 
uğraşan belirli komiteler kurulmuştu. Selanik, Manastır, Üsküp, Serez’-
de komitelerin küçük şubeleri vardı. Bütün Bulgar, Sırp ve Rum öğret-
men ve papazlar bu komitelerin birer üyesiydi. Selanik’te Rumluğu me-
deni göstermek, “Büyük Yunanistan” hayaliyle kurulan okulların yanın-
da, şehirdeki sayıları az olmasına rağmen bir erkek öğretmen Bulgar 
okulu açılmıştı. Bu okulda okuyan gençler aynı ülkü doğrultusunda ye-
tiştirilip mezun olduklarında Bulgar köylerinde çocuklara Bulgar milli 
duygusunu aşılayacaklardı. Sayıları az olduğundan Makedonya’dan top-
lanıp getirilen gençler eğitimlerini tamamlamalarının ardından geldikleri 
yerlere geri gönderilmekte ve oralarda Bulgar komiteleri-papazlarının hi-
mayesinde çalışmaktaydılar.78 

Sofya’da Ateşemiliter iken Bulgarları çok iyi tahlil eden Yarbay Mus-
tafa Kemal’in, “Bulgar Milleti okuldaki çocuğunu Edirne Bizimdir şarkısıy-
la büyütüyor. Ey Osmanlı ordusunun anası olan millet! Bulgar, Sırp, Yu-
nan, Romen milletlerini ve bunların çocuklarını yetiştirmedeki amaçlarını 
göz önüne getirin…”79 şeklindeki gözlemleri dikkat çekiciydi. 

Aynı durumu tahttan indikten sonra Selanik’teki Alâtini Köşkü’nde 
Sultan Abdülhamit, yanındaki Fethi Okyar’a Bulgarların Balkanların en 
ilkel kavmi olduğunu Rus sefirlerinden duyduğu şekilde anlatmıştır. 
Sultan Hamit’in Bulgarların kısa zamanda derlenip toparlanma sebeple-
rini sorması üzerine Fethi Okyar kendisine şu cevabı vermişti: 

“Papazları Şevketmeap… Papazları, din adamları... Çünkü bu Orto-

doks papazları, sadece din bilgileri öğretmiyorlar, milli istekleri de 
                                                           
77 Bulgaristan’da sadece çocuklar ve gençler için değil, yetişkinler için de gece dersleri veya 
Pazar mektepleri kurulmuştu. Bu merkezlerde hazırlanan kitap ve vaazlarda “Yakında bü-
yük Bulgaristan kurulacak. Türk beylerinin elindeki tüm çiftlikler, verimli topraklar zorla alınıp 
Bulgar çiftçilerine dağıtılacak; hepsi az çalışıp, çok kazanarak zenginlik içinde yaşayacak.” 
tarzında ifadeler göze çarpmaktaydı. Bkz. Yahya Akyüz, “Balkan Savaşları’nın Eğitimsel Ne-
denleri ve Sonuçları”, 90. Yılında Balkan Savaşları ve Lüleburgaz Muharebeleri Ulusal Sem-
pozyumu, Lüleburgaz, 2004, s. 91-92. Bulgar uyanışında eğitimin rolü büyüktür. Kilise ve 
manastırlara bağlı olarak Bulgar tüccarlarınca 1835’te Gabrova’da başlayan eğitim hareketi 
Filibe ve diğer kasabalara yayılmıştır. Önceden olduğu gibi dini değil, milliyetçi bir Bulgar 
gençliği yetiştirmek amacıyla Rumca eğitim veren okullar Bulgarca’ya çevrilmişti. Bu konu-
da bkz. M. Aydın, Osmanlı Eyaletinden Üçüncü Bulgar Çarlığına, s. 23-25. 
78 Mahmut Muhtar Paşa-Fazlı Necip, Rumeli’yi Neden Kaybettik, (Haz. Nurer Uğurlu), Ör-
gün Yayıncılık, İstanbul, 2007, s. 233-234. 
79 Bulgar anneler bebeklerini beşikte sallarken şu ninniyi söylemekteydiler: “uyu yavrum 
uyu, büyüdüğün zaman dağların çarı olacaksın.” Bkz. Yahya Akyüz, Balkan Savaşları’nın 
Eğitimsel Nedenleri ve Sonuçları, s. 99-102. 
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kalplere ve kafalara aşılıyorlar. Bilgileri de buna kâfi geliyor. Her 

Bulgar papazı, yetiştirilmesini üzerine aldığı halkın cehaletten kurta-

rılmasına, kazanmak ve iş sahibi olmak için öğrenmesi şart maluma-

ta da sahip olmasında yardımcı oluyor. Dini, esas temel olarak kulla-

nırken, karşısındakilere hem siyasi, hem hayati hatta mesleki bilgiler 

veriyor. O iptidai adamı elinden geldiğince yaşanılan devre erişmeye 

gayret eder hale getiriyor.80” 

Kazım Karabekir, hatıratında, Bulgarların Plevne Savaşı’nı unuttur-
mamak için ölen Rusların namına diktikleri abideden bahsetmekteydi. 
Alt katında cam bölümlerde muhafaza edilen yüzlerce kemik olduğunu 
söyleyen Kazım Karabekir, sözlerine, “Plevne etrafında ölen bu insanları 
Bulgarlar unutmamış, unutmadıklarını yazıyla veya adi bir sütunla ispat 
etmemiş, mükemmel abideler yapmış. Onların izamını da toplatmışlar. 
Ebediyen ziyaretçilere de göstererek onların ruhlarını şad etmişler. Bu bi-
nanın yerinde evvelce bizim bi camimiz varmış ismi Gazi Camii…” şeklin-
de devam etmekteydi.81 

e. Yunanlılar Açısından Balkan Savaşlarının Felsefi ve Kültürel 
Temelleri 

Tarih boyunca Avrupalılar Yunanistan’ı ve Anadolu’nun Ege Bölgesi’-
ni Antik Yunan toprakları olarak görmekteydiler. Avrupalılar için Yunan 
uygarlığı -bu tanıma Roma da katıldığında- Avrupa uygarlığının temeli 
demekti. Ayrıca Anadolu ve Rumeli sadece Yunan ve Roma toprakları ol-
dukları için değil, Hıristiyanlığın ilk yayıldığı topraklar sayıldıkları için 
Avrupalılarca sahiplenilmekteydi. Batılıların bu topraklara İslamiyet’e, 
Türklere bakış biçimleri olan imgeler alt alta konulduğunda ortaya “Türk-
ler Rumeli’den ve Anadolu’dan çıkarılmalıdır” veya “Hıristiyanlar Rumeli ve 
Anadolu’ya yeniden egemen olmalıdır” gibi söylemler çıkmaktaydı.82 

İstanbul’un 1453’te Türklerin eline geçmesinin ardından, Ortodoks 
Bizanslılar, şehrin geri alınması, Tanrı’nın yardımıyla imparatorluğun 
                                                           
80 Fethi Okyar, Üç Devirde Bir Adam, Tercüman Yayınları, İstanbul, 1980, s. 100. Tahttan 
indikten sonra Selanik’te Alâtini Köşkü’nde hayatını devam ettiren Sultan Hamit, Yunan Ki-
lisesi ile Bulgar Eksarahlığı’nın aynı dini makama bağlılıklarına imkan veren yasanın Mebu-
san Meclisi’nde kabul edildiğini öğrendiğinde Fethi Okyar’a şunları söylemişti: “Eyvah, şimdi 
Yunanlılarla Bulgarların el ele üzerimize çullanmalarını bekleyin. Ben bu birleşmeye otuz se-
ne, bin bir bahane ve sebeple mani olmuştum.” Bkz. F. Okyar, Üç Devirde Bir Adam, s. 142. 
81 Kazım Karabekir, Edirne Hatıraları, (Yay. Haz. Ziver Öktem), Yapı Kredi Yayınları, İstan-
bul, 2009, s. 218. 
82 Bu dönemde Balkanlı milletler arasında aşılması güç sorunlar vardı. Anlaşmazlıkların gi-
derilmesinde Rusya başta rol oynamıştır. Nitekim, verdiği uğraşı sonucu Rus Çarlığı, Bul-
garlarla Sırpları bir araya getirmiş ve 7, 12 Mart 1912’de “iki devletten birine saldırı hali veya 
bir devlet Osmanlı topraklarına saldırırsa bütün güçleriyle birlikte savaşacakları”na dair ant-
laşma yapılmasına vesile olmuştu. Çekişmeli olan bölgelerin kimin payına düşeceğine ise 
Ruslar karar verecekti. Bkz. Sina Akşin, “Balkan Savaşları’nın Dünya Tarihindeki Yeri”, 90. 
Yılında Balkan Savaşları ve Lüleburgaz Muharebeleri Ulusal Sempozyum, Lüleburgaz, 2004, 
s. 9-14. 
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yeniden canlandırılması özlemini beslemekteydiler. Bu özlemden, kuram 
olarak tüm Ortodokslarda ve daha çok Yunanlıların kalplerinde yaşayan 
birçok öykü, dini adet, halk türküleri ve şiirler ortaya çıkmıştır.83 

Grek milli duygularının uyanışında Yunan milli eğitimi ve milliyetçile-
rinin önemli katkısı vardı. Bunlar arasında 1748 İzmir doğumlu, Mont-
pellier Üniversitesi’nde eczacılık eğitimini tamamlayan Korai’nin ayrı bir 
yeri vardı. Eczacılık alanında yaptığı çalışmaları bilinmezken kendini 
milletinin davasına adayan Korai’nin ünü kendi milleti içinde hızla yayıl-
mıştır. Korai, Yunanlılar tarafından kurulmuş olan özgür devlet deneyi-
minin ortaya koyduğu umudun siyasi ajitasyonunu çok güzel kullanmış, 
bunun bir ulusal karakter olarak, coşkulu bir biçimde kabul edilmesin-
de rol oynamıştı. Bilginin tohumlarının Greklerin kendi ülkelerinden 
tüm Avrupa’ya yayıldığı, Antik çağdaki babalarının kullanıp daha sonra-
kilerin unuttuğu, kendileri yerine diğerlerinin onun meyvelerini topladı-
ğı, “ülkeni aydınlat ve ırkının eski onurunu hatırla, Homer’in, Aristo’nun, 
Platon’un, Thucidides’in temsilcisi olduğunu hatırla, batan özgürlüğümüz 
yükseliyor…” şeklindeki yazıları, genç Grekleri heyecanlandırmaktaydı. 
Korai’nin yazdıkları hiçbir şekilde kaybolmadığı gibi, Grek entelektüel 
fikrinin gelişimine önemli etkisi vardı. Onun yaydığı enerjiyle kütüpha-
neler, okullar kurulmuş, Avrupa’ya birçok öğrenci gönderilmişti.84 Grek 
ihtilalinde, dış faktörler ve politik etkiler olmakla birlikte, asıl sebep başlı 
başına Grek ulusunun fikrî alt yapısının yükselişinde aranmalıdır. Bunu 
sağlayan da Makedonya, Taselya, Epir ve daha birçok yerde kurulan 
okul ve kolejlerdi. Ayrıca katlandıkları iddia edilen tiranlık ise tüm Grek-
leri aynı nokta etrafında toplamaktaydı. Özgürlük tohumlarının serpil-
mesiyle ulus fikri yükselmiş ve ardından baskının sonucundaki nefret, 
isyan ruhu ortaya çıkmıştı.85 

Fenerli Rumlar ve Patrikhane, Greklerin kurtuluşunu çoğu kez Rus-
ların yardımında görmüşlerdi. Nitekim, 23 Mart 1711’de Moskova Çarı’n-
dan gelen tüm Hıristiyanlara yönelik genelgede, “Türkler inancımızı, kili-
selerimizi ayaklar altına almışlardır, manastırlarımızı bozmuşlardır, Roma 
krallığına son verip bunca kişiyi esir etmişlerdir… Ben sizin yardımınıza 
geliyorum… Kılıcımın gücüyle kurtulacaksınız… Tanrı’nın birliği adına bir-
leşelim savaşalım… İnanç adına savaşın…”86 gibi ifadeler göze çarpmak-
taydı. 

Türklerin Avrupa’dan kovulması fikri XVIII. ve XIX. yüzyıllarda birçok 
Fransız düşünürün ortak kanısıydı. Türklere yardım eden Fransız siya-
setini eleştiren Comte Constantin François Volney’e göre, Rumlar uyan-
                                                           
83 Michael Llewellyn Smith, Yunan Düşü, (Çev. Halim İnal), Ayraç Yay., Ankara, 2002, s. 43. 
84 James Emerson, The History of Modern Greece, II, London, 1830, s. 520-535. 
85 James Emerson, The History of Modern Greece, s. 568-69. 
86 Herkül Milas, Yunan Ulusunun Doğuşu, İletişim Yay., İstanbul, 1999, s. 192. 
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dırılmalı ve onlara Atina-Sparta ruhu aşılanmalıydı. Osmanlı Devleti’nin 
yerine gelecek bir “Helen Devleti” bütün Asya’ya taze bir hayat katacağı 
gibi, “Boğaziçi Barbarlarını, sanat düşmanların, Hellas’ın yıkıcılarını” ar-
tık Avrupa’dan söküp atma zamanı çoktan gelmişti. Aydınlanma döne-
minde ünlenen bu kitapları Fransızca bilen veya Fransa’da okuyan Rum 
gençlerinin büyük bir ilgi ile okuduğuna şüphe yoktu.87 Gerek Batı Av-
rupalıların tahrikleri gerekse Rusların Pan-Slav siyasetinin etkisiyle 
Rumlar ilk başkaldırılarını Mora’da gerçekleştirme fırsatı yakalamışlardı. 
Mora’nın her tarafına yayılan ayaklanma korkunç bir karaktere bürün-
müş ve bütün Müslümanların tümden yok edilmesi, mallarına el konul-
ması amacına yönelmişti. O dönemde söylenen popüler bir halk şarkısı-
nın içindeki dizeler dikkat çekiciydi; “Türkleri Mora’dan kovunuz, onları 
bütün dünyadan kovunuz.” Türkler de korunmak için ya Tripolitza’ya ya 
da kıyılardaki tahkim edilmiş yerlere kaçmaktaydılar.88 1821 Nisan Ayı’-
na kadar tarımla geçimlerini sürdüren 20.000’den fazla müslümanın da-
ğınık olarak yaşadığı Yunanistan’da, iki aydan daha kısa bir sürede ara-
larında erkek, kadın ve çocukların da olduğu çoğu müslüman merha-
metsizce katledilmiştir.89 

Balkan Savaşları’nın asıl sebebi Osmanlı İmparatorluğu’nun zayıfla-
ması olarak görülürken, ikinci sebep olarak, Osmanlı’nın zayıflamasıyla 
birlikte ortaya çıkan boşluğu doldurmak için gelişen Balkan ulusçuluğu 
gösterilmekteydi. Türk ulusal hareketinden yüz yıl önce doğan Grek mil-
liyetçiliği, politik gerçeğe dönüşmüştü. XVIII. yüzyılın sonunda Grekler 
Osmanlı İmparatorluğu’nun tartışmasız mirasçısı veya haklı sahibi ola-
rak görülmekteydiler. Medeniyet bahsinde de askeri, teoloji, sivil hangi 
alan incelenecek olursa olsun, Osmanlıların ilk dönemlerinde olduğu gi-
bi her şey Greklere mal edilmekteydi. Üstelik Grekler son yüzyıla kadar 
tüm Doğu Avrupa kiliselerini kontrol etmekteydiler. İlk Roma kodları 
Grekçe yazıldığı gibi, imparatorluktaki tüm ticari mektuplar da Grekçey-
di. Şayet askeri güç ulusal gücün kriteri olarak alınırsa XIX. yüzyılın ilk 
çeyreğinde güçlü Türk filosunun Grekler tarafından inşa edildiği öne sü-
rülmekteydi. İngiliz Başbakanlarından William Pitt, Rus Çariçesi Catheri-
ne Fenerli Rumları-Patrikleri Türk Sultanlığının mirasçıları olarak kabul-
lenmekte ve Grek İmparatorluğu’nun yeniden kurulmasını önermekteydi-
ler. Onlara göre bu hareket tarzı doğu sorununun yegâne çözümüydü.90 
                                                           
87 Niyazi Beykes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, (Yay. Haz. Ahmet Kuyaş), Yapı Kredi Yay., İstan-
bul, 2002, s. 84-86. 
88 Oscar Browning, A History of the Modern World, Cassel and Company, London, 1912, s. 78. 
89 George Finlay, History of the Grek Revolution, I, William Blackwood and Sons, London, 
1861, s. 172. 
90 Lord Courtney Of Penwith, Nationalism And War in The Near East, s. 43-45. Avrupa’nın 
ve Ege’nin Türklerden geri alınması yüzyıl sürmüş, genç Greklerin ulusal miraslarını geri 
alışları ise safha safha gerçekleşmişti. Dönemin bazı Batılı yazarlarınca, 1821’de Tripolitza’-
nın kuşatılmasıyla başlayan savaş, Selanik’in alınmasına yol açtı ve sadece İstanbul’un alın-
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Türk orduları Makedonya’dan ve Trakya’dan hızla geri çekilirken beş 
yüzyıl sonra Osmanlı’nın Avrupa’da ayak bastığı yerlerden sökülüp As-
ya’daki ana yurtlarına doğru sürüldüğü açıkça görülmekteydi. Balkan 
Savaşları sırasında Venizelos hükümetinin Londra temsilcisi John Stav-
ridis dönemin İngiliz Maliye Bakanı Lloyd George ile görüşmüştü. Lloyd 
George Yunanlıların başarısını şu ifadelerle vurgulama ihtiyacı hissedi-
yordu: “Bu gece temsilcilerinden biri aramızda olan müttefiklerin şerefine 
ve Türk’ün Avrupa’dan atılması için içiyorum. Sizler, 1897’nin anılarını si-
lip süpürdünüz; gerektiği gibi silahlandırıldığınız, eğitildiğiniz ve yönetildi-
ğiniz zaman neler yapabildiğinizi gösterdiniz. Şimdi sizinle fetihleriniz ara-
sına kimsenin girilmesine izin verilmeyecektir.”91 

e.1. Balkan Savaşları’nda Yunan Milliyetçiliğinin Fiili Yansımaları  

Makedonya, özellikle de Selanik’in bir gün Yunanlıların eline geçeceği, 
Yunan halk türkülerinde yaşamıştır. Türkülerden birinde, I. Balkan Sa-
vaşı’nda Yunan ordusunun Makedonya’ya girişinden önce, kentin koru-
yucusu olarak kabul edilen Aziz Dimitrios’un Yunan Başkomutanı Prens 
Konstantin’e “bir aslan yüreği ve cesareti ve insanüstü stratejik bir fera-
set” vermek üzere rüyasında nasıl göründüğü anlatılmaktaydı. Beş yüz 
yıl önce azizin, Selanik Hıristiyanlarının günahları yüzünden onları terk 
ettiğine, şimdi ise düşman gördüğü Türkleri korkutarak “yeni İsken-
der’in, prensin önderliğinde zaferle girsinler diye ilahi şefaatini Yunan or-
dusuna verdiğine” inanılmaktaydı.92 Selanik’in Yunanlıların eline geçtiği-
ne inanamayan bazı Yunanlı siyasetçiler yanında kente ilk girenlerden 
Alexandros Mazarakis sevincini, “umut bile edilemeyen mutluluk hayali, 
düşünebileceğim kadar sevindirmedi beni” sözleriyle betimlemekteydi. 
Nüfusları üçte bir olduğu halde kahramanlarını selamlamak için sokak-
lara dökülen, her yeri mavi-beyaz bayraklarla donatan Rumlar sevinç 
çığlıkları atmaktaydılar.93 

Yunan milliyetçiliğinin fiili yansımaları, diğer Balkan milletlerinde ol-
duğu gibi Balkan Savaşları sırasında kendini bulmaktaydı. Savaşın ilk 
                                                                                                                                        
masıyla sona erebilirdi. Bu durum İtalyan ilerlemesi gibi kaçınılmazdı. Sadece zaman soru-
nuydu. İstanbul’un geri alınması çok uzun sürmeyecekti. Şayet Bizanstinizm Doğu Sorunu-
nun kaynağıysa Hellenizm onun çözümü olarak görülmekteydi. Bkz. Penwith, Nationalism 
And War in The Near East, s. 51. Avrupalılar Türkler tarafından tutsak yapılan Greklere çok 
şey borçlu olduklarına inanmaktaydılar. Buna karşın Türkler insanlık için iyi hiçbir şey 
yapmamışlardı. Bkz. G.A. Henty, In Greek Waters A Story Of The Grecian War Of Indepen-
dence (1821-1827), Charles Scribners Sons, New York, 1902, s. 69. 
91 M. Murat Hatipoğlu, Türk Yunan İlişkilerinin 101 Yılı (1821-1922), Türk Kültürünü Araş-
tırma Enstitüsü, Ankara, 1988, s. 58. 
92 Türküde şu dizeler dikkat çekiciydi: “Gelin dostlarım oturun çevreme, Dinleyin yeni şarkı-
mı, 1912 çiçekleriyle yapılmış bir çelenk, Selanik’imizin şarkısını söyleyeceğim, Orada olup bi-
teni önünüze sereceğim, Selanik’imiz nasıl köle edildi, ve sonra nasıl döndü anasının kolları-
na, Tanrı’nın isteğiydi bu, Azizlerin mucizesi, o canavarı kaçıp gidecek perişanlığa düşüren.” 
Bkz. Mark Mazower, Selanik Hayaletler Şehri Hıristiyanlar, Müslümanlar, Yahudiler (1430-
1950), (Çev. Gül Güven), Yapı Kredi Yay., İstanbul, 2004, s. 301. 
93 M. Mazower, Selanik Hayaletler Şehri Hıristiyanlar, Müslümanlar, Yahudiler (1430-1950), s. 303. 
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haftasında Türk ordusunun bozgunu birçok Yunanlının içindeki kini 
dökmesine vesile olmuştu. Yanya’da, Türk dostu görünüp Yunan asker-
lerinin gelmesinden sonra askerlerle birlikte Türkleri esir edip onlara iş-
kenceyi, tecavüzü bir hak gibi gören Yunanlının mektubu dikkat çekicidir: 

“…Her gece sekiz-on Osmanlı kızını ağlata ağlata soymak, oynat-

mak. Bir zaman tehditle, işkencelerle onları me’yus ettikten sonra 

müstehzi gülüşlerimizle rakslarını alkışlamak Hellen oğullarına ne 

kadar neşeli bir gurur-ı zafer bahşediyor. Sabahlara kadar Yunan 

zabitleriyle birlikte bu nefis ve dilber kadınlarının uryan-ı manzarası 

karşısında mağlup olmaz kralımızın şerefine billur kadehler şakırda-

tıyoruz…”94 

Balkan Savaşları’nın ardından bazı Yunan subaylarına atfen mektup-
lar, dönemin kitaplarında neşredilmekteydi. Bir Yunanlı subay Selanik’i 
ele geçirmelerinden sonra 7 Ekim 1912’de hatıra defterinde yer aldığı 
şekliyle, en koyu müslüman mahallelerindeki bakkallara, kasaplara va-
rıncaya kadar ticaret ve sanayi Yunanlıların elindeyken yavaş yavaş on-
ların yerini Türk müesseselerinin almasını üzüntüyle karşılamaktaydı. 
Ona göre, “Türk’ün ömründe hatırına, hayaline gelmeyen millet hissi, ru-
hunda doğuyordu…” 30 Teşrinievvel’de Efzun alayının birinci bölüğüne 
tayin olan Yunan subayı, taarruza geçecekleri için heyecanlanmaktaydı. 
Kendisi hislerini, “Türklere karşı ruhumda fikrimde öyle bir adavet hisse-
diyorum ki, bu ateş gayzı kayalardan şelale gibi Türk kanı cereyan etse 
söndüremeyecek. Ah eziyet ede ede müslüman öldürmek bana acaba na-
sip olacak mı...”95 şeklinde betimlemekteydi. 

Bizans’ın intikamının Fatih’in ahfadından alındığının vurgulandığı 
başka bir mektup şu şekilde devam etmekteydi: 

“Uyan ey kahraman ecdad. Uyan 11. Kostantin! Senin taht ve tacını 

süvarilerine çiğneten Fatih’in bak maktul askeri çekirge mebzuliye-

tiyle tarlalara serilmiş. Zabit naaşları yüzleri üstü kapanarak mağlu-

biyetlerini itiraf ediyorlar. Osmanlı sancağı mecruhların yaralarını 

manevi bir nevazişle okşamak için salib-i ahmer hastanelerinin kapu 

eşiğine serilmiş, geçen giden ayaklarını siliyor. Dün Avrupa’ya müt-

hiş bir cereyan halinde akın iden Türk İmparatorluğu’nun cesur ordu-

ları bugün kralımızın satveti karşısında yerlere kadar eğilerek zelila-

ne teslim-i silah ediyor. Atımın ayakları altında taş terine kesilmiş 

kafalar, toprak yerine yumuşak cenazeler yatıyor. Büyük Bizans üs-

tüne çöken karanlık bir devrin bütün tozlarını silkerek mezarından çı-
                                                           
94 Cemal Gazelli, Türk Katilleri, Yeni Turan Matbaası, İstanbul, 1331, s. 11-12. 
95 C. Gazelli, Türk Katilleri, s. 22-25. Savaş başladığında İstanbul’dan gönüllü Rumlar Yu-
nan ordusuna katılmak için firar etmekteydiler. Midilli Yunanlılarca zapt edilir edilmez ora-
daki Osmanlı sancağı indirilerek yaralılara sargı bezi yapılmıştır. Bkz. C. Gazelli, Türk Katil-
leri, s. 40. 
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kıyor. Şanlı Hellen orduları ayak bastıkları köylerde Türk hurufatının 

bütün zincirlerini kırıyor. Onları Yunanlılaştırıyor. Onlara Hıristiyanlı-

ğı kabul ettiriyor.” 

Kadın ve çocukların süngü zoruyla Hıristiyan yapıldığını, minare ve 
mescitlerin havaya uçurulduğunu bildiren mektup, Türklere merhamet 
edilmemesi, Yunan subaylarının vazifelerini son derece güzel bir şekilde 
ifa ettiklerini ve Türklerin bundan sonra dünkü memleketlerinde yaban-
cı bir seyyah gibi dolaşacakları yönündeki sözlerle son bulmaktaydı.96 

Balkan Savaşları’nda Bulgar, Sırp, Yunan ve Karadağlıların yaptığı 
insanlık dışı muameleler bir hayli fazladır. Kendi dinlerini yaşamakta 
her zaman serbest bırakılmış Yunanlı din görevlileri dahi; imamları ve 
dervişleri katletmekten geri durmuyorlardı. Yunanlılar sadece sivillere 
değil asker-sivil Türk esirlerine de kötü muameleden geri durmamışlardı. 
31 Mart 1913’te hazırlanan ilk cetvelde Yunanistan’da bulunan esir top-
lamı 80.000 kişiydi. Bunlardan 10.000’ni sağlıksız koşullarda kalmak-
tan, açlıktan, salgın hastalıklardan ölmüş ya da kasten öldürülmüştü. 
15.000’ni ise farklı milletten olduğu için memleketlerine gönderilmişti. 
Bu tarihten sonra Yunanistan’da bulunan Osmanlı harp esiri 55.000 
kalmıştı. 2 Temmuz 1913 tarihli cetvelde hayatını kaybeden esir sayısı-
nın 15.000’e çıkmış olduğu görülmektedir. Bu durumda Yunanistan’da 
kalan esir sayısı üç ay gibi kısa sürede 50.000’e düşmüştür.97 

Sonuç 

Tarihte Türkler tarafından kurulan en uzun ömürlü ve geniş impara-
torluk olan Osmanlı İmparatorluğu’nun Avrupa karşısında geri çekilişi, 
bizce 1571’de Avrupa’daki kiliselerde zafer çanlarının çaldığı İnebahtı’ya 
kadar gitmektedir. Batı medeniyetine yabancı olarak kabul edilen Türk-
lere karşı, sürekli olarak Hıristiyan devletler tarafından düzenlenen kut-
sal savaşlar sonucu başlayan geri çekilme, 1921 Ağustos ayına kadar 
sürmüştü. Batılı müsteşriklerce, din adamlarınca, Türklerin batıya doğ-
ru ilerleyişi haç-hilal rekabeti olarak görülürken, buradan hareketle ba-
kan, devlet başkanı düzeyinde dahi Türklerin Avrupa’dan kovulması, 
haç-hilal savaşlarının başladığı söylemi sıklıkla tekrarlanmıştır. Barbar 
bir millet olarak kabul edilen Türklerin Avrupa’daki varlığı, Hıristiyan 
krallar arasındaki rekabete dayandırılmakta, Türklerin Asya’nın en uzak 
noktalarına kadar kovalanması, daha 17. yüzyılda topraklarının payla-
şılmasını öne süren batılılar vardı. Buradan hareketle tek kurtuluş çare-
si olarak Hıristiyan âleminin aralarındaki ihtilafları bir tarafa bırakarak 
müslüman Türkler karşısında birleşmesi önerilmiştir. Balkan savaşları 
                                                           
96 C. Gazelli, Türk Katilleri, s. 27-29. 
97 Nebahat Oran Arslan, Fadimana Fidan, “Balkan Savaşları Sonrasında Yunanistan’da Kalan 
Türk Esirler Meselesi”, III. Uluslararası Türk Şöleni Sempozyumu Bildiriler, Erzurum, 2012. 
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sırasında da aynı söylem Balkanlı müttefik devlet adamlarınca kamuoy-
larını motive etmek, belli bir kanala yöneltmek amacıyla resmi olarak 
deklare edilmişti. Nitekim din, savaşları kızıştıran en önemli öğe olarak 
kabul görmektedir. Bu söylemin yansımaları, Türk ordusunun geri çeki-
lişi ve ardından başlayan Türk-Müslüman kıyımıyla, zorla din değiştirme 
örneklerinde görülebildiği gibi zirveye ulaşmıştı. Balkanlarda yüzyıllarca 
devam ettiği iddia edilen Müslüman-Hıristiyan ihtilafının sona erişi, Bal-
kanlardaki milliyetçilik hareketleri ve Rumeli’nin Türklerin elinden alın-
masıyla son bulduğu, bazı batılılarca öne sürülmekteyse de rekabetin 
yansımaları günümüze kadar gelmektedir. Nitekim, 1992’de Bosna Sava-
şı sırasında müslümanların yaşadıkları buna en iyi örnekti. Hem Sırpla-
ra hem de Bosna müslümanlarına yardımların yapıldığı savaşa bazı yo-
rumcular ‘Haçlı Seferi’ tanımlaması yapmıştı. Yaşanan olaylara bir tepki 
olarak bazı Arap gazeteleri ise Bosna Savaşı’nı, ‘Batı ile İslam arasındaki 
savaşın başlangıcı’ olarak nitelendirmiştir. 
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ORTA-GÜNEY TÜRK LEHÇELERİNDE KULLANILAN 
AQ QILMAK VE AQ OLMAQ / BOLMAQ İLE 

TÜRKİYE TÜRKÇESİNDEKİ AH ETMEK, AH ALMAK, 
EH ETMEK DEYİMLERİ ÜZERİNE 

Doç. Dr. Selahittin TOLKUN* 

Öz 

Aq kelimesi hemen bütün Türk lehçe ve şivelerinde beyaz veya beyaz 

kelimesinin çağrıştırdığı süt ve süt ürünleri, hak, adalet, masumiyet, boş 

arazi vb. anlamlarda kullanılmaktadır. Ancak Türklük dünyasının orta-

güney kesiminde yer alan Özbek, Kırgız, Türkmen ve Azerbaycan Türkçe-

lerinde aq kelimesinin bütün bu anlamlarına zıt olan bir başka sesteşi 

bulunmaktadır. Söz konusu aq kelimesinin benzer biçimde Kırgızlar dışın-

daki diğer Türklerle komşu veya iç içe yaşayan Fars topluluklarında da 

bulunduğu görülmektedir. Bu yazıda söz konusu Türk lehçelerindeki bu 

aykırı aq kelimesinin menşei tayine çalışılmaktadır. Ayrıca günümüz Tür-

kiye Türkçesinde beddua etmek veya beddua almak anlamındaki ah et-

mek, ah almak ile yine çocuk dilinde yer alan eh etmek deyiminin yazımı-

za konu olan aq kelimesi ile ilgisi olup olmadığı sorgulanmaktadır. 

Anahtar kelimeler: Türk Lehçe ve Şiveleri, Özbek, Kırgız, Azerbay-

can, Türkmen, Ah Etmek, Ah Almak, Eh Etmek, Üzüne Ağ Olmak. 

Abstract 

On the Phrases aq qılmak and aq olmak / bolmaq in  

Middle-Southern Turkic Languages and ah etmek, ah almak, 

eh etmek in Turkish 

The word aq means white and milk, dairy products, truth, justice, in-

nocence, wasteland etc., which also are connotated by the colour white, 

in almost all of Turkic languages and dialects. However, the word aq has 

a homonym with a contradicting meaning in Uzbek, Turkmen, Kyrgyz and 

Azeri Turkic, which are spoken in the middle-southern regions of the Tur-
                                                           
* Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. 
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kic world. This aq also exists in Iranian languages co-existing with the 

aforementioned Turkic languages except Kyrgyz. This article aims to de-

termine the origin of word aq with the contradictory meaning to colour 

white. The relation of the phrase eh etmek in Turkish child language to-

gether with the idioms ah etmek “to curse” and ah almak “to be cursed” 

to aq is also tackled. 

Key words: Turkic Languages, Uzbek, Kyrgyz, Azerbaidjan, Turk-

men, Ah Etmek, Ah Almak, Eh Etmek, Üzüne Ağ Olmak. 

Aq1 kelimesi hemen bütün Türk lehçe ve şivelerinde beyaz yanında, 
bu anlamdan hareketle ortaya çıkan süt ve süt ürünleri; boş arazi, buğ-
day, ekilmemiş boş arazi gibi birçok anlamları bulunmaktadır. Bunların 
dışında yine birçok Türk lehçe ve şivelerinde bu kelime mecazlaşarak 
haklılık, masumiyet, temizlik gibi anlamlar da kazanmıştır. 

Türkçenin orta-güney kısmında yer alan Azerbaycan, Kırgız ve Özbek 
lehçelerinde2 ise bunların tamamen dışında, hatta aq kelimesinin bütün 
çağrışımlarına zıt, sesteş bir aq kelimesi daha bulunmaktadır. Bu üç 
lehçedeki söz konusu durumu sözlüklerden ve metinlerden yararlanıla-
rak açıklayalım. 

Aq kelimesi, Azerbaycan Türkçesinde ağ biçimde telaffuz edilmekte-
dir. Azerbaycan Türkçesi Sözlüğü’nde dört sesteş ağ kelimesi olup bunla-
rın dördüncüsü şöyle açıklanmaktadır: Ağ (Ar.): Ağ olmağ, üzüne ağ ol-
mağ, itaat etmemek, lafı geri çevirmek, tabi olmamak.3 Keza Azərbaycan 
Dilinin İzahlı Lüğəti’nde ise ağ kelimesi için dört anlam verildikten sonra 
kelimenin mecazen birleşik yapılarda haddini aşmak, itaat etmemek an-
lamında kullanıldığı belirtilmektedir.4 Yani ağ, bu sözlüklerin ilkinde 
Arapça asıllı müstakil bir kelime olarak verilmiş; ikincisinde ise kelime, 
sesteş iki ayrı kelime gibi ele alınmamış, aksine Türkçe ağ (< aq) kelime-
sinin anlamca farklılaşması olarak telakki edilmiştir. Aynı şekilde Azeri 
Türkçesi Dil Kılavuzu’nda da konuyla ilgili olarak ağvalideyn “ana baba-
ya karşı gelme, itaat etmeme” maddesi bulunmaktadır.5 

Bunlara ilaveten, söz konusu kelime ile ilgili olarak sanal ağda yaptı-
ğımız taramada Azerbaycan Türkçesindeki sayfada şu kaydı görmekte-
                                                           
1 Bu kelime lehçelere göre farklı biçimlerde (Özbekçede åq, Kırgızcada ak, Azerbaycan Türk-
çesinde ağ) yazılmaktadır; ancak biz bu yazıda genel olarak aq şeklini tercih ettik. 
2 Bu yazıda Özbekçe, Kazakça, Kırgızca, Uygurca vb. kullanımlarda diller değil; Türk lehçe-
leri kastedilmektedir. Türkiye ve Azerbaycan lehçeleri için Türkiye Türkçesi, Azerbaycan 
Türkçesi ifadeleri kullanılmıştır. Bilindiği gibi bütün gramer çalışmalarında +CA dil yanında 
lehçe hatta ağızları bildiren kelimeler türeten bir ek olarak verilir. Sanal ağda tarama yapıla-
cak olursa halkımızın bu ekle hatta Adanaca, Sivasça, Yörükçe, Trakyaca, Diyarbakırca, İs-
tanbulca vb. şekilde yazı dilimizde bulunmayan ve ağızları ifade eden türetmeleri yaptığı gö-
rülecektir. 
3 Seyfettin Altay, Azerbaycan Türkçesi Sözlüğü, MEB, İstanbul, 1994, s. 12. 
4 Ağamusa Axundov, Azərbaycan Dilinin İzahlı Lüğəti, Bakı: Elm, 2005, s. 15. 
5 Recep Albayrak Hacaloğlu, Azeri Türkçesi Dil Kılavuzu, Ankara, 1992, s. 8. 
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yiz: üzünə ağ olmaq: itaət etməmək, söz qaytarmaq, tabe olmamaq (İnter-
net 1)6 

Yine bu konuyla ilgili olarak internette konuyla ilgili şu kayıt da bu-
lunmaktadır: 

“Valideynə edilən yaxşılığın əksinə asilik (üzünə ağ olmaq) deyirlər. 
Əbu Məhəmməd Cübeyr ibn Mütim (r) Allah rəsulundan rəvayət edir 

ki, “Valideynləri ilə əlaqəni kəsən cənnətə girməz” (Buxari, Müslim). 

Üzə ağ olmaq, asilik etmək, onlara xidmət göstərməmək və s. böyük 

günahlardandır. Allah rəsulunun ittifaqla qəbul edilən bir hədisində 
deyilir: “Sizə ən böyük günahı xəbər verimmi?” Biz də: “Buyur, ey Al-

lahın rəsulu” - dedik. Buyurdu: “Allaha şərik qoşmaq, valideynin 

üzünə ağ olmaq” və bu sözü söyləyərkən uzanmışdı. Oturaraq əlavə 
etdi: “Yalandan şahidlik etmək”. axırıncını o qədər təkrarladı ki, da-

yanmasını istədik.” Alimlərin ittifaqı ilə valideynə itaət fərzdir. Onlara 

hörmətsizlik, itaətsizlik böyük günahlardandır. Əbu Bəkrə (r.a.) belə 
rəvayət edir: “Allah rəsulu (s) buyurdu: “Allah hər günahın cəza vax-

tını Qiyamətə qədər təxirə salar. Ancaq valideynə itaətsizlikdən bun-

dan istisnadır. Allah ona ölümündən öncə dünyada cəzasını verər.” 
(İnternet 2) 

Azerbaycan Türkçesindeki bu kullanım aynen Farsçada da bulun-
maktadır. Farsça sözlüklerde bu kelime Arapça olarak verilmektedir. 

A Persian Dictionary’de ù āk Ô kelimesi şöyle geçer.7 

 .آزار دھندۀ پدر و مادر، نا فرمان نسيت بوالدين - ٢نا خوش دارنده.  - ١[ع.] (اِفا.)  γ) γāعاق (

Farsça-Türkçe Sözlük’te de kelime “عا ق ùāq: Anaya, babaya itaatsiz, 

 Baba ve annenin evlattan razı olmaması” biçiminde açıklama=ء~ ولدين
vardır.8 

Aq kelimesinin Türkistan coğrafyasındaki Özbek ve Kırgız lehçelerin-
deki olağan beyaz ve beyazın çağrıştırdıklarının dışındaki kullanıma 
baktığımızda durum şöyledir: 

Kırgız ve Özbeklerde söz konusu kelime, (bilhassa) babanın kendisine 
asi çocuğunu evlatlıktan reddetmesi, onu lanetlemesi anlamında kulla-
nılan aq qılmak deyiminde görülür. 

Kırgız Sözlüğü’nde bu deyimin ilk unsuru olan ak kelimesi, Arapça-
dan alıntı olarak gösterilmiş ve şu şekilde açıklanmıştır.9 
                                                           
6 Çalışmamızda sanal ağdan yaptığımız gerek diğer lehçelere gerekse Türkiye Türkçesine ait 
alıntılara hiçbir surette müdahalede bulunulmamış, aynen aktarılmıştır. 
7 Moù iæn Mohammad, A Persian Dictionary, c. 2, Amir Kabir Publishing Corporation, Tehran, 
1992, s. 2243. 
8 İbrahim Olgun - Cemşit Drahşan, Farsça-Türkçe Sözlük, Ankara Üniversitesi, 1967, s. 
242. 
9 K.K. Yudahin, Kırgız Sözlüğü, TDK, Cilt: 1, Çev.: Abdullah Taymas, Ankara, 1988, s. 11. 
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ak IV, a. Reddedilmiş (koğulmuş); uulun ak kıldı: oğlunu reddetti 
(lânetledi); emçegim sütün ak kılam folk. : (nankör çocuğum sana) me-
memin sütü haram olsun!: ak moko bk. moko.10 

Aşağıda bu deyimin Kırgızcadaki kullanımına örnek verilmiştir. 
- Keçtim senin balalıgıngdan! Ak kıldım! Ak kıldım! Ak kıldım! Cogol! 

Beting karaysın, atabezeri, betingdi karabaymın, cogol közümö körünböy! 
- dedi Esenbay biy. -Ben geçtim senin evlatlığından! Seni evlatlıktan red-
diyorum! Reddediyorum! Reddediyorum! Kaybol! Yüzün kara olsun! Ba-
ba düşmanı, yüzüne bakmayacağım, defol gözüme görünmeden! - dedi 
Esenbay Beğ.11 

Özbek Tilining İzåhli Lugati’nde ise bu kelime ile ilgili şu açıklama ya-
pılmıştır.12 

Åq II [ä. Ò‚U¡ - boyun eğmeyen, itaatsiz, söz tutmayan, saygıyı bilmeyen 

(oğul)]: åq qılmåq kendi evladını lanetlemek, nefretini bildirerek ondan 
yüz çevirmek, vazgeçmek. Eğer kızım yüzümü yere baktıracak olursa, 
gebersin, evlatlıktan sildim. S. Zunnunova, Ålåv. Gıyasiddin Buhara’nın 
Divanbegi Medresesinde eğitim gördüğü sırada babası onu evlatlıktan 
reddeder. Ähmäd, Hükm. 

Yine aynı sözlükte ilgili bir diğer madde başı da şudur: 
Åqpädär13 [a.+ f. پدر Ò‚U¡ - babasının (ana babasının) rızasını almayan 

evlat] 1. Çok büyük günahı, uygunsuz hattı hareketinden dolayı babası-
nın (ana babasının) evlatlıktan reddettiği, lanetlediği, yüz çevirdiği evlat 
(oğul veya kız). Babasının reddettiği çocuğun artık bu evde durmaya hak-
kı yok. S. Ahmad, Ufq. 2. Söv. Ayn. Laneti. Böyle babasının reddettiği, 
katilleri alınlarından vurmalı. S. Ahmad Ufk. Babasının evlatlıktan red-
dettiği, lanetlendiği, yüz çevirdiği. 2. Lanetlenmiş. 

Bu konuda genel ağdaki Özbekçe İslamî bilgiler veren sitelerden biri-
sinden alınan aşağıdaki yazı oldukça ilginçtir.14 Yaşlı Özbekler, aq qıl-
maq ile ilgili olarak bunun dinî bir hak olduğu kanaatindedirler. 
                                                           
10 Moko kelimesi ise aslında bir isim değil moko- “körleşmek, kesmez olmak” fiilidir. Bu fiille 
kurulan ak moko- deyimi ise “nefret etmek” anlamındadır (A.g.e., c. 2, s. 568). 
11 Tölögön Kasımbek, Sıngan Kılıç, Kırgızstan Basma Üyi, Bişkek, 1998, s. 83-84. 
12 Metnin özgün biçimi: 
     Åq II [ä.  ّعاق - boysunmäs, itåätsiz, sözgä kirmäydigän, hurmät qılışni bilmäydigän (oğıl)]: 
åq qılmåq öz färzändini lä’nätlämåq, näfrät oqıb undän yüz ögirmåq, våz keçmäq. Ägär qızım 
yüzimni yergä qärätgän bolsä, cuvånmärg bolsın, åq qıldım. S. Zunnunova, Ålåv. Ğıyåsiddin 
Buxåråning Devånbegi mädräsäsidä tähsil körib, oqıb yürgän päytläridä åtäsı unı åq qılädi. 
Ähmäd, Hükm. (ÖTİL, c. 3, s. 176) 
13 Åqpädär [ä.+ f. عاقّ  پدر - åtäsi (åtä-ånäsi)ni nåråzi qılgän färzänd] 1 Cudä qättıq günåhı, nå-
coyä xättı-häräkäti üçün åtäsi (åtä-ånäsi) åq qılgän, lä’nätlägän, yüz ögirgän färzänd (oğıl yå-
ki qız). Åqpädär bålä endi bu üydä turişgä häqsız. S. Ähmäd, Ufq. 2. sök. äyn. lä'näti. Bunä-
qä åqpädär, källäkesärlärni peşånäsidän åtış keräk. S. Ähmäd, Ufq. (ÖTİL, c. 3, s. 181) 
14 Metnin özgün biçimi: 
    Bir qiz yomon yo'lga kirib ketgani uchun ota-onasi uni “oq” qilishibdi. Bu bilan ular o’zlarini 
ham Alloh oldida, ham el-yurt oldida poklab olishgan. Ota-ona boshiga tushganni “falokat” 

88



SELAHİTTİN TOLKUN / ORTA-GÜNEY TÜRK LEHÇELERİNDE KULLANILAN DEYİMLER 5

Bir kız kötü yola saptığı için ana babası onu “ak” etmiş. Böyle yapa-
rak onlar kendilerini hem Allah huzurunda hem halk nezdinde temizle-
mişlerdir. Ana babanın başına düşene “felaket” mi deriz, “facia” mı de-
riz, “kara gece” mi deriz, yürekleri pare pare kılan “bela şimşeği” mi deriz 
– adı ne olursa olsun, bunu hatta düşmana dahi reva görmeyelim. Ana 
babanın evladını ak etmesiyle onların karanlık geceleri aydınlanmaz. Ak 
etmekle ancak kendilerine biraz teselli vermiş gibi olurlar. Lekelenmenin 
ateşinde kavrularak, ıstırap çekmek ise devam eder durur. 

Bu arada ak etmenin mahiyetini anlamaya çalışalım: Bu Arapçadaki 
“ùaq(qa)” kelimesinden gelmektedir. Kelimenin ilk manası temizlenmeyi 

belirtir. Diğer bir manası ise “ayırmak” imiş. Demek ki ak etmek, günah-
kâr evladı kendisinden ayırarak temizlenmek manasını ifade etmektey-
miş. Yani, “Bu utanmaz rezil, günah batağında kaldı. Ben onun günahla-
rına ortak değilim, mesul da değilim.” demek istenmektedir. 

Yukarıda da söylediğimiz gibi, bu hal yalnızca kişinin kendisini avut-
masını sağlar. Ana babanın evladın hareketlerinden dolayı mesuliyeti 
hiçbir zaman azalmaz. Salih evladın ana babaya rahmet, yani sevap ge-
tirdiği gibi; kötülüğü huy edinen evladın ak olduğu halde bile her günah 
davranışıyla ana babasına lanet getirmeyi sürdürür. Bu sebeple, muhte-
melen ana babanın amel defterine günah yazılması devam eder durur, 
vallahualem! Eğer ak etmekle ana baba günahtan kolayca kurtulabilsey-
di, onun mesuliyeti, evlat terbiyesinin sevaplarından alacağı ecirleri da-
ha üstün tutulmazdı. 

Bazı aileler oğullara nazaran daha ziyade kızları “ak etmek” ile kor-

kutmak isterler. “Falan kızla evlenmezsen seni ak ederim!” şeklindeki 

tehdidi hemen hiç işitmeyiz. Ancak “Falan delikanlıyla evlenmezsen kızım 

değilsin, seni ak ederim!” şeklindeki tehditler sürekli kulağımıza gelir. 
                                                                                                                                        
deymizmi, “fojia” deymizmi, “qora tun” deymizmi, yuraklarni poralab tashlagan “balo chaqini” 
deymizmi - nomi nima bo’lsa bo’lsin, buni hatto dushmanimizga ham ravo ko’rmaylik. Ota-ona 
farzandini oq qilgani bilan uning qorong’i tuni yorisha qolmaydi. Oq qilish bilan o’ziga ozgina 
tasalli berganday bo’ladi. Isnod o’tida qovjirab, azoblanishi esa davom etaveradi. 
    Shu o’rinda oq qilishning mohiyatini o’rganishga urinib ko’rsak: bu arab lisonidagi “a’q(qa)” 
so’zidan kelib chiqqan. Dastlabki ma’nosi poklanishni bildiradi. Yana bir ma’nosi esa “ajra-
tish” ekan. Demak, oq qilmoqlik - gunohkor farzandni o’zidan ajratib, poklanish degan ma’no-
ni anglatarkan. Ya’ni: — Bu badkirdor gunohlar botqog’ida qoldi. Men uning gunohlariga she-
rik emasman, mas’ul ham emasman, 
    — deyilmoqchi bo’ladi. 
    Yuqorida aytganimizday, bu holat kishining o’ziga tasalli berishi uchungina asqotadi. Ota-
onaning farzand taqdiriga mas’ulligi hech qachon ozaymaydi. Solih farzand ota-onaga rah-
mat, ya’ni savob keltirgani kabi, yomonlikni kasb qilgan farzand oq bo’lgan taqdirda ham har 
bir gunoh ishi bilan ota-onasiga la’nat keltiraveradi. Shu sabab, ehtimol, ota-ona a’mol dafta-
riga gunohlar yozilaverar, vallohi a’lam? Agar oq qilish bilan ota-ona gunohdan osongina qutu-
la olsa edi, uning mas’uliyati, farzand tarbiyasining savoblaridan olajak ajrlari yuqori qilib 
qo’yilmas edi. 
    Ba’zi oilalarda o’g’ilga nisbatan ko’proq qizni “oq qilish” bilan qo’rqitmoqchi bo’lishadi. Shu 
qizga uylanmasang seni oq qilaman, degan po’pisani deyarli eshitmaymiz. Biroq shu yigitga 
tegmasang qizim emassan, seni oq qilaman, degan tahdidlar qulog’imizga chalinib turadi. (İn-
ternet 4) 
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İlgili deyimin Özbekçedeki kullanımına örnekler: 
Ägär bir våqeä bilän eşån meni åq qılmägänidä edi, keläsi häftädän 

båşläb çårbåzårlärgä qätnäb “näqdinä”ning – kissäning päyidän bolmåqçi 
edim. “Eğer bir olay sonucunda pirim, beni evlatlıktan reddetmeseydi ge-
lecek haftadan itibaren semt pazarlarına katılarak “nakit para”nın yani 
cüzdanların peşinde olmak niyetindeydim.”15 

Umar akaning oyog’i erdan uzilgandek gursillab yiqildi. Kavsar opa 
ham unga qarab turib yiqilib qoldi. Anchadan keyin o’ziga kelgan Umar 
aka qizini oq qildi. Qizi oq qilgani nima ekanligini tushunmadi ham. Uni 
uydan quvishdi. Yoshlar chiqib ketishdi va oila qurib yashay boshladilar. 
Bir yilga bormasdan oila yurmadi. Ajraldilar. Qiz ko’chada qoldi. “Ömer 
Ağabey, ayağı yerden kesilmişçesine güm diye yere düştü. Kevser Abla 
da ona bakarken yere yığılıverdi. Epey sonra kendisine gelen Ömer Ağa-
bey kızını evlatlıktan reddetti. Kızı evlatlıktan reddin ne olduğunu anla-
madı bile. Onu evden kovdular. Gençler çıkıp gittiler ve evlenerek birlikte 
yaşamaya başladılar. Ancak bir yıla kalmadan bu aile yürümedi. Ayrıldı-
lar. Kız sokakta kaldı.” (İnternet 3)16 

Özbek ve Kırgızlara yakın topluluklar olan Kazak, Karakalpak ve Uy-
gurlarda bu kelimenin veya bu kelimeyle bağlantılı benzer bir kelime ve-
ya deyimin bulunmadığı, bu lehçelere ait sözlüklerinden anlaşılmakta-
dır. Ayrıca görüşebildiğimiz Kazak ve Uygurlara bu deyimi sorduğumuz-
da, kendileri bu veya benzeri bir deyimi duymadıklarını belirtmişlerdir. 
Ancak sanal âlemde yaptığımız taramalarda modern Uygurcayla ilgili 
olarak aşağıdaki kullanıma rastladık. 

nepretlenmek (abhor, hate), Men undakh ix khilixni oq korimen (I hate 
to do that sort of thing) (İnternet 6). 

Yukarıdaki cümle, Türkiye Türkçesine “Ben öyle iş yapmaktan nefret 
ederim.” biçiminde çevrilebilir. 

Yine internette sırasıyla İngilizce Çince ve Uygurca kelime ve cümlele-
rin karşılıklarının verildiği sayfada aşağıdaki örnek karşımıza çıkmakta-
dır (İnternet 17). 

I hate Jazz. It’s too noisy. 
我讨厌爵士，太吵了。 

Men Jazzni oq korimen. Bek varang-qurunglukh bolidiken. 
Bu cümle Türkiye Türkçesine şöyle çevrilebilir: Ben Caz müziğinden 

nefret ederim. Pek gürültülüymüş. 
Bu örneği de Uygur asıllı kimselere sorduğumuzda böyle bir kullanı-

mı hiç duymadıklarını belirtmişlerdir. Burada dikkati çeken nokta, bizim 
konumuz olan ve biraz aşağıda Hamilton’un tespitlerinde yer alan Çince 
                                                           
15 Ğäfur Ğulåm, Şum Bålä, Taşkent: Özbekistån, 1992, s. 60. 
16 Metinde, Kiril harfli Özbekçe metinler Türkiye’de kullanılan genel çevriyazıyla, internet-
ten alınan Latin harfli metinler ise aynen verilmiştir. 
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恶 karakteri bu cümlede bulunmamaktadır. Keza oq kelimesinin bu şe-

kilde kullanılması Uygur Şiveleri Sözlüğü veya Kaşgar ve Yarkend Ağzı 
Sözlüğü’nde de bulunmamaktadır. Bu kullanımlar belki de günümüz Uy-
gurcasına modern Çinceden geçen başka bir kelimedir. 

Türkistan coğrafyasındaki diğer bir Türk topluluğu olan Türkmenlere 
gelince, Türkmence Sözlük’te yer alan āq kelimesinde, benzer veya çağrış-
tıran bir anlam bulunmamaktadır. Ancak kendisi de aslen Türkmen 
olan Doç. Dr. Abid Mahdum’un belirttiğine göre Afganistan’da yaşayan 
Türkmenler arasında yaygın olarak āq etmek, seyrek olarak da āq qılmaq 
biçiminde aynı Özbek ve Kırgızlarda olduğu gibi bir kullanım söz konu-
sudur. Hatta āq kelimesinin āq bolan oğul “evlatlıktan reddedilen oğul” 
biçiminde kullanımı da mevcuttur (sohbet tarihi: 08.12.2011). 

Buraya kadar verilen bilgilerde görülmektedir ki gerek üç Türk lehçe-
sinde, gerekse Farsçada bütün bu birbiriyle ilgili görünen deyimin aq kıs-
mı Arapça olarak verilmektedir. Kadir Güneş’in hazırladığı Arapça-Türkçe 
Sözlük17’te söz konusu kelimeyle ilgili olabilecek madde başları şöyledir: 

İtaatsiz, söz dinlemeyen, ebeveyne kar-
şı gelen, yaramaz (evlat)18 

Ebeveyn vb.e karşı gelmek, itaat et-
memek, isyan etmek, yarmak, bölmek. َعقَّ يـَُعقُّ ُعُقوقاً \ َعقَّا 

 

Buraya kadar anlattıklarımızın haricinde, Eski Uygurca metinlerde, 
karşımıza beyaz anlamının dışında çok farklı anlamla, ikinci bir aq keli-
mesi çıkmaktadır. Aşağıdaki örnekler Kalyanamkara Papamkara hikâye-
si ile Maytrısimit’ten alınmadır. 

Ol ödün ayıγ ögli tegin inisi inçä tep saqıntı ögüm qaŋım eçim tegin-kä 
seβär meni aqlayur erti “O sırada, (İyi Düşünceli Prensin) küçük kardeşi 
Kötü Düşünceli Prens, şöyle düşündü: “Babam ve annem, her zaman, 
sadece prens ağabeyimi sever benden hep nefret ederlerdi.”19 

Ol ödün qaŋ-ı qan ayıγ qılınçlıγ aq oğlın inçä tep sezinti “O zaman, ba-
bası han, kötü eylemli kötü oğlundan şöyle kuşkulandı.”20 

Maytrısimit’in 85,26’de şöyle geçer: alkÔuk Ôa ak Ô bolur “herkes tarafın-
dan nefret edilir”21 
                                                           
17 Kadir Güneş, Arapça-Türkçe Sözlük, Mektep Yayınları, İstanbul, 2010, s. 800. 
18 Arapça asıllı bu kelime, Klâsik Batı Türk Edebiyatında da kullanılmıştır. Aşağıdaki beyitleri 
temin eden değerli akademisyen Yrd. Doç. Dr. Halit Biltekin’e buradan şükranlarımı arz ederim. 
    ùĀsÔiæ olmak devlete key şūm olur / ùĀkÔ olan şehlere meyşūm olur 
    Yile virdüm āsÔiælerüŋ tahótını / Yire urdum ùākÔ olanuŋ rahótını 
    (Kaynak: Süleymaniye Kütüphanesi Yazma Bağışlar Bölümü 4201. Yazarı belli olmayan 
İskender-nâme) 
19 James Russel Hamilton, İyi ve Kötü Prens Öyküsü, TDK, Ankara, 1998, s. XXVIII-XXIX. 
20 James Russel Hamilton, a.g.e., s. LXII. 
21 Şinasi Tekin, Uygurca Metinler II. Maytrısimit Burkancıların Mehdîsi ve Maitreya ile Buluş-
ma Uygurca İptidaî Bir Dram, Erzurum Üniversitesi, Ankara, 1976, s. 158. 
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/…/ münin k Ôadaġın kör-dümüz sansar ajunlarıġ ak Ôladımız /…/ “/…/ 
günahlarını gördük. Samsāra âlemlerinden nefret ettik.”22 

İlk iki örneği aldığımız metni yayımlayan James Russel Hamilton; aq 
kelimesini “iğrenç, kötü alçak” diye anlamlandırmakta ve kelimeyi Çince 
asıllı 恶*âk, “kötü, nefret çeken” köküne bağlamaktadır. Ayrıca aqla- fiili-

ni de “nefret etmek, kötü bulmak” olarak açıklamaktadır.23 Şinasi Te-
kin’in yayımladığı Maytrısimit’in dizininde ise ak Ô “kötü, fena” ismi ile ak-
la- “kötülemek; reddetmek” fiili bulunmaktadır.24 

Clauson ise, aq kelimesini şu şekilde açıklamaktadır: 
ak “hateful”. Hap. Leg; Pellion considered this to be an idiomatic use 

of 1 a:k, pointing out that Chinese pai ‘white’ (Giles 8, 556) has a similar 
meaning in some contexts; but it seems more reasonable to suppose that 
it is a 1. -w. fr. Chinese wu (Ancient Chinese ·âk) ‘to hate, hateful’ (Giles 
12, 779) Cf. akla-. Uyğ. Vııı. ff. Bud. Ayığ kılınçlığ aq oğlın ‘his wicked 
hateful son’ PP 62,5.25 

Bunların dışında Klaus Röhrbon, Uigurisches Wörterbuch’ta konuyla 
ilgili olarak şöyle demektedir: 

ak / “Q (II) < Bang’a göre (Briefe II 238 Anm. 3) Orta Farsçadan alıntı-
dır, diğer yazarlara göre (DTS 48a, EtymDic 75b; KP 72u.) ise, Hamil-
ton’un ikna edici bir şekilde gösterdiği gibi (< Çin. 惡 (Pullyblank M.·âk) 

“kötü”) Çinceden alıntıdır. 
İsim: A) Zarf.: Morfolojik açıdan kanıtlı “iğrenç”: …alkuka a. bolur “herkes ta-

rafından nefret edilecek” (Maitr. 85, r. 26). B) Sıfat. Morfolojik açıdan kanıtlı ol-
mayan “kötü”: …ayıg kılınçl(ı)g a. oglı “günahkârın, kötünün oğlu” KP 39 u.526 

Görüldüğü gibi gerek Hamilton, gerek Clauson, gerekse Röhrbon Eski 
Uygurcadaki ak “nefret, kötü” kelimesini Çince asıllı kabul etmektedir-
ler. Bu görüşü Röhrborn da desteklemektedir. Biz sanal âlemdeki Çince 
kaynakları taradığımızda karşımıza şu bilgiler çıkmaktadır. 

恶: ferocious, evil, vice, badness (internet 7) 

恶 è evil / fierce / vicious / ugly / coarse / to harm 
恶 wù to hate / to loathe / ashamed / to fear / to slander 

(İnternet 8) 
                                                           
22 Şinasi Tekin, a.g.e., s. 158 ve 257. 
23 James Russel Hamilton, a.g.e., s. 132. 
24 Şinasi Tekin, a.g.e., s. 346. 
25 Sir Gerard Clauson, An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth-Century Turkish, Oxford, 
1972, s. 75. 
26 ak /”Q (II) nach BANG (Briefe II 238 Anm. 3) Lehnwort aus dem Mp. nach anderen Auto-
ren (DTS 48 a; EtymDic. 75b; KP 72 u.) aus dem Chin. überzeugend dargestellt von HAMIL-

TON (< chin惡 (Pull. M ·âk) “böse”).  
     Nom.: A) Adv. “verhaßt” Def..mitDat.: alkuka a. bolur “er wird allen verhaßt sein” Maitr 
85 r. 26. B) Adnom.: “böse”: Indef.: in Wh: ayıg kılınçl(ı)g a. oglı “sein sündhafter, böser 
Sohn” KP 39 u. 5. [RÖHRBORN, KLAUS (1977). Uigurisches Wörterbuch, cilt 1, Wiesbaden: 
Franz Steiner Verlag GMBH, s. 78)] 
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惡 恶 ě nauseated 
惡 恶 è evil 
惡 恶 wù to hate / to loathe 

(İnternet 9) 

Aşağıdaki tabloya bakılacak olursa, söz konusu kelime, Çinceden Ja-
ponca ve Korece’ye de geçtiği görülmektedir. 

 惡 
evil, wicked, bad, foul 

Radical 心忄𢖩  

Strokes  
(without radical) 

8 Total Strokes 12 

Mandarin reading è wù wū Cantonese reading ngok3 ok3 wu1  
wu3 

Japanese on reading o aku Japanese kun reading warui 

Korean reading ak o Vietnamese reading ác 

Simplified Variant(s)   

(İnternet 10) 

Bütün bu bilgiler ışığında, en azından Özbekçe ve Kırgızca’daki aq ke-
limesinin Arapça asıllı mı yoksa Çince asıllı mı olduğu tartışması ortaya 
çıkmaktadır. Bizce, aq kelimesinin Farsçada benzer bir kullanımının ol-
ması, yanlış değerlendirmelere yol açmaktadır. 

Bütün bunların dışında eğer Özbekçe ve Kırgızca’daki aq qılmaq deyi-
minin isim kısmı olan aq kelimesi Arapçadaki asi anlamındaki kelime ol-
saydı, o takdirde şu soru akla gelirdi: Baba, evladını ak kıldığında demek 
ki onu birisine asi yapmaktadır. Peki kime? Buradaki ak kelimesinin bu 
mantıktan hareketle Arapçadaki kelime olması mümkün görünmemekte-
dir. Eğer kelime Arapçadan girmiş olsaydı -mesela- Özbekçede evladını 
reddeden bir ana babanın şöyle demesi gerekirdi. Oğlım mengä åq boldi. 
“Oğlum bana asi oldu.” 

Aq kelimesinin bu şekilde kullanımına, gerek Türkiye Türkçesi yazı 
dilinde gerekse ağızlarında rastlamadık; ancak Türkiye Türkçesindeki iki 
grup deyim, söz konusu aq kelimesini çağrıştırmaktadır. 

İlki, ölçünlü dilde de görülen ah etmek “beddua etmek” ile ah(ını) al-
mak “beddua almak” deyimidir. Bu deyimlerdeki ah kelimesi daha çok 
bir ünlem gibi görünmektedir. Ancak bedduanın nefret bildirmesi ve “bi-
rinin ahını almak” veya bilhassa “ana baba ahı(ını) almak” gibi söylemler 
konumuz olan aq kelimesi akla gelmektedir. “Atanın aq qılma”sı ile “ba-
basının ahını alma”sı birbirine çok yakın ifadelerdir. 

Benzer birleşik fiilin Farsçada da bulunduğu görülmektedir (internet 18). 
اه کردن .  [ اَه ْ ک َ َد ] (مص مرکب ) مخفف آه کردن . حسرت و افسوس گفتن . || نفرت و اخوشايندی 

 نمودن با گفتن لفظ اه
Ancak Farsçada da aşağıdaki birleşik fiilde bu kelimenin yansıma bir 

ünlem gibi değerlendirildiği anlaşılmaktadır (internet 19). 
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اخ و پف کردن .  [ اَ خ ُ پ ُ ک َ َد ] (مص مرکب ) نکوھيدن بسيار. عيب کردن . کراھت نمودن . مکّرر 
 اظھار کراھت از چيزی کردن . اظھار نفرت کردن .

Ah etmek, ah(ını) almak deyimlerindekine benzer bir durum, Eski 
Türkçedeki günah, kabahat, kusur anlamlarına gelen yazuk kelimesinde 
görülür. Bu kelime hâlen Özbek (yåzıq), Kırgız (cazık) ve Azerbaycan (ya-
zıq) Türkçelerinde müstakil kelime olarak varlığını sürdürmektedir. Aynı 
kelime; Türkiye Türkçesinde ise ya tek başına yazık ünlemine veya yazık 
günah biçiminde kullanılan ikileme tarzındaki ünleme dönüşmüştür. Ke-
lime ayrıca yazık olmak “heba olmak”, yazık etmek “heba etmek, zarar 
vermek” birleşik fiillerinde bulunmaktadır. Bu birleşik fiillerde de ünlem 
+ fiil tarzındaki birleşik fiillere benzemektedir. Dolayısıyla benzer duru-
mun aq kelimesinde de olabileceği göz ardı edilmemelidir. 

Türkiye Türkçesinde aq kelimesiyle ilgili olduğu düşünülebilecek bir 
diğer deyim ise Derleme Sözlüğü’nde bulunan eh etmek “Çocuk dilinde 
dövmek” deyimidir. Ancak bu deyim basit bir dövme değildir; daha ziya-
de çocuğu inciten varlığın cezalandırılmasını belirtmek için kullanılır. 
Biz, bu deyimin ağızlarda ak etmek, ak yapmak, ah etmek, ah yapmak 
biçimlerinde de kullanıldığını genel ağdan aldığımız aşağıdaki örnekler-
den müşahede etmekteyiz.27 Çocuk dilinde kelimelerin uğradığı değişik-
likler -mesela ana kelimesinin çocuk dilinden dolayı lehçelerde ane, an-
ne, ene, ėne, eni vb. olması- bu ihtimali pekiştirmektedir. Tabii burada 
artdamak ak kelimesinin öndamak eh biçimine dönüşmesi biraz zor gibi 
görülmektedir. Çünkü Türkiye Türkçesindeki esasen içerisinde /ç/, /ş/, 
/y/ gibi ünsüzlerin bulunduğu kelimelerde öndamaksıllaşma olduğu gö-
rülmektedir. Ancak genel Türkçede artdamak /k/ veya /g/ gibi ünsüzle-
rinin bulunduğu kelimelerde de öndamaksıllaşma görülmektedir.28 

Oya bakıcı bulmana sevindim. İnşallah iyi bakar. Biliyorsun benim kı-
zada bakıcı bakıyor. Annem elife anneni ah yapacağım diyor. O da benim 
                                                           
27 Genel ağdaki http://www.edebiyat.tc/a-sozlugu-deyim-3/ sayfasında yer alan ve deyim-
ler sözlüğünde “AK etmek (birini) : Onu yenmek” olarak verilmektedir (İnternet 5). Türkiye 
Türkçesinde bilindiği gibi bunun yerine bir alt etmek deyimi bulunmaktadır. Şayet bu sayfa, 
basılı metnin tarandıktan sonra sanal âleme aktarılması yoluyla hazırlandıysa o takdirde 
“Alt etmek” kelime öbeğini tarayıcı “AK etmek” olarak okumuş olabilir. 
28 Eski Anadolu Türkçesi döneminde çokÔ > çohó, yokÔ > yoh ó, okÔ > ohó, yazuk Ô > yazuhó, ırakÔ > 
ırah ó, yanakÔ > yanah ó vb. değişimleri görülmektedir (Timurtaş:49). Benzer değişimin günü-
müzde de birçok ağızda bulunduğu görülmektedir. Bu durum akla ak Ô > ah ó > ah > eh değişi-
minin olabileceğini getirmektedir. Keza Eski Anadolu Türkçesi’nde beyaz anlamındaki ak ke-
limesinin ah olduğu görülmektedir [Mehmet Kanar, Eski Anadolu Türkçesi Sözlüğü, Say Ya-
yınları, İstanbul, 2011, s. 27]. Ayrıca Eski Türkçedeki takı kelimesinin günümüz Türkiye 
Türkçesinde dahi biçiminde kullanılması da bir başka örnektir. 
     Türkiye Türkçesi ağızlarındaki kurk “kuluçka” kelimesi Özbekçede kürk olmaktadır. 
Keza Eski Türkçedeki bış- fiilinden türeme bışıq kelimesi -farklı anlamlarda kullanılsa 
da- günümüzde Kırgızca’da bışık, Türkiye Türkçesinde pişik, Özbekçede pişıq şeklinde-
dir. Keza Türkiye Türkçesindeki buzağı kelimesi ölçünlü Özbekçede buzåq; ancak kimi 
ağızlarda bözäk veya buzåv biçimindedir. 
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yüzüme bakıyor. Ağlayacak gibi oluyor. Annemde ben bu bakıcıdan şüp-
heleniyorum diyor. Dövüyor mu ne? (İnternet 11) 

Bebeğim ben hep yanında olurum. Kimselerin seni incitmesine izin ver-
mem, ta ki sen dur diyene kadar. Kolunu çarptığın sehpaya ah! yaparım. 
Yemem sana yediririm. Bu zalim dünyada kol kanat gererim sana. (İnter-
net 12) 

SEN UZULME MINNOSUM BEN AK YAPARIM ONLARI TAMAM CANIMIN 
ICI AMA AGLAMA DAYANAMAM? (İnternet 13) 

ben senin yerine yasara kızarım ak yaparım :P rica ederim oksan ha-
nım o sizin basarınız;) (İnternet 14) 

ben ona ak ederim, döverim ben onu tamam? (İnternet 15) 
amada amam kim üzdü seni ak ederim ben onlari aglama (İnternet 16) 
Dolayısıyla bu deyimdeki ak ~ ah ~ eh kelimesi bir ünlem olabileceği 

gibi, Eski Türkçedeki aq kelimesinin Türkiye Türkçesi çocuk dilinde de-
ğişmiş biçimleri olması da ihtimal dâhilindedir. 

Sonuç 

Türkçenin orta-güney lehçelerinde görülen ve ana babaya isyan et-
mek veya ana baba tarafından evlatlıktan reddedilmeyi bildiren deyim-
lerde kullanılan aq kelimesinin Eski Türkçeye Çinceden geçen aq “nefret, 
hoşlanmama” kelimesiyle, Arapçadan Farsçaya geçen ve bilhassa Fars-
çayla irtibatı yakın olan lehçelerdeki aq “babaya anaya asi” kelimesi bizce 
sesteş olup, anlamca ilgili olmalarından ötürü yanlış değerlendirilmiştir. 

Kelime aq biçimiyle ve bu anlamıyla doğrudan Türkiye Türkçesinin 
ölçünlü dili veya ağızlarında da karşımıza çıkmaz. Ancak ölçünlü dildeki 
beddua etmek veya beddua almak anlamındaki ah etmek, ah(ını) almak 
ile çocuk dilindeki eh etmek deyiminin kimi ağızlarda ak ~ ah ~ eh etmek 
/ yapmak biçimlerinde kullanılması, bu deyimlerin anlamları dikkate 
alındığında, bunların da eski Türkçedeki aq kelimesiyle ilgili olabileceği-
ni düşündürtmektedir. 
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Öz 

XVIII. yüzyılın başından itibaren Safevi Devleti’nde baş gösteren olum-

suz iç gelişmeler, İran coğrafyasında başta Afganlılar olmak üzere çeşitli 

grupların isyanlarına sebebiyet vermiştir. Bu isyanlar 1720 senesinden iti-

baren İran coğrafyasını tam bir karışıklığa sevk etmiştir. Afganlı Mahmud 

Han 1723 senesinde Safevilerin başkenti İsfahan’ı alarak İran yönetimini 

ele geçirmiştir. Bu süreçte Osmanlı ve Rusya, İran’ın karışık durumundan 

hareketle bazı yerleri almakla birlikte, Kafkasya’daki anlaşmazlık dolayı-

sıyla da karşı karşıya gelmiştir. Sonrasında da İran Şehzadesi Tahmasb’ın 

talebi doğrultusunda ve Fransa’nın da arabuluculuğu ile İran’da Safevi ha-

nedanının devamı konusunda Osmanlı-Rus ittifakı kurma girişimleri başla-

mıştır. Bu girişimler 1724 senesinde bir antlaşma ile neticelenmiştir. 

Anahtar kelimeler: Osmanlı, Rusya, Safevi, Afgan, Tahmasb. 

Abstract 

The Attitude Of The Ottoman In The Process Of Being Gone To 

Destruction Of The Safavid State And The Meaning Of Being Allied 

With Russia 

Worsening internal developments in Safavid Empire from the beginning 

of the 18th century gave rise to the rebellion of the various groups including 

Afghans in Iran geography. This revolt has led to a complete mess in Iran 

geography since the year 1720. Afghan Mahmud Khan in the year 1723 ha 

captured the Iranian goverment by taking Isfahan, the capital of the Safa-
                                                           
* Bingöl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi. 
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vid. In this process, the Ottoman Empire and Russia have taken some pla-

ces due to the mixed situation of Iran. Additionally they came to face to face 

because of the conflicts in the Caucas. With the request of Tahmas, Persia 

and the mediation of France, the attempt to establish the Ottoman-Russia 

alliance has begun in the continuation of the Safaid dynasty in Iran. These 

initiatives have resulted in an agreement in the year 1724. 

Key words: Ottoman, Russia, Safavid, Afghan, Tahmasb. 

Giriş 

Safevi Devleti’nin kuruluşundan itibaren (XVI. yy. başları) Osmanlı-Sa-
fevi ilişkilerinin çekişme zemininde olduğu ve karşılıklı anlaşmazlıklara 
dayalı olarak belirli bölgeler üzerinde hâkimiyet alanı tesis etme tavrının 
süreklilik arz ettiği tarihi bir vakıadır. Bu bağlamda Osmanlı’nın Doğu si-
yaseti şekillenirken, kendisine bir sorun ve tehdit olarak gördüğü İran’a 
yönelik politikalarında bir nevi husumetin temelini oluşturuyormuş gibi 
görünen Sünni-Şii anlaşmazlığının ötesinde, siyaseten ve stratejik açılar-
dan da meseleyi değerlendirdiği iyi analiz edilmelidir.1 

Bu noktada Irak-ı Arap denilen bugünkü Irak toprakları başta olmak 
üzere; Azerbaycan, Erivan ve Kafkasya mıntıkaları Osmanlı için önemli 
hâkimiyet alanları olarak görülmüş ve buralar üzerinde nüfuz alanları 
oluşturma düşüncesi hiçbir zaman için eksik olmamıştır. Buna mukabil 
olarak Safevi Devleti de genişleme alanının bir cephesini Osmanlı toprak-
ları ekseninde ele almış Osmanlı’nın elde tutmaya çalıştığı bölgelere yöne-
lik taleplerinden hiçbir zaman için taviz vermemiştir. 

Ancak yine tarihi bir hakikattir ki; bu süreçte Osmanlı’nın elinde tuta-
bildiği bölgeler ağırlıklı olarak Sünnilerin yaşadığı yerler olmuş, Şii nüfu-
sun bulunduğu Azerbaycan gibi yerlerde bir türlü Osmanlı hâkimiyeti ka-
lıcı bir hal almamıştır. Sonuç itibariyle Osmanlılar ve Safeviler belirli böl-
gelerde oluşturdukları nüfuz alanları ile güçlerini muhafaza etmeye çalı-
şırlarken, bir yandan da kendilerine genişleme alanları olarak gördükleri 
yerlere yönelik tasavvurlarından vazgeçmemişlerdir.2 

Neticede bu tarihi arka plan çerçevesinde Osmanlı-Safevi ilişkilerinde 
1722 tarihinden itibaren yeni bir devre başlamıştır. Bu devre, Safevilerin 
aleyhine gelişen iç politik sorunların toplamı mahiyetinde olup, Afganlıların 
İran Safevi saltanatını ele geçirmesi ve Safevi hükümdarı olan Şah Hüse-
yin’i esir almaları ile sonuçlanan gelişmelerin neticesi olarak görülmüştür. 

İran’da ortaya çıkan bu karışık ortam Safevi Devleti’ni yıkılışa doğru 
sürüklerken, Ahmed Refik’in yakıştırmasıyla tarihlerimize Lale Devri ola-
rak geçen ve klasik tarih kitaplarımıza yansıdığı kadarıyla savaşsız bir ba-
                                                           
1 Faruk Sümer, “Safevi Tarihi İle İlgili İncelemeler I. ve II. Abbas Devirleri”, Türk Dünyası 
Araştırmaları Dergisi, Sayı: 69, İstanbul, 1990, s. 9-32. 
2 Geniş bilgi için bkz. Sıtkı Uluerler, “Osmanlı-Safevî İlişkilerindeki Temel Sorunlar Üzerine Bir 
Değerlendirme”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 197, İstanbul, 2012, s. 125-140. 
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rış dönemi olarak adlandırılan III. Ahmed devrinde, Osmanlı’nın birden 
İran üzerine harekete geçmesine zemin hazırlayan bir durum olmuştur.3 

1722-1724 yılları arasında Osmanlı’nın, İran’a yönelik askerî ve siyasi 
hareketleriyle; İran’ın içinde bulunduğu durum, Afganlıların İran’daki faa-
liyetleri, Rusya’nın İran’ın bu sıkıntılı durumundan faydalanma isteği, Os-
manlı ve Rusya’nın kısa bir süre zarfında kendini koruyamaz durumdaki 
İran’ın topraklarında önemli mevkileri ele geçirmesi, önemli başlıkları 
oluşturmaktadır. Yine Osmanlı ve Rusya’nın İran coğrafyasında ele geçir-
dikleri yerlerle ilgili yaşadıkları anlaşmazlıkları, İran’da Şah Hüseyin’in oğ-
lu olan ve yaşanan hadiseler sonrasında İsfahan’ın düşeceğini tahmin etti-
ği için Kazvin’e gidip burada şahlık iddiasında bulunan Şehzade Tah-
masb’ın faaliyetleri, meselenin başka yönlerini meydana getirmektedir.4 

Tahmasb’ın ilk etapta Rus Çarı I. Petro ile anlaşmaya varıp, İran’da 
saltanatı elde etme ve Afganlıları İran’dan çıkarması karşılığında Rusya’ya 
önemli bazı yerleri vermeyi taahhüt etmesi, Rusya’nın Tahmasb ile yaptığı 
antlaşma çerçevesinde Osmanlı’yı da işin içerisine dâhil edip ortak bir itti-
fak kurma fikri, Osmanlı yönetiminin mevcut durumu değerlendiriş biçimi 
gibi, daha da arttırıla bilinecek önemli ve ilginç gelişmeler bu kısa süre 
içerisinde cereyan eden belli başlı konular arasındadır. 

Kısa bir zaman zarfı içinde yaşanan bu yoğun gelişmeler bağlamında, 
bilhassa Sünni Afganlıların İran’daki hâkimiyeti ele geçirmesinin, Osmanlı 
açısından olumsuz bir durum olarak değerlendirilmesi de üzerinde durul-
ması gereken hususlardan biridir. Zira Osmanlı yönetiminin bir müddet 
sonra Afganlılara yönelik düşmanca bir tutum takınmasının mahiyetinin 
de anlaşılması lazımdır. Tarih boyunca Şii İran’a yönelik olarak Sünni 
dünyanın koruyucusu konumundaki Osmanlı’nın tavrı belli iken, birden 
Sünni Afganlılara yönelik Osmanlı’da ortaya çıkan olumsuz bakış açısının 
da iyi analiz edilmesi gerekir. 

İran’da başlayan iç karışıklıklar ve Şah Hüseyin’in saltanatını kaybet-
mesi sürecinde, Osmanlı’nın üç koldan İran’a girip önemli mevkileri ele 
geçirmesi, akabinde de aynı yöntemle İran’da toprak elde etmeye başlayan 
Rusya’nın özellikle Hazar Denizi kıyı kesimlerinde hâkimiyet kurması, bir-
den Osmanlı ve Rusya’nın karşı karşıya gelmesine sebebiyet vermiştir. 

Fransa’nın mevcut şartlar çerçevesinde Rusya ile Osmanlı’nın savaşa 
tutuşmasını istememesi, bunu engellemek için de İstanbul’daki elçisi Bon-
nac vasıtasıyla arabulucu rolünde devreye girmesi, gelişmelerin çok yönlü 
uluslararası bir hal almasını sağlayan belli başlı etkenler arasında bulun-
maktadır. Neticede yukarıda genel hatlarıyla özetlemeye çalıştığımız bu 
tablo çerçevesinde özellikle 1722-1724 yılları arasında cereyan eden hadi-
                                                           
3 Enver Ziya Karal, “Ahmed III” maddesi, İslam Ansiklopedisi (MEB), Cilt: II, Eskişehir, 1997, 
s. 167. 
4 Bekir Kütükoğlu, “Tahmasp II” maddesi, İslam Ansiklopedisi (MEB), Cilt: XI, Eskişehir, 
1997, s. 648. 
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seleri değerlendirip, Osmanlı siyasetini oluşturan ana düşünceyi kavra-
mak, bu çalışmamızın esas maksadını oluşturmaktadır. 

1. 1721-1722 Yıllarında İran Safevi Devleti’nin Genel Durumu 

Safevi yönetimini elinde bulunduran ve Şah Süleyman’ın oğlu olan Şah 
Hüseyin, 1694 tarihinde tahta çıkmıştır. Kendisinin kişilik özellikleri bakı-
mından yumuşak huylu olması, ilk zamanlarda münzevi bir yaşantıyı ter-
cih etmesi, devlet işleriyle gereği gibi ilgilenmemesine sebebiyet verdiği gibi, 
O’nun bu zafiyet hali zaman içerisinde yönetimde otorite boşluğunun oluş-
masına da zemin hazırlamıştır. Nitekim Şah Hüseyin’in saltanatı müdde-
tince İran’da sıkıntıların artarak devam ettiği görülmüştür.5 Bu sıkıntılara 
paralel olarak gerek Afganlıların ve gerekse Rusya’nın İran üzerinde oluş-
turduğu tehdit durumu da kendini açıkça belli etmeye başlamıştır.6 

Şah Hüseyin’in yumuşak huyluluğunun bir sonucu olarak üst düzey 
bürokraside keyfi davranışların ortaya çıkması, idari anlamda Safevi Dev-
leti’ndeki sorunları müzminleştirirken, Şah’ın son zamanlarında sefahate 
düşmesi halkın daha da perişan olmasına sebebiyet vermiştir. Buna bağlı 
olarak da İran’ın sınır boylarındaki aşiretlerde devlete karşı isyan girişim-
leri başlamıştır.7 

Safevilere karşı çıkan isyanlar içerisinde en etkili olanı da hiç şüphesiz 
Afganlıların çıkarmış olduğu isyan olmuştur. Afganlı kabilelerinden biri 
olan Gılzai kabilesinin reisi olan Mir Üveys oğlu Mahmud Afgan, ilk etapta 
kendi kabilesi içerisinde amcasını bertaraf ederek liderliği elde etmiş, aka-
binde de 1722 senesinde Safevilerin önemli merkezlerinden olan Kanda-
har, Sistan ve Kirman taraflarına doğru harekete geçmiştir.8 

Safevi Devleti’ne resmen isyan etmiş olan Mahmud Afgan, ilk başlarda 
pek de önemli başarılar elde edememiştir. Hatta Kandahar’da bulunan Lütf 
Ali Han’ın direnişi ve Mahmud Afgan’ı geri püskürtmesi, Afganlıların o ka-
dar da büyük bir askerî güce sahip olmadıklarını göstermiştir. Hal böyle 
iken Şah Hüseyin’in devlet yönetimindeki keyfi hareketleri devam etmiş ve 
değerli bir devlet adamı olan Vezir Feth Ali Han’ı görevinden uzaklaştırmış-
tır. Onun görevinden uzaklaştırılması bürokrasi de memnuniyetsizliğe yol 
açmış, Kandahar savunmasında başarılar elde etmiş olan Lütf Ali Han gibi 
önemli bir komutan da bu durumdan rahatsızlık duyarak görevinden istifa 
etmiştir. Lütf Ali Han’ın istifa etmesi, doğrudan Afganlıların işine yaramış, 
önceden alamadıkları Kandahar’ı rahat bir şekilde ele geçirmişlerdir.9 
                                                           
5 H. R. Roemer, “The Safavid Period”, The Cambridge History of Iran, Volume: 6, Edited by. 
Peter Jackson, Cambridge University Press, United Kingdom, 1986, s. 311-314. 
6 Yılmaz Karadeniz, İran Tarihi (1700-1925), Selenge Yayınları, İstanbul, 2012, s. 81-82. 
7 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, Cilt: IV/I. Kısım, TTK. Yay., Ankara, 1991, 
s. 172-173. 
8 H. R. Roemer, a.g.e., s. 315-317. 
9 Y. Karadeniz, a.g.e., s. 83-84. 
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Mahmud Afgan, Safevilerin mukavemet edemez halini iyi değerlendir-
miş ve daha hızlı hareket etmeye başlamıştır. Bu süreçte Kirman, Yezd ve 
Meşhed gibi önemli merkezleri ele geçirmiştir. Sonrasında da Safevilerin 
başkenti olan İsfahan’ı kuşatmıştır (1722).10 Şah Hüseyin’in saltanatını 
korumak için çareler araması, ancak bir şey yapamaması onun siyaseten 
düştüğü zor durumun göstergesi olmuştur. 

Bu hadiseler olurken bazı devlet adamları gidişatın kötü olduğunu an-
layınca Şah Hüseyin’in oğlu Tahmasb’ı İsfahan’dan çıkarıp Kazvin’e götür-
müşlerdir.11 Tahmasb, Kazvin’de kaldığı müddet içerisinde ne yapacağı 
hususunda ilk başlarda kararsız kalmıştır. İsfahan’ın 7 aylık kuşatma 
sonrasında Mahmud Afgan eline geçmesiyle birlikte, Kazvin’in de Afgan 
tehdidi altında girmesiyle burada da kalamayacağını anlayan Tahmasb 
Tebriz’e gitmiştir.12 Tahmasb’ın bu hareketlerinden kasıt, Safevî hanedanı-
nı yok olmaktan kurtarmak ve olası Afgan işgaline karşı bir hanedan üyesi 
olarak direnişi devam ettirmek olmuştur. 

Şurası da unutulmamalıdır ki, İran coğrafyasında nüfusun ekseriyetini 
oluşturan Şiilerin Sünni Afgan idaresine sıcak bakmayacağı da muhak-
kaktı. İran’da Şiiliğin resmî devlet mezhebi ve iki yüz yıldır sürdürülen si-
yasetin ana gündemini oluşturmasında da Safevilerin etkisi unutulmama-
lıdır. Bu bağlamda Afganlıların bütün İran’a hâkim olmalarının ne kadar 
mümkün olacağı ve bu hâkimiyetlerinin ne kadar devam edeceği belirsiz 
olmakla birlikte, o zamanki şartlar içerisinde fiiliyatta böyle bir durumun 
ortaya çıktığı da açıktır. 

Bu süreçte Tahmasb’ın faaliyetlerini başlatmasıyla birlikte temel hede-
fi, öncelikle kendi şahlığını Rusya ve Osmanlı’ya kabul ettirmek, akabinde 
de Afganlıları İran’dan çıkarmaktır.13 Bu noktada Tahmasb’ın mevcut du-
rumunu ve ne yapmak istediğini de iyi analiz etmek gerekmektedir. Zira 
1722-1724 yılları arasındaki hadiseleri anlayabilmek için mevzunun İran 
ayağı ile ilgili boyutunda Tahmasb ismi ön plana çıkmaktadır. Tahmasb, 
gerek Rusya ile gerekse de Osmanlı’yla irtibata geçip ikili antlaşmalar yap-
ma yoluna gitmek, İran’ı Afgan işgalinden kurtarmak ve saltanatı elde et-
mek için her yola başvurmaktadır.14 

2. Osmanlı’nın İran’daki Durumla Alakadar Olması ve İran’a Askerî  
Harekât Başlatmasının Sebepleri 

İran’da yaşanan bu karışık ortama bağlı olarak Tiflis Han’ı olan Vah-
tan’ın Safeviler’den alakasını kesip başına buyruk hareket etmesiyle bir-
                                                           
10 P.M. Sykes, A History of Persia, Volume: II, London, 1915, s. 319-321. 
11 B. Kütükoğlu, “a.g.md.”, s. 648. 
12 İ. H. Uzunçarşılı, a.g.e., s. 173; Midhat Sertoğlu, Mufassal Osmanlı Tarihi, Cilt: V, TTK 
Yay., Ankara, 2011, s. 2439; B. Kütükoğlu, “a.g.md.”, s. 648. 
13 M. Sertoğlu, a.g.e., s. 2440; B. Kütükoğlu, “a.g.md.”, s. 648. 
14 P.M. Sykes, a.g.e., s. 323-326. 
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likte, bu havalide Gürcü kökenli yeni bir devlet ortaya çıkmıştır.15 Bağım-
sızlığını ilan eden Vahtan, kendisine itaat etmediğini belirttiği ve aynı coğ-
rafyada bulunan Müslüman Lezgilere karşı da hemen bir sindirme hare-
keti başlatmıştır. Şirvan bölgesinin ahalisi olan Lezgiler de Osmanlı’ya 
müracaat ederek Osmanlı’nın koruyuculuğunu talep etmişlerdir. 

Lezgiler, uzun zamandan beri Safevilerin Şii baskısı altında ezildikleri-
ni, şimdi ise Vahtan’ın tehdidine maruz kaldıklarını belirtmişlerdir. Aynı 
zamanda Lezgiler, Şirvan Han’ı olarak başlarına Osmanlı destekli bir lider 
atanmasını da istemişlerdir. Bu lider ise önceden beri İran’a karşı yürütü-
len mücadelede haklı bir şöhrete sahip olan Davud Han’dır. Osmanlı Dev-
leti 1722 senesinde Lezgiler’den gelen bu talepleri kabul ederek, hem onla-
ra destek olacağını belirtmiş hem de Davud Han’ı kendi himayesinde bu-
raya Han olarak atamıştır.16 

İşte bu gelişme ile birlikte Osmanlı Devleti, İran’daki hadiselere bir şe-
kilde müdahil olmuştur. O zamana kadar İran’daki gelişmeleri yakından 
takip eden Osmanlı yönetimi, sınır bölgelerindeki valilerden aldığı bilgiler 
doğrultusunda ihtiyatlı hareket etmeye çalışmıştır. Bu süreçte Osman-
lı’nın İran’a yönelik hemen bir saldırı hareketi de söz konusu olmamıştır. 
Hatta devlet erkânı, İran’ın başkenti İsfahan düşmeden harekete geçmeyi 
de uygun görmemiş ve bu hususta sınır valilerini de uyarmıştır.17 

1723 senesinde Bağdat Valisi Hasan Paşa’dan gelen yazıda, kadim Os-
manlı-İran anlaşmazlıklarına vurgu yapıldıktan sonra, İran’ın o an içinde 
bulunduğu durum da göz önünde bulundurularak buraya yönelik hareke-
te geçmenin zamanı geldiği belirtilmiştir. Hatta Hasan Paşa, izin verilmesi 
halinde Kirman üzerine doğru harekete geçmeye hazır olduğunu da vur-
gulamıştır. Neticede Osmanlı’nın sefere çıkma önceliğini oluşturan İsfa-
han’ın Safevilerin elinden çıkması durumunun gerçekleşmesi üzerine, 
İran üzerine üç koldan (Kafkas, Azerbaycan, Irak) harekete geçilmiştir.18 

1723 senesinde başlayan ve Osmanlı’nın İran’a yönelik üç cepheden 
yürüttüğü askerî harekâtın tafsilatına girmeksizin, sadece hangi noktalara 
yönelik sefer yapıldığına bakacak olursak; Irak cephesinde komutan Bağ-
dat Valisi Hasan Paşa’dır ve buradan yürütülen askerî harekât neticesinde 
Kirmanşah, Luristan ve Erdelan Osmanlı eline geçmiştir. Azerbaycan’da 
Köprülüzade Abdullah Paşa, Tebriz ve Erdebil’i almıştır. Kafkasya cephe-
sinde Erzurum Valisi Silahtar İbrahim Paşa, öncelikle Tiflis üzerine git-
miştir. Ancak buradaki Rus tehdidi ve Rusya’nın Hazar Denizi kıyı kesim-
lerinde etkinlik kurup Bakü’ye kadar ilerlemesi, Osmanlı’yı rahatsız eden 
                                                           
15 Nicolae Jorga, Osmanlı Tarihi, Cilt: IV, (Çev. Nilüfer Epçeli), Yeditepe Yay., İstanbul, 
2005, s. 329. 
16 M. Sertoğlu, a.g.e., s. 2440. Şirvan’ın Davud Han uhdesine bırakılmasına dair menşur 
için bkz. Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), Cevdet Dahiliye, Belge No (B.N.) 8168. 
17 BOA, Cevdet Askeriye, B.N., 35128. 
18 M. Sertoğlu, a.g.e., s. 2443; İ.H. Uzunçarşılı, a.g.e., s. 174. 
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ve bu havalideki ilerleyişini durduran hususların başında gelmiştir. Bu 
arada Silahtar İbrahim Paşa’nın ağırdan davranması, Osmanlı tarafından 
Şirvan Hanı olarak atanmış olan Davud Han’a göndermesi gereken yardı-
mı göndermemesi gibi sebeplerden dolayı kendisi azledilmiş, yerine Arifi 
Ahmed Paşa getirilmiştir. Onun zamanında Erivan ve Gence gibi havalile-
rin alınması memnuniyet verici gelişmeler olarak kabul edilmiştir.19 

Yukarıda kısaca ifade etmeye çalıştığımız üzere Osmanlı’nın İran’a yöne-
lik olarak başlattığı ve uzun bir zamana yayılan bu seferlerin mahiyetini iyi 
değerlendirmek lazımdır. Zira klasik Osmanlı tarihi kitaplarında üç koldan 
girişilen bu seferler, öteden beri Osmanlı’nın ele geçirmek istediği stratejik 
mevkilere yönelik bir harekât planı olarak değerlendirilmekte ve elden edilen 
başarılar dolayısıyla da memnuniyet verici bir durum olarak görülmekte-
dir.20 Gerçekten de meseleye bu açıdan bakıldığında iki yüz yıllık Osmanlı-
Safevi ilişkileri göz önünde tutulduğunda, üç cephede ele geçirilen yerler 
önemli ve dikkat çekicidir. Ancak burada göz ardı edilmemesi gereken en 
önemli husus, İran Safevi Devleti’nin içinde bulunduğu karışık durum, yıkıl-
maya yüz tutmuş Safevi hanedanı, mukavemet edemeyecek durumdaki İran 
askerî teşkilatını da göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Aksi takdirde 
bunu sadece Osmanlı’nın büyük bir askerî başarısı gibi görmek yanlış olur. 

İşte bu çalışmamızda analiz etmek istediğimiz husus, Osmanlı’nın 
İran’da ortaya çıkan kargaşalık ortamına bağlı yürüttüğü askerî seferler-
den kastı ve elde ettiği yerlere ilişkin yaklaşımıdır. Osmanlı’nın bu hareke-
ti, sadece bir sınır güvenliği meselesi kapsamında mı ele alınmalıdır? Yok-
sa İran’ın perişan halinden yararlanma fırsatçılığı mıdır? Veya XVIII. asrın 
başları itibariyle Kafkasya başta olmak üzere Asya coğrafyasında şekille-
nen, Rusya’nın da Çar I. Petro ile yeni bir güç haline gelmesiyle başlayan 
bir sürecin oluşturduğu jeopolitik ve stratejik dinamiklerin bir sonucu 
mudur? Bunlar en başta gelen sorular olma özelliğini taşımakla birlikte, 
bu coğrafya ile sınır komşuluğu olmamasına rağmen Fransa’nın da mese-
leye müdahil olması mevzunun daha kapsamlı olduğunu göstermektedir. 

Yine İran’da Safevi hanedanına son verme noktasında olan Afganlıların 
durumu da ayrı bir analize tabi tutulmalıdır. Burada da sorulacak soru, 
Sünni Afganlıların Şii İran’da yönetimi ele geçirmesi Osmanlı’yı niçin ra-
hatız etmiştir? İran konusu dolayısıyla Osmanlı-Rus müzakerelerinin baş-
laması ve aşağıda genişçe ele alacağımız çerçevede bir anlaşmaya varılma-
sı bağlamında, Osmanlı’nın kadim düşmanı olarak gördüğü Safevi hane-
danının varlığını devam ettirmesinden yana olup, Afganlıları düşman ilan 
etmesinin de gerekçelerinin üzerinde durmak gerekmektedir. Bu bakım-
dan meseleleri çok yönlü ele almak ve ona göre değerlendirmek lazımdır. 
                                                           
19 Küçük Çelebizâde İsmail Asım, Tarih-i Râşid Zeyli, Cilt: VI, İstanbul, 1282, s. 45-80. 
(Bundan sonraki dipnotlarda Çelebizâde Asım şeklinde gösterilecektir); İ.H. Uzunçarşılı, 
a.g.e., s. 178-181 vd. 
20 Enver Ziya Karal, “a.g.md.”, s. 167; M. Sertoğlu, a.g.e., s. 2443. 
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Tek bir cepheden mevzu ele alındığı vakit hem anlaşılması güçleşmekte 
hem de akılda pek çok soru işaretleri oluşmaktadır. 

3. Osmanlı Devleti’nin İran’daki Gelişmelere Bakışı 

Osmanlı’nın İran’da yaşanan problemlere ilişkin ilk dikkatini çeken hu-
sus ve öncelikli olarak ele aldığı mesele, yukarıda da değindiğimiz üzere Da-
ğıstan’daki gelişmeler olmuştur. Nitekim Sünni nüfusa sahip olan bu hava-
lideki aşiretler, İran’ın içinde bulunduğu durumu fırsat olarak değerlendir-
mişler ve başlarındaki Davud Han liderliğinde ayaklanarak, merkezi Şemahi 
olan Şirvan’ı almışlardır.21 Bu konu Osmanlı’yı yakından ilgilendirmekle bir-
likte, Osmanlı-İran sınır bölgelerindeki Osmanlı vali ve idarecileri İran’daki 
gelişmelerle alakalı olarak sürekli İstanbul’u haberdar etmişlerdir.22 

Yine o sıralar İran’daki Fransız tüccarları, Erzurum ve İzmir’de bulunan 
ortaklarına haberler gönderip onları İran’a gelmemeleri konusunda uyar-
mışlardır. Erzurum ve Bağdat valilerinin de merkeze gönderdikleri raporlar 
doğrultusunda, İran’daki vaziyetin iyi olmadığı, işlerin her geçen gün kötü-
ye gittiği hususu, Osmanlı yönetimi tarafından kaygılandırıcı gelişmeler 
olarak görülmüştür. Bu minvalde meydana gelen hızlı gelişmeler sonrasın-
da, duruma daha fazla sessiz kalamayacağını anlayan III. Ahmed’in meş-
hur sadrazamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa, İran’a yönelik askerî hare-
kâtı başlatmıştır.23 

Yukarıdaki bilgiler genel hatlarıyla göz önünde bulundurulduğunda, 
klasik Osmanlı tarihlerimizde durum bu merkezde ele alınmaktadır. Nite-
kim ünlü tarihçimiz İ. Hakkı Uzunçarşılı meşhur eserinde, ilgili kısma yö-
nelik olarak verdiği başlığında karışık halde ve kendini savunamaz du-
rumda bulunan İran’a yönelik Osmanlı’nın harekete geçmesini, Osman-
lı’nın zebunküşlüğü olarak tanımlamaktadır.24 Tabi burada geçen zebun 
ifadesinin lügat anlamı zayıf, düşkün demek olup, zebunküşlük ise o zayı-
fın zayıf durumundan faydalanma, bunu kendi çıkarları doğrultusunda 
kullanma anlamı taşımaktadır. İran’daki gelişmelerle ilgili olarak Osmanlı 
yönetiminin konuya ilişkin olarak yaptığı müzakerelerde, İran ile olan sı-
nır komşuluğuna vurgu yapılıp, buraların işgal altına girmesinin Osmanlı 
için istenmeyen bir durum olduğu ve bunu engelleyici adımların atılması 
gerektiği kanaati uyandığı da anlaşılmaktadır. Hatta bu durum şu ifade-
lerle dile getirilmiştir: “Vezir-i Azam İbrahim Paşa, İran’ın bu aciz vaziyetin-
den istifade etmek isteyerek iptida suret-i haktan görünüp İran’ın bu derece 
zebun halini ve şayet İsfahan düşerse diğer yerlerin de süratle elden çıka-
cağını göz önüne alarak uzun zamandan beri devam eden sulhun muhafa-
                                                           
21 Çelebizâde Asım, a.g.e., s. 55-57. 
22 BOA, Cevdet Dahiliye, B. N., 8215. 
23 M. Münir Aktepe, “Nevşehirli İbrahim Paşa” maddesi, İslam Ansiklopedisi (MEB), Cilt: IX, 
s. 237; İ.H. Uzunçarşılı, a.g.e., s. 172. 
24 İ.H. Uzunçarşılı, a.g.e., s. 174. 
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zası için Osmanlı hududu üzerindeki İran vilayetlerinin halkını komşuluk 
hukukuna riayetten Afganlılara karşı muhafaza ve müdafaa edilmesi müta-
laasıyla o yerleri işgale karar vermiştir. (Şaban 1134-Mayıs 1722).”25 

Osmanlı yönetimi, şayet İran Şahı Hüseyin, Afganlı tehlikesini bertaraf 
ederse o zamana kadar Osmanlı tarafından işgal edilen yerlerin dostane 
şekilde bir anlaşmaya bağlanacağını da belirtmiştir. O sıralar İsfahan’ın 
henüz düşmemiş olması (7 aylık bir Afgan kuşatması söz konusudur) Os-
manlı’nın harekete geçmesini engelleyen temel husus olmuştur. Zira Os-
manlı için İran’a yapacağı askeri hareketin meşruluğu ancak oranın baş-
kentinin işgal edilmesi ve şahının esir olması şartına bağlı olduğu duru-
munu ortaya çıkarmıştır. Ayrıca Osmanlı yönetimi harekete geçeceği vakit, 
ilk ele geçireceği yerlerin nereler olacağını da belirlemiştir. Buralar strate-
jik yönden büyük öneme haiz olan ve Osmanlı-İran sınır çizgisi üzerinde 
bulunan Revan, Tebriz, Gence ve Tiflis olarak belirlenmiştir.26 

4. Şehzade Tahmasb’ın Şahlık Davası ve Osmanlı’ya Müracaatı 

1723 senesinde Mahmud Afgan’ın İsfahan’ı alması ve Şah Hüseyin’i 
esir etmesi Osmanlı’nın harekete geçmesi için beklediği imkânı doğurmuş-
tur. Zaten öteden beri İran sınır bölgelerindeki valilere verilen emirlerde 
hazırlıklı olmaları istenmiştir.27 Bu arada Kazvin’de bulunan Şehzade Tah-
masb İsfahan’ın düşmesinden sonra burada şahlığını ilan etmiştir. Ancak 
Mahmud Afgan buraya derhal asker göndererek Kazvin’i işgal edince bu-
rada da tutunamayacağını anlayan Tahmasb, Tebriz’e gitmiştir. Faaliyetle-
rini burada yürütmeye başlayan Şehzade Tahmasb, şahlığının Osmanlı 
tarafından tanınmasını sağlamak için de Murtaza Kulu Han isimli bir elçi-
sini göndermiştir (Ekim 1723).28 

Tahmasb’ın gönderdiği bu özel elçi İran’daki durumu ifade ederken; 
Mahmud Afgan’ın İsfahan’ı zaptetmesi, Şah Hüseyin’in evlatlarıyla esir 
edilişi, Herat Hâkimi Mir Kasım’ın saldırıları, Hazar Denizi’nde gemileri 
olan Rusya’nın Derbend’i işgal edip, Gilan ve Esterabad’a doğru ilerlemesi 
gibi vakaları çok çarpıcı bir üslupla anlatmıştır. Osmanlı yönetimi ise ihti-
yatlı davranarak Tahmasb’ın şahlığını hemen tanımamıştır. Buna gerekçe 
olarak da Şah Hüseyin’in ölmemiş olmasını ileri sürmüş ve fiilen tahtta 
bulunan bir Şah varken oğlunu Şah olarak tanımayı o zamanki şartlar 
çerçevesinde uygun bulmamıştır. Aynı zamanda Tahmasb tarafından gön-
derilen elçiyi de Erzurum’da konaklatarak ona iyi muamele edilmesini Er-
zurum valisine tembih etmiştir.29 
                                                           
25 İ.H. Uzunçarşılı, a.g.e., s. 174. 
26 İ.H. Uzunçarşılı, a.g.e., s. 175. 
27 BOA, Cevdet Hariciye, B.N., 5309. 
28 Çelebizâde Asım, a.g.e., s. 73; B. Kütükoğlu, “a.g.md.”, s. 648. 
29 Çelebizâde Asım, a.g.e., s. 73. 
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Kısacası Osmanlı yönetimi, gelişen hadiseler karşısında her türlü olası-
lığı düşünerek hareket etmeye çalışmıştır. Bu durum bile diplomasi nok-
tasında devletin mevzuyu enine boyuna düşündüğünü, ani kararlar ver-
mekten çekindiğini göstermektedir. Nitekim Osmanlı yönetimi, Murtaza 
Kulu Han’ın ifade ettiği tüm hususlarla ilgili bilgi sahibi olduğunu ancak 
Tahmasb’ın da hali hazırdaki gücü ile İran’ı içine düştüğü durumdan kur-
tarabilme noktasında bulunmadığını düşünmüştür. Zaten Tahmasb, gön-
derdiği elçisi vasıtasıyla Osmanlı’dan, başlattığı seferleri durdurmasını ve 
o zamana kadar ele geçirdiği Revan, Tebriz ve Bağdat’a yakın yerleri geri 
vermesini de talep etmiştir ki, Osmanlı bu taleplere kesinlikle sıcak bak-
mamıştır.30 Hatta bir ara Tahmasb, kendisini destekleyen Luristan Hanı 
Ali Merdan’ı görevlendirerek Osmanlı’nın Kirmanşah taraflarına girmesini 
engellemeye çalışmışsa da bundan da bir netice elde edememiştir. Açıkça-
sı Tahmasb’ın bu tavrı Osmanlı’da kendisine yönelik olumsuz bir bakış 
açısının oluşmasına sebebiyet vermiştir.31 

5. İran Topraklarının Paylaşımı Konusunda Osmanlı-Rus  
Görüşmeleri ve Fransa’nın Arabuluculuğu 

İran’da yaşanan gelişmeler yukarıda genel hatlarıyla ifade etmeye çalış-
tığımız şekliyle, sadece İran’ın içi ile sınırlı kalmamış Osmanlı, Rusya ve 
Fransa’nın da dâhil olduğu uluslararası bir soruna dönüşmüştür. Bu 
noktada öncelikle Osmanlı ile Rusya arasında gerginliğe sebep olan husus 
Lezgiler meselesi olmuştur. Lezgiler’in yaşadığı Şirvan bölgesi, Osmanlı hi-
mayesinde olan ve başlarına atanan Davud Han tarafından idare edilen 
bir mevki idi. Davud Han komutasındaki Sünni Lezgiler uzun süre Şii zul-
münde kalmanın etkisiyle İran’daki iç karışıklıkları bir fırsat olarak değer-
lendirip isyan etmişler ve Şemahi’yi ele geçirmişlerdi. Bu isyan sürecinde 
Şirvan’ın merkezi olan Şemahi’deki bazı Rus tüccarları da öldürülmüş ve 
malları yağmalanmıştı. Lezgiler’in bu isyanı hem şehzade Tahmasb’ı hem 
de Tahmasb ile ittifak halinde bulunan Rusya’yı rahatsız etmişti. Rusya 
da Şirvan üzerine sefer yapmaya karar vermişti.32 

Ancak Dağıstan havalisi olarak adlandırılan bu bölge halkının Sünni 
olması ve Osmanlı idaresi altında bulunması, Osmanlı ile Rusya’nın karşı 
karşıya gelmesine sebebiyet vermiştir. Hatta Osmanlı yönetimi, muhtemel 
Rus seferini önlemek için Nişli Mehmed Ağa’yı Rusya’ya göndermiştir. Bu 
tavrıyla Osmanlı, ilk etapta diplomatik yönden Rusya’yı uyararak Şirvan’a 
yapılacak bir saldırının ikili ilişkilere zarar vereceğini de belli etmiştir. 
Rusya, Şirvan üzerine doğru yapmaya hazırlandığı seferi durdurmakla bir-
                                                           
30 Çelebizâde Asım, a.g.e., s. 74. 
31 Çelebizâde Asım, a.g.e., s. 86-87. 
32 BOA, Cevdet Dahiliye, B. N., 8215. Bu hüküm belgesinde, Şirvan memleketinde zarar uğ-
ramış olan Rus tüccarlarının durumunu gerekçe olarak göstererek Rusya’nın harekete geç-
mesine karşı dikkatli olunması ve bu havalideki valilerin ne gibi tedbirler almasına ilişkin 
emirler bulunmaktadır. 
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likte, İran’ın mevcut durumunu müzakere etmek için Nepluyef isimli elçi-
sini İstanbul’a göndermiştir.33 

Rusya’nın İran’daki karışık ortamı kendi çıkarları doğrultusunda kul-
lanması bağlamında, Çar I. Petro dönemi ile birlikte Rusya siyasetinde be-
liren genişleme politikasına bağlı olarak, gerek İran toprakları ve gerekse 
Şirvan tarafına yönelik niyeti açıkça belli olmuştur. Bilhassa Hazar Denizi 
kıyı kesimleri üzerinde Rus hâkimiyetini tesis etme düşüncesi en çok Os-
manlı’yı kaygılandırmıştır.34 Zira Şirvan’a yönelik Rus ilerleyişi Kafkasya 
havalisinde Rus nüfuz alanı oluşturması anlamına gelmekle birlikte, Ha-
zar Denizi kıyı kesimlerini kontrol etmek, özellikle de Bakü gibi önemli bir 
mevkiin Rusya eline geçmesi demek, Osmanlı için her açıdan kabul edile-
mez bir durum olarak görülmüştür. Rusya’nın bu politikasını İsmail Hami 
Danişmend çok yerinde bir analizle; “Rus Çarı Koca Petro fırsattan istifade 
için Hazar sahillerinden Bakü’ye doğru ilerlemekte ve Gilan’la Mazenderan 
ve Esterabad’ı tehdit etmektedir! Netice itibariyle Türkiye şarkta bir Rus 
çemberiyle çevriliyor ve hatta Rusların Hazar’dan sonra Karadeniz’e inmek 
tehlikesi de beliriyor...”35 İfadeleri mevzuyu açıklayıcı tespitleri olmuştur. 
Rusya, Şirvan’a yönelik yapmayı planladığı hareketinin meşruiyet kaynağı 
olarak da Şemahi’de bulunan bazı Rus tüccarlarının Lezgiler tarafından 
öldürülmesini, mallarının yağmalanmış olmasını ve bura halkının İran’a 
isyan etmiş olmasını gerekçeler olarak sıralamıştır.36 

Osmanlı Devleti, Rusya’nın bu tavrını bir bahane ile Hazar Denizi batı 
sahilleri başta olmak üzere Kafkasya havalisinin bütününe sahip olma ni-
yeti olarak algılamıştır. Osmanlı’nın rahatsızlığını fark eden ve mevcut 
şartlar içerisinde Osmanlı ile olası bir harbi çıkarlarına uygun görmeyen 
Rusya, İstanbul’da bulunan Kapı Kethüdası İvan Oylof’u murahhas ataya-
rak,37 onun aracılığıyla Osmanlı ile gerginliği giderme ve müzakere yolu ile 
netice almaya çalışmıştır. Bu noktada Osmanlı yönetimi de, Rusya’nın gö-
revlendirdiği murahhas ile görüşmeleri yürütmek üzere, devletin üst dü-
zey yöneticilerden Reisülküttap Mehmed Efendi ve eski defterdarlardan 
Hacı Mustafa Efendi’yi görevlendirmiştir.38 

İki devlet arasındaki görüşme trafiğine Fransa’nın da İstanbul’daki elçi-
si Marquis De Bonnac aracılığıyla dâhil olduğu unutulmamalıdır.39 Fran-
sa’nın bu süreçte bu kadar etkin olmasının sebeplerinden biri Avrupa güç 
dengesi içerisinde son zamanlarda meydana gelen gelişmelerle ilgili olduğu 
                                                           
33 M. Sertoğlu, a.g.e., s, 2447; İ.H. Uzunçarşılı, a.g.e., s, 189. 
34 Akdes Nimet Kurat, Rusya Tarihi, TTK Yay., Ankara, 1999, s. 262-263. 
35 İsmail Hami Danişmend, İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, Türkiye Yayınevi, Cilt: IV, İs-
tanbul, 1972, s. 13. 
36 Çelebizâde Asım, a.g.e, s. 56-57. 
37 BOA, Cevdet Hariciye, B.N., 9328. 
38 BOA, Cevdet Hariciye, B.N., 9328; Çelebizâde Asım, a.g.e, s. 58. 
39 BOA, Cevdet Hariciye, B.N., 9328. 
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da anlaşılmaktadır. Zira Fransa’nın, Avrupa’da güçlenmeye başlayan Avus-
turya’ya karşı, Osmanlı ve Rusya’yı yanına alıp ortak bir güç oluşturma 
niyeti taşıdığı da bilinmektedir.40 Yapılan müzakerelerde ilk etapta gün-
demde olan konu, gerek Rusya’nın ve gerekse Osmanlı’nın, İran toprakla-
rında başlattıkları askerî harekâtları durdurmaları hususu olmuştur. Os-
manlı tarafı; Azerbaycan, Gürcistan ve Dağıstan gibi yerlerin önceden Os-
manlı toprakları olduğunu belirterek, buraların bırakılmasının söz konusu 
olamayacağı mesajını vermiştir.41 

Rusya ile başlamış olan müzakerelerin çerçevesini belirlemek ve Os-
manlı’nın ne şekilde hareket edeceğini tespit etmek için İstanbul’daki Be-
şiktaş semtinde bulunan Saray-ı Âsafî’de 7 Ağustos 1723 tarihinde istişa-
reler başlamıştır. Bu görüşmelerde Osmanlı yönetiminin önde gelen bü-
rokratları, mevzuyu bütün yönleriyle ele alıp değerlendirmelere tabi tut-
muşlardır. Bir nevi meşveret meclisi vasfını taşıyan bu toplantıda ağırlıklı 
olarak, Rusya’nın hedefinde olan ve mevki itibariyle kilit noktada bulunan 
Bakü’nün Rusya’dan önce Osmanlı askerî marifetiyle alınması hususu ön 
plana çıkmıştır.42 

Normalde Osmanlı’nın Rusya ile bir şekilde müzakerelere başlamış ol-
masına rağmen bu realiteyi pek de önemsemeden, Rusya’dan önce Bakü’yü 
zaptetmek istemesini de o zamanki politik zeminle açıklamak mümkündür. 
Nitekim hem Osmanlı hem de Rusya, İran’ın mevcut durumunun yıkılışa 
doğru gittiğini ve İran coğrafyasının yakın geleceğinin ne olacağının belli ol-
madığını, mevcut karışık ortamın İran’da uzun sürmesi halinde de iki devle-
tin kendi coğrafi konumları ve stratejik öncelikleri noktasında belirli mer-
kezler üzerinde hâkimiyet kurma düşüncesine sahip olacakları açıktı. An-
cak asıl sorun, iki devletin de elde tutmak istediği bölgenin (Kafkasya hava-
lisi) aynı olması ve bu yerler dolayısıyla karşı karşıya kalmalarıydı. 

Osmanlı bürokrasisinin Beşiktaş’taki sarayda yürüttükleri görüşmeler-
de bir başka gündeme gelen konu Şirvan meselesi olmuştur. Şirvan’ın Os-
manlı himayesinde olması, başlarında da Osmanlı desteği ile Davud Han’ın 
bulunması, buranın sükûnete kavuşmasını sağlayamamıştır. Zira gerek 
Rusya’nın bazı gerekçelerle buraya yönelik niyeti ve gerekse Şirvan içindeki 
bazı aşiretlerle Davud Han arasında yaşanan sıkıntılar, Şirvan’ın Osmanlı 
nezdindeki durumunu gittikçe hassaslaştırmıştır. Bu bakımdan da önce-
likle buradaki aşiretlerin Davud Han’a karşı çıkardıkları sorunların gideril-
mesi, en azından buranın iç emniyetinin sağlanması Osmanlı için öncelikli 
bir konu olarak görülmüştür. 

İran’daki gelişmeleri değerlendirmede de İran’dan gelen istihbarat ra-
porları çerçevesinde; Şah Hüseyin’in durumunun vahim olduğu, Safevi si-
                                                           
40 İ. H. Danişmend, a.g.e, s. 14; J.M. Roberts, Avrupa Tarihi, İnkılâp Yay., (Çev. Fethi Aytu-
na), İstanbul, 2010, s. 358-365. 
41 Çelebizâde Asım, a.g.e, s. 58. 
42 Çelebizâde Asım, a.g.e, s. 60. 
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yasi otoritesinin son bulduğu, o zamanki ifade ile İran’ın pür-fitne içinde 
olduğu algısı Osmanlı devlet adamlarına yerleşmiştir. Osmanlı yönetimin-
de açıkça en çok rahatsızlığa sebep olan konu, İran’daki bu karışık duru-
mun sonucunda, özellikle Osmanlı-İran sınır bölgelerinin yabancı-düş-
man güçler eline geçmesinden duyulan rahatsızlık olmuştur.43 Nitekim 
Osmanlı yönetimi bu durumu önceden sezinlediği için de 1722 Mayısın-
dan itibaren Bağdat, Basra, Musul, Van, Kars, Erzurum, Şehrizor valileri-
ne emirler göndererek hazırlıklı bulunmalarını istemiştir. Bilhassa Bağdat 
Valisi Hasan Paşa’ya İran merkezine yakınlığı ve olan bitenleri daha erken 
öğrenmesi dolayısıyla hazırda beklemesi tembih edilmiştir. Zaten Bağdat 
Valisi Hasan Paşa’nın kısa bir süre sonra İran’daki duruma ilişkin verdiği 
bilgilerden ortaya çıkan tablo ve Osmanlı’nın duruma ilişkin algısı Çelebi-
zade Asım’ın belirttiği üzere; “Mahmud Hân-ı Afgân’ın Isfahân’a müstevli 
olub Şah Hüseyin’i evlâd ü ‘iyâli ile esir itmeğin rafızâ-ı evbâş ve hazele-i kı-
zılbaşın kemâli acz” içinde olmaları, İran’a ilişkin Osmanlı zihniyetindeki 
anlayışı ortaya koyan en net ifadeler olmuştur.44 

Bağdat Valisi Hasan Paşa’nın verdiği bilgilere bakıldığında, özellikle sı-
nır boylarındaki asayişsizlik durumuna dikkat çekilmekte ve İran toprak-
larında Osmanlı için önemli mevkilerin ele geçirilmesinin mümkün olduğu 
vurgulanmaktadır. Zaten Osmanlı’nın, harekete geçtiği zaman da, esas ga-
yenin Müslümanların can ve mal güvenliğini temin etme gerekçesine bağ-
lanması, buna dayalı olarak da sefere ilişkin alınan iki fetvada bazı husus-
ların ön plana çıkarılması dikkat çekmektedir. 

Bu fetvaların ilkinde, İran’daki kargaşalık ve Şah Hüseyin’in tahttan in-
dirilmesi ile ortaya çıkan duruma atıfta bulunularak, o zamana kadar Os-
manlı ile İran arasında yapılmış olan antlaşmaların geçersizliğine vurgu ya-
pılmıştır. İkinci fetvada ise, dini söylemler kullanılarak Sünni camiayı etkile-
yecek bir dille, Şii İran’da öteden beri Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer ve Hz. Ay-
şe’ye yönelik ağır hakaretler edildiği gibi klasik Sünni-Şii anlaşmazlıklarını 
oluşturan hususlar ifade edilmiştir.45 Kısacası Osmanlı yönetiminin İran’a 
yönelik oluşturduğu siyasi telakkiler ve askerî hareketini meşru bir zemine 
oturtmak için dinî/mezhebi hususları ön plana çıkarması, üzerinde durul-
ması gereken noktalardan birisi olmuştur. Nitekim Müslüman bir coğrafya-
ya yönelik sefer açılacaksa ve öncelikle oradan açılmış bir saldırı da söz ko-
nusu değilse, yapılacak seferi belirli bir gerekçeye dayandırmak gerekmiştir. 

Rusya temsilcisi ile Osmanlı yetkilileri arasında İstanbul’da yapılan ilk 
görüşmelerden tam bir sonuç alınamaması ve görüşmelere doksan günlük 
bir ara verilmesi müddeti içerisinde, Osmanlı’nın İran topraklarına yönelik 
askerî hareketlerini devam ettirdiği görülmüştür. Mesela Tiflis üzerine se-
                                                           
43 Çelebizâde Asım, a.g.e, s. 62-63. 
44 Çelebizâde Asım, a.g.e, s. 54. 
45 Çelebizâde Asım, a.g.e, s. 64-65. 
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rasker olarak tayin edilmiş olan Erzurum Valisi Silahtar Ali Paşa’nın iste-
nilen neticeleri elde edememesi ve sorumsuz davranışları, onun azledilip 
yerine Kars Beylerbeyi Mustafa Paşa’nın atanmasına sebep olmuştur. 

Mustafa Paşa’dan, Ruslardan önce Hazar Denizi batı sahil kesimlerinin 
ele geçirilmesi, özellikle de Bakü’nün alınması istenmiştir. Ancak Mustafa 
Paşa’nın da ağırdan davranması, Osmanlı’nın isteğinin yerine getirilmeme-
sine sebebiyet vermiştir. Bunun üzerine Mustafa Paşa görevinden azledil-
miş ve yerine Diyarbakır Valisi Arifi Ahmed Paşa Seraskerlik payesi ile 
atanmıştır. Ancak bu görev değişimleri Osmanlı’nın umduğu neticeyi ver-
mediği gibi bir müddet sonra Bakü’nün Ruslar eline geçmesi, Osmanlı yö-
netimini ziyadesiyle rahatsız etmiştir.46 

Bakü’nün Ruslar eline geçmesiyle birlikte ortaya çıkan tablo şudur. 
Rusya Tahmasb ile anlaşmaya varıp, ele geçirdiği yerler kendisinde kal-
mak şartıyla onun şahlığını kabul etme ve Afganlıları İran’dan çıkarmak 
için Tahmasb’ı destekleme sözü vermişti. Tabi bu söz karşılığında Rusla-
rın elinde tuttuğu yerler Bakü’nün dışında Derbent, Gilan, Mazenderan ve 
Esterabad gibi mevkilerdi ki, buralar Hazar Denizi’nin güney sahil kesim-
lerinden başlayıp Derbent’e kadar uzanan Hazar Denizi’nin batı sahil şeri-
dini oluşturmaktaydı. Bu ise Hazar Denizi’nin neredeyse bütünüyle Rusya 
kontrolüne geçmesi ve Kafkasya üzerinde önemli bir nüfuz alanı oluştur-
ması anlamına gelmekteydi. Böylece Osmanlı elindeki Şirvan toprakları 
açıkça Rus tehdidi altına girmişti. 

İşte bu vaziyet çerçevesinde Osmanlı-Rus müzakereleri tekrar başladığı 
vakit, Rus Murahhası Oylof ile Fransız Elçisi Bonnac’ın Osmanlı’ya teklifi, 
Rusya’nın aldığı ve Tahmasb’ın da saltanatı elde etme karşılığında onayla-
dığı yerleri Osmanlı’nın da kabullenmesi olacaktı. Buna mukabil Rusya’da 
Osmanlı’nın İran’da o zamana kadar ele geçirdiği yerleri tanıyacak ve Os-
manlı için önemli bir bölge olan Şirvan bölgesine ve buranın başındaki 
Davud Han’a karışmayacaktı.47 

Osmanlı’ya sunulan bu önerinin anlamı şuydu. Osmanlı Devleti, Fran-
sa ve Rusya’nın kendisine sunduğu bu teklifi ya kabul edecekti. Ya da tek 
başına kalıp, hem İran içinde başlattığı seferleri devam ettirecek hem de 
Rusya’ya karşı mücadeleye başlayacaktı. Tabi Osmanlı’nın böyle bir du-
rumda tek başına kalmasının da o zamanki politik zeminde pek çok mah-
zuru içinde barındırdığı muhakkaktı. Birincisi, Osmanlı açıkça Rusya ile 
karşı karşıya kalacaktı. İkincisi, İran Safevileri yerine Afganlıları destekli-
yormuş gibi bir sonuç ortaya çıkacaktı. Üçüncüsü ise, yukarıdaki teklifi 
destekleyen Fransa’yı da karşısına almış olacaktı. 

Açıkçası diplomatik açıdan Osmanlı’nın zor bir durumda olduğu anla-
şılmıştır. Artık mesele sadece yıkılmaya yüz tutmuş İran Safevi Devleti 
                                                           
46 Çelebizâde Asım, a.g.e., s. 71-72. 
47 Çelebizâde Asım, a.g.e., s. 139. 
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topraklarında belirli yerleri ele geçirip buralarda hâkimiyet kurma mesele-
si olmaktan çıkmıştır. Mevzu uluslararası güç dengelerinin hesaplarına 
göre şekillenen bir mahiyete dönüşmeye başlamıştır. Bu tablo içinde en 
kazançlı devletin Rusya olduğu da belli olmuştur. Zira Çar I. Petro, hedef-
lediği mevkileri alarak ileriye dönük hesaplarını yapmaya başlamıştır. 
Rusya’nın bu durumu hem Osmanlı hem de İran için ciddi bir tehdit hali 
oluşturmuştur. Osmanlı’dan bir başarı gibi görünen ve İran’da ele geçirdi-
ği yerlerin ağırlıklı olarak Şii nüfuslu bölgeler olması, buraların uzun süre-
li Osmanlı elinde kalmasına imkân vermeyeceği gibi, Afganlı meselesinin 
de ne şekilde sonuçlanacağı belirsiz bir hal almıştır. 

Rusya için İran coğrafyasına hâkim olan unsurun Şii veya Sünni olma-
sı o kadar önemli değildi. Onlar için önemli olan güçsüz bir İran’dı. Os-
manlı açısından durum ise çok karışıktı. Bir taraftan öteden beri düşman 
olarak gördüğü ve buna göre bir devlet refleksi oluşturduğu Şii Safeviler 
vardı. Şimdi ise eski dost olan Sünni Afganlıların İran’da yönetimi ele ge-
çirmesiyle Osmanlı’yı tehdit edecek bir yapının ortaya çıkmasından duyu-
lan rahatsızlık söz konusuydu. O an için Afganlılara sıcak bakılsa, ileride 
Timur’un 1402 Anakara Savaşı’na benzer bir durum Osmanlı’nın başına 
gelmesi söz konusu olabilir miydi? Yine Sünni İslâm dünyasında bir tek 
Emirü’l-müminin olması lazımken ve bunu da Osmanlı Padişahı üstlen-
mişken, şimdi iki tane mi olacaktı? Aslında bu sorular ve bunlara benzer 
hususların Osmanlı yönetim kademesinin zihnini meşgul ettiğini söyle-
mek mümkündür. 

Yukarıda ifade etmeye çalıştığımız bağlamda Osmanlı yönetimi, Rusya ile 
başlayacak yeni müzakere sürecinin daha sıkıntılı olacağını tahmin etmiş-
tir. Buna rağmen yine de güçlü devlet ve her şeye hâkim yönetim görüntü-
sünde, müzakerelere devam etmeyi siyasetine uygun bulmuştur. Üç ay ön-
ce yapılan görüşmelerde Osmanlı için öncelikli olan konular tekrar dile geti-
rilmiştir. Görüşmeler süresince de Osmanlı murahhasları Rusya ile bütün 
bağları kopartacak mahiyette bir üslup kullanmaktan kaçınmışlardır. 

Osmanlı tarafının müzakerelerde ön planda tuttuğu husus, Safevi ha-
nedanının geleceği meselesi olmuştur. İran Safevi hanedanının resmen 
Şahı mevkiinde olan Şah Hüseyin’in hayatta olduğu ve Mahmud Afgan 
elinde hapiste bulunduğu vurgusu yapılarak, Şah sağken yerine oğlu Tah-
masb’ı Şah tanımanın yanlışlığı hususu, “Acem şahları olan kişiyi imam ve 
mutlaka hal‘ü ‘azline ikdâm ve hayatda oldukça âhere ittibâ ve iktidâyı ha-
ram bilüb...” ifadeleri ile dile getirilmiştir.48 Ayrıca Tahmasb’ın Rusya ile 
anlaşmış olmasına bağlı olarak, ilelebet Rusya’ya bırakılması söz konusu 
olan Derbent ve Bakü gibi mevkiler dolayısıyla Osmanlı’da öteden beri var 
olan rahatsızlık tekrar ifade edilmiştir. Kısacası Osmanlı yönetimi, strate-
jik açıdan önemli bu yerlerin bir oldu bitti ile Rusya’ya bırakılmış olmasını 
                                                           
48 Çelebizâde Asım, a.g.e., s. 141. 
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içine sindirememiştir. Çünkü gelecekte de İran’daki durum ne olursa ol-
sun Hazar Denizi’ni elinde tutan güçlü bir Rusya’nın Derbent, Bakü, Gi-
lan ve Mazenderan taraflarını elden çıkarmayacağı anlaşılmıştır. 

Esasında Tahmasb’ın Rusya’yı daha önemseyici bir tavır içerisinde ol-
ması ve kendi saltanatı için Rusya desteğini almayı daha bir ön planda 
tutması, buna bağlı olarak da önemli mevkilerin Rusya’ya bırakılmasına 
göz yumması, Osmanlı’da Tahmasb’a karşı olan memnuniyetsizliğin daha 
da artmasına sebebiyet vermiştir. Hatta Tahmasb’a yönelik; “Tahmasb di-
dikleri şahs-ı meçhul’ül-hâl” ifadesi bunu net bir şekilde göstermiştir. O 
süreçte Tahmasb’ın Osmanlı’nın İran topraklarında üç koldan yürüttüğü 
askerî faaliyetleri durdurması isteğine yönelik Osmanlı’nın cevabı ise, o 
kadar büyük masraflarla ve askerle yapılan bu seferlerin durdurulmasının 
söz konusu olmayacağı şeklinde olmuştur.49 

Osmanlı Devleti, müzakerelerde anlaşmaya çok meyilli ve bunu isteyen 
bir devletmiş görüntüsünü vermek istemediği gibi, devletin kuvvet ve kud-
retinin hem barış hem de savaş yapmaya yeterli olduğunu her fırsatta 
vurgulayarak, şayet Osmanlı’nın elinde tuttuğu yerlere yönelik bir hareket 
olursa buna çok sert karşılık verileceği de dile getirilmiştir. Hatta Fransa 
elçisine de durum açıklanarak, Rusya’nın Osmanlı’ya yönelik anlaşma yo-
lundaki dayatmacı yaklaşımından duyulan rahatsızlık ifade edilmiştir. Çe-
lebizade Asım’ın belirttiği üzere Osmanlı’nın oluşturmaya çalıştığı algı; “bir 
elde tiğ bir elde kalem” yani bir yandan güç göstergesi olan silahı kullan-
ma olasılığı, bir yandan da müzakerelere açık, barışın eşit şartlarda ve her 
devletin çıkarları gözetilmesi noktasında olması şeklinde olmuştur.50 

Bu arada Osmanlı yönetimi, mevcut müzakereler sürecinde bir taraftan 
da kendi yetkili kurumlarında gelişmeleri değerlendirerek, üst düzey bü-
rokrat ve ulemanın görüşlerini alma yoluna gitmesi dikkate değerdir. Hatta 
bu istişare etme hususuna ilişkin Çelebizade Asım tarihinde o kadar çok 
detaylı bilgiler vardır ki, bu durum bile Osmanlı diplomasisinin çalışma bi-
çimine ilişkin önemli ipuçları vermektedir. Yine bu görüşmelerde her husu-
sun en ince ayrıntısına kadar göz önünde bulundurulması ve ne yapılması 
gerektiği konusunda alternatifler sunulması da dikkat çekicidir. 

Detaya girmeden bu istişarelere değinecek olursak; öncelikle İlmî Ah-
med Efendi vasıtasıyla ulema arasında mevcut durum müzakere edilmiş-
tir. Ulema sınıfı, Rusya ile yürütülün görüşmeler ve ele alınan konular ile 
anlaşmazlık gibi duran hususlara ilişkin, bunların öyle kabul edilemez 
durumlar olmadığını ve derhal reddedilmemesi gerektiğini, yerine göre 
makul çerçevede anlaşmanın iyi olacağı yolunda kanaat bildirmiştir. 

Zira yukarıda ifade ettiğimiz Rusya ile başlatılan ve Fransa elçinin de 
arabulucu olduğu müzakerelerin ikinci safhasının başlangıcında, Osman-
                                                           
49 Çelebizâde Asım, a.g.e., s. 141-142. 
50 Çelebizâde Asım, a.g.e., s. 143. 
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lı’nın yerine göre sert tutumu ve Rusya ile Tahmasb arasındaki anlaşmayı 
eleştirmesi sonrasında, Rus Çarı I. Petro’nun daha yapıcı olmaya başladığı 
anlaşılmaktadır. Rus Çar’ının, İstanbul’daki murahhası aracılığıyla dost 
olarak gördüğünü söylediği Osmanlı ile anlaşmadan yana olduğunu bildir-
mesi, önemli bir gelişme, en azından gerginliği azaltıcı bir durum olarak 
görülmektedir. 

Ulema heyeti buna da vurgu yaparak, Rus Çarı ile Tahmasb arasında 
yapılan anlaşmanın Osmanlı-Rus dostluğuna aykırı olmadığını, nihayetin-
de Osmanlı’nın bütün İran’ı işgal etme gibi bir niyet taşımadığını, hal böyle 
iken İran meselesi için mevcut Osmanlı-Rus barış durumunun tehlikeye 
atılmasının uygun olmadığı ifade edilmektedir. Yine Tahmasb’ın Osmanlı 
desteğini almaya çalışması ve bir elçisini göndererek -elçi o sıralar Revan 
Seraskeri Ahmed Paşa’nın yanında bulunmaktadır.- yardım talebinde bu-
lunması, Osmanlı’nın İran’da elde ettiği toprakları muhafaza etmesi için 
Çar’ın da aracı olmasına gerek olmadığı anlamına geldiği belirtilmektedir..51 

15 Ocak 1724 tarihinde Osmanlı’daki ulema ve bürokrasinin önde ge-
lenleri bir araya gelerek, son durumu tekrar müzakere etmeye başlamış-
lardır. Toplanan bu meşveret meclisinde Sadrazam Nevşehirli Damat İbra-
him Paşa, ilk sözü alarak yapılacak görüşmelerin önemine vurgu yapmış 
ve herkesin fikrini açıkça söylemesini de istemiştir. Bu görüşmelerde gün-
demin ilk konusunu yine Rus Çar’ı I. Petro ile İran Şehzadesi Tahmasb’ın 
aralarında yapılan anlaşma ve bu anlaşma çerçevesinde Gilan, Mazende-
ran, Bakü ve Esterabad’ın Rusya’ya bırakılması, buna karşılık olarak da 
Rusya’nın, Tahmasb’a dost olana dost, düşman olana düşman olacağını 
beyan etmesi mevzusu oluşturmuştur. Hatta bu süreçte Osmanlı’nın üç 
koldan İran içinde yürüttüğü askerî harekâtları neticesinde eline geçirmiş 
olduğu bazı toprakları iade etmesi yönünde Rusya ve Tahmasb’ın talepleri 
olduğu da belirtilmiştir. 

Bu vaziyet ekseninde meşveret meclisine katılanların, durumu analiz 
etmesi ve ona göre karar verip fikirlerini söylemeleri istenmiştir. Hatta İran 
seferinden vaz mı geçilsin? Yoksa sefere devam mı edilsin? Sorularının ce-
vapları aranmıştır. Tabi başta sadrazam olmak üzere üst düzey yöneticile-
rin sözlerinde dikkat çeken hususlar, Osmanlı’nın gerekirse hem İran hem 
de Rusya ile aynı anda savaş yapmaya muktedir olduğu vurgusu olmuş-
tur. Bu ifadeler, bir devletin kendi siyaseti doğrultusunda ayakları üzerin-
de durabilme gücünün bir göstergesi olarak görülmüştür. Nitekim o zama-
na kadar Rus Çarı I. Petro, yerine göre dostane bir dil kullanıp barıştan 
yana ve Osmanlı ile dost olma vurgusu yaparken, bir yandan da tahak-
küm edercesine Osmanlı üzerinde baskı kurmaya çalışması, Osmanlı rica-
linde ciddi rahatsızlıklara sebep olmuş, bu konu meşveret meclisinde de 
gündeme gelmiştir. Osmanlı yönetim kademesinde yukarıda ifade ettiğimiz 
                                                           
51 Çelebizâde Asım, a.g.e., s. 144. 
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tarzda tartışmalar olurken, bir yandan da Fransa elçisinin tekrar devreye 
girerek Rusya ile Osmanlı arasında mutlak surette bir anlaşma olması ge-
rektiği yolunda ısrarcı tutumu dikkat çekici bir husus olmuştur. Fransa 
Elçisi, yapılmasını istediği bu anlaşmanın Osmanlı’nın hayrına olduğunu, 
aksi takdirde sıkıntıların doğacağını da belirtmiştir. Onun kullandığı bu 
dil, diplomasi literatüründe bir nevi tehdit içerikli ve Osmanlı’yı anlaşma-
ya mecbur tutan bir anlam taşımıştır.52 

Netice itibariyle hadiselerin seyrine baktığımızda, Osmanlı yönetiminin 
gelişen durum karşısında tavrının aceleci olmaktan uzak, hesaplı ve her 
hususu müzakere edip ona göre hareket etme noktasında olduğu anlaşıl-
maktadır. Zira gerek meşveret meclislerinde yapılan müzakerelerde ve ge-
rekse Osmanlı üst yönetiminin sergiledikleri tutumdan ortaya çıkan tablo, 
her konunun en ince ayrıntısına kadar düşünülmesi şeklindedir. Padişah 
III. Ahmed’in ise sefer hazırlıkları yapılmasını istemesi ve başta Rusya ol-
mak üzere hiç bir devletten çekinmiyormuş izlenimi vermesi de önemli bir 
ayrıntı olarak görülmektedir. 

Bu arada İstanbul’da Rusya adına Osmanlı ile müzakereleri yürüten 
Rus Murahhası ile Fransa Elçisi, Sadrazam Nevşehirli Damat İbrahim Pa-
şa ile tekrar görüşmek istediklerini belirtmişlerdir. Bu iki önemli bürokrat, 
Sadrazam İbrahim Paşa ile yaptıkları görüşmelerde yapıcı diplomatik bir 
dil kullanarak ve yerine göre İbrahim Paşa’yı da alttan alarak, barışın ol-
ması yönünde taşımış oldukları iyi niyeti ifade etmişlerdir. Hatta Rus Çarı 
I. Petro ile Osmanlı Padişahı III. Ahmed arasındaki dostluğun ebedi oldu-
ğu gibi, bilindik sözler söylemişlerdir. Bu olumlu mesajlar, o zamanki 
şartlar içerisinde Rusya ve Fransa’nın barıştan yana olduğunu, birlikte 
hareket ettiklerini, Osmanlı ile uzlaşıya varılmasının gerekli olduğu dü-
şüncesini taşıdıklarını göstermiştir. Bilhassa Fransa, mevcut İran toprak-
ları üzerindeki Osmanlı-Rus anlaşmazlığının bir savaşa dönüşmesini iste-
mediğini açıkça belli etmiştir. 

Bu görüşmelerde İran’daki mevcut duruma atıfta bulunularak, “diyâr-ı 
İran’ın sahipsiz kaldığı” Osmanlı ve Rusya’nın o zamana kadar İran top-
raklarındaki hareketlerinin de sınırları korumak gayesiyle olduğunu, Tah-
masb’ın faaliyetlerinin de Osmanlı ve Rusya ile ortak bir barış oluşturma 
niyetinden kaynaklandığı belirtilmiştir. Sadrazam Damat İbrahim Paşa 
ise, önceden beri Osmanlı’nın hassas olduğu konuyu, yani Rusya’nın Ha-
zar Denizi sahil kesimi üzerinde oluşturduğu hâkimiyetten duyulan rahat-
sızlığı bir kez daha Rus ve Fransız temsilcisine ifade etmiştir. Aslında Os-
manlı’nın da Rusya ile barış yapmaya meyilli olduğu, ancak tek çekincesi-
nin Rusya işgali altındaki stratejik mevkiler olduğu söylenmiştir. Bu gö-
rüşme sürecinde Fransa’nın ağırlığını koyduğu da anlaşılmıştır.53 
                                                           
52 Çelebizâde Asım, a.g.e., s. 145-146. 
53 Çelebizâde Asım, a.g.e., s. 148-152. 
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Osmanlı’nın bu müzakereler bağlamında en çok rahatsız olduğu konu-
lardan biri Şirvan’ın geleceği meselesi olmuştur. Her ne kadar o zamanki 
şartlar içerisinde burası Osmanlı himayesinde görünse ve Rusya bu duru-
mu kabul edici bir tutum takınsa da, Rus işgali altındaki Derbent’in yanı 
başında bulunan Şirvan’a yönelik Rusya’nın önceden beri var olan niyeti 
de göz önünde bulundurulduğunda tereddütler oluşmuştur. 

Açıkçası İran meselesinde Osmanlı ve Rusya için öncelikli konular var-
dı. Nasıl ki, Rusya için öncelikli konu, Hazar Denizi sahil kesimindeki hâ-
kimiyetini daimi kılmaktıysa; Osmanlı için de öncelikli husus, Dağıstan 
havalisini elinde tutmaktı. Osmanlı yönetimi ileride bu bölgeye yönelik 
olası bir Rus saldırısını engellemek için de tedbirler alma yoluna gitmişti. 
Bu tedbirler de, buraya asker sevki ile o zamanki mevcut Şirvan yöneticisi 
olan Davud Han’a karşı oluşabilecek bir ihtilal durumunun engellenmesi 
idi. Zira Şirvan’da Osmanlı için tek tehdit konusu Rusya değildi. 

Aynı zamanda bu havalideki kabile ve aşiretlerin sorunlar çıkarması da 
muhtemel problemler arasında görülmüştür. İşte bu konuların hepsi açık-
ça Fransa elçisine ifade edilmiştir. Fransa elçisinin Osmanlı gerekçelerine 
anlayış göstermesi, o zamana kadar Osmanlı için sürekli gündemde tutu-
lan Şirvan meselesinin çözümü konusunda mesafe alınmasını, en azından 
Osmanlı isteklerinin göz önünde bulundurulmasını sağlamıştır.54 

İran konusunda Osmanlı-Rus anlaşması, Fransa’nın da arabuluculuğu 
ile şekillenirken, Osmanlı yönetiminin önünde duran ve Rusya ile yapaca-
ğı antlaşmayı meşru hale getirmeyi sağlayacak son bir sorun kalmıştır. O 
da Tahmasb’ın resmen İran Şahı olarak tanınması meselesi olmuştur. Bu 
mesele Rusya’dan ziyade Osmanlı’nın düşündüğü bir konu haline gelmiş-
tir. Nitekim Rusya için Tahmasb ile yapılan antlaşma çerçevesinde O’nun 
İran Şahı olması hususunda bir tereddüt kalmamıştır. Hatta Rusya’nın 
İran’a yönelik hareket planının esas noktalarından birini de bu Şahlık me-
selesi oluşturmuştur. 

Tahmasb da Rusya’nın bu desteği karşılığında önemli mevkilerin Rus-
ya’ya bırakılmasına göz yummuştur. Yine Tahmasb ile Rusya arasında yapı-
lan antlaşma çerçevesinde İran’da o an için fiilen yönetimi elinde bulundu-
ran Afganlıları düşman ilan etmek ve onların buradan çıkarılmalarını sağla-
mak öngörülmüştür. Afganlıların İran’dan çıkarılması ise Rusya için anlaşı-
lır ve açıklanabilir bir durum kabul edilmiştir. Zira Rusya’nın Afganlılar ile 
dini ve ırki bir yakınlığının bulunmaması onların işini kolaylaştırmıştır. An-
cak meseleye Osmanlı açısından bakıldığında, Afganlıların Sünni olması, 
hatta İran’ı ele geçirmiş olan Mahmud Afgan’ın bağlı bulunduğu kabilenin 
(Gılzai) Türk kökenli olması55 durumu iyice karışık hale getirmiştir. 
                                                           
54 Çelebizâde Asım, a.g.e., s. 153-155. 
55 Gılzai kabilesinin kökenine dair çeşitli görüşler bulunmaktadır. Bu görüşlerle ilgili detay 
için bkz. Y. Karadeniz, a.g.e., s. 72. 
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Eğer Osmanlı, Rusya ile yürüttüğü görüşmeler çerçevesinde bir antlaş-
maya varacak olursa ki, durum o merkezdeydi. Bir şekilde Şehzade Tah-
masb’ın İran’da Şah olmasını desteklemiş ve Afganlılara karşı cephe almış 
olacaktı. Osmanlı’nın Safevi Devleti’nin kuruluşundan itibaren iki yüz yılı 
aşkın bir süre Şii esaslı bu devlete yönelik tavrı belliydi. Hal böyle iken Os-
manlı’nın düşman tanıdığı Safevileri birden destekler bir tutum takınması, 
Sünni Afganlılara karşı cephe alması, hatta Safevi hanedanından bir şeh-
zadeyi İran’ın başına geçirmek için anlaşma yapıp Afganlıları İran’dan at-
maya çalışması, pek çok açıdan soru işaretlerini içinde barındıran bir hu-
sustu. Osmanlı yönetimi böyle bir vaziyeti hem kendi toplumuna hem de 
Sünni İslâm coğrafyasına açıklamalıydı. Zira Çelebizâde Asım’ın belirttiği 
üzere; “Mir Mahmud Sünni olmağla merkuma karşu imdad ü i‘ânet şer‘an 
caiz olmadığı” cümlesi meseleyi en net biçimde açıklayan ifadelerdir.56 

Osmanlı yönetiminin bu durumdan çıkış yolu olarak ortaya koyduğu 
formül ise şu idi. Mahmud Afgan, Safevilerin başkenti olan İsfahan’a sa-
hip olduktan sonra İran’ın bütünü benimdir diyecekti. Böylece o zamana 
kadar hem Rusya’nın hem de Osmanlı’nın İran’dan aldığı toprakları geri 
isteyecekti. Bu durum Osmanlı için Afganlıları düşman olarak ilan etmesi-
ne ve onlara karşı harekete geçmesine fırsat verecek gerekçe olacaktı. 

Osmanlı yönetim kademesinde oluşan bu tasavvur, Fransız elçisi ile 
paylaşılmıştır. Elçinin istemesi üzerine bu konular Rus Murahhasına da 
iletilmiş, onun da Çar’a bilgi vermesi istenmiştir. Sadrazam Damat İbra-
him Paşa, Rus Murahhasına, antlaşmanın olması ve Rusya ile Osmanlı 
arasındaki anlaşmazlıkların tamamıyla giderilmesi için iki hususu günde-
me getirerek bunların netliğe kavuşturulmasını istemiştir.57 

Bunlardan birincisini, Çar I. Petro’nun, İran Şehzadesi Tahmasb ile 
yapmış olduğu antlaşmanın bütün ayrıntılarını Osmanlı’ya bildirmesi hu-
susu oluşturmuştur. İkincisi ise, şayet Osmanlı-Rus antlaşması sağlanır-
sa Rusya’nın da onayladığı Osmanlı’da kalacak İran topraklarına ilişkin 
Tahmasb’ın itiraz etmesi durumunda, Rusya’nın olası bu vaziyete yönelik 
tavrının ne olacağı meselesi olmuştur. Hatta Sadrazam İbrahim Paşa, böy-
le bir durumda Osmanlı’nın sözüne sadık kalıp, Rusya’nın İran’da ele ge-
çirdiği topraklara yönelik olumsuz bir tutum takınmayacağını da belirt-
miştir. Yine Sadrazam İbrahim Paşa, Rus Murahhasına Rusya’nın, Os-
manlı ile Tahmasb arasında oluşacak anlaşmazlık konusunda Osmanlı ta-
rafını tutup tutmayacağını veya Osmanlı’nın İran içindeki askerî hareketi-
ne karışmayacağına dair garanti verip vermeyeceğini de sormuştur. Rus 
murahhası ise, kendisine ifade edilen bu iki husustan ilkinin Rusya için 
daha kabul edilebilir olduğunu ve Rusya ile Tahmasb arasında yapılan 
antlaşmanın detayının açıklanabileceğini belirtmiştir. İkinci husustaki ko-
                                                           
56 Çelebizâde Asım, a.g.e., s. 155. 
57 Çelebizâde Asım, a.g.e., s. 155. 
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nuya ilişkin olarak da, şayet Tahmasb Osmanlı elindeki İran topraklarına 
yönelik olası bir itirazda bulunur ve önceden kabul ettiğini beyan ettiği bir 
kısım İran topraklarından feragat hususundan cayarsa, Rusya’nın, Os-
manlı ile olan ittifakına sadık kalacağını beyan etmiştir.58 

6. Osmanlı-Rus Antlaşması (24 Haziran 1724) 

Yukarıda ifade ettiğimiz şartlar çerçevesinde itirazlar, muhtemel durum-
lar gibi konular üzerinde müzakereler yürütüldükten ve Osmanlı için gün-
demde olan pek çok soru işaretleri bir nebze de olsa giderildikten sonra, iki 
taraf arasında antlaşma metni oluşturulmuştur (2 Şevval 1136- 24 Hazi-
ran 1724). Bu antlaşma, altı madde ve bir sonuçtan meydana gelmiştir.59 

Antlaşma maddelerini tek tek ele alıp analiz etmeden sadece bütünü 
üzerinde durduğumuzda, ortaya şöyle bir tablo çıkmıştır. 

1. Osmanlı Devleti’nin başından beri gündemde tuttuğu ve kendisi için 
çok önemli bir konu olan Şirvan’ın geleceği hususu ve buranın başına Os-
manlı onayı ile atanmış olan Davud Han’ın durumu, Osmanlı’nın istediği 
şekliyle Rusya tarafından resmen kabul edilmiştir. Aynı zamanda buranın 
sınırı oluşturulurken de Kür suyu esas alınmış ve gelecekte olması muhte-
mel olumsuz gelişmelerin önüne geçmek üzere Şirvan’a belirli bir miktarda 
Osmanlı askerinin gönderilmesi Rusya tarafından da uygun görülmüştür. 

2. Bu antlaşmaya göre; Ordubad, Tebriz, Marend, Meraga, Rumiye, 
Hoy, Tors, Selmas, Azerbaycan, Gence, Karabağ, Nahcivan, Revan, Üç Ki-
lise, Hemedan, Kirmanşah, Erdelan Osmanlılarda, Gilan, Mazenderan ve 
Esterabad ise Ruslarda kalmıştır. Bu iki devlete bırakılan topraklara yöne-
lik Tahmasb tarafından ileride olumsuz bir tepki veya itiraz olursa Os-
manlı ve Rusya birlikte hareket etmeyi kararlaştırmıştır. 

3. Osmanlı’ya bırakılan İran topraklarının, Çar I. Petro’nun kabulü ve 
Tahmasb’ın da onayı ile resmiyet kazanacağı belirtilmiştir. Osmanlı da 
Tahmasb’ın İran’daki Şahlığını tanıyacağını ifade etmiştir. Bu antlaşma 
çerçevesinde Tahmasb’a miras olarak kalan ve Safevi Devleti’nin başkenti 
olan İsfahan, Mahmud Afgan işgali altında bulunduğu için buranın Afgan-
lı işgalinden kurtarılması noktasında harekete geçilmesi de kararlaştırıl-
mıştır. Tahmasb, Osmanlı-Rus yardımı ile İsfahan’da tahta çıktıktan son-
ra kendisi ile Şah olarak tekrar bir antlaşma yapılacağı, Çar I. Petro’nu da 
buna muvafakat edeceği belirtilmiştir. 

4. Tahmasb’ın, her ne şekilde olursa olsun gerek Osmanlı ve gerekse 
Rusya’ya bırakılan İran topraklarıyla ilgili olumsuz bir tutumu söz konusu 
olursa Rusya ve Osmanlı’nın birlikte hareket etmesi kararlaştırılmıştır.60 
                                                           
58 Çelebizâde Asım, a.g.e., s. 156-157. 
59 BOA, Cevdet Hariciye, B.N., 9328. 
60 Anlaşma metninin detayı için bkz. Çelebizâde Asım, a.g.e., s. 158-164; BOA, Cevdet Hari-
ciye, B. N., 9328. Bu belge Rusya ile yapılmış olan anlaşmanın tam metnidir. Anlaşma met-
nin özeti için ayrıca bkz. İ. H. Uzunçarşılı, a.g.e., s. 192-194. 
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Özetlediğimiz bu maddeler çerçevesinde antlaşma sağlanırken, görüntü 
itibariyle Osmanlı Devleti, İran coğrafyasında geniş bir toprak parçasını el-
de etmiştir. Aynı şekilde Rusya da istediği stratejik mevkileri ele geçirmiş-
tir. Tabi bu durumun ne kadar süreceği antlaşmanın yapıldığı an itibariy-
le belli olmamakla birlikte, İran’daki karışık ortamın düzelmesinden sonra 
İran’a hâkim olacak güç kim olursa olsun bu taksimat planını benimse-
meyeceği de açıkça belli olmuştur. Zira bu kadar önemli yerlerin İran’ın 
elinden çıkması demek, İran’ın siyasi varlığının bitmiş olması anlamına 
gelmiştir. Bu bakımdan İran topraklarını taksim etmek için yapılan uzun 
müzakereler sonrasında ortaya çıkan bu antlaşmanın, tüm taraflar için 
memnuniyet verici olduğunu söylemek pek mümkün olmamıştır. 

Sonuç 

İran’da karışıklıkların ortaya çıkması ve Afganlıların adım adım İran 
Safevi saltanatını ele geçirmeye başlamasından itibaren gelişen hadisele-
rin seyrine baktığımızda, meselenin öncelikle çok boyutlu olduğu iyice an-
laşılmıştır. Osmanlı yönetimi bu durumu Safevi Devleti’nin çöküşe gidişi 
olarak görmüş ve ortaya çıkacak tablonun en çok kendisini etkileyeceğini 
tahmin etmiştir. 

Osmanlı-İran sınır bölgesinin uzunluğuna baktığımızda ve bu sınır çiz-
gisi üzerinde bulunan yerleri ele aldığımızda, zaten kendi içerisinde eski-
den beri pek çok sorunu barındıran bu mıntıkaların, yaşanan gelişmeler 
paralelinde daha da sorunlu hale geleceği ve Osmanlı’yı ciddi anlamda 
sarsacağı açıkça belli olmuştur. İran’da durum bu merkezde iken, Dağıs-
tan havalisinin Sünni ahalisi olan Lezgilerin İran’daki iç karışıklıktan isti-
fade mahiyetinde harekete geçmeleri ve Şirvan bölgesinde hâkimiyet oluş-
turmaları, bunu yaparken de burada bulunan bazı Rus tüccarlarını öldü-
rüp mallarını yağmalamaları, birden Rusya ile Osmanlı’yı karşı karşıya ge-
tiren başka bir sorunu oluşturmuştur. 

Lezgilerin dini hassasiyetle Osmanlı’dan istediği yardım talebi ve bu 
bölgenin stratejik açıdan Osmanlı için önemi, Osmanlı yönetiminin bura-
daki gelişmelere kayıtsız kalamayacağını göstermiştir. 1721 senesinden 
itibaren hadiseler bu şekilde ve hızlı cereyan etmeye başlamışken, Rus-
ya’nın da durumdan faydalanma isteyip harekete geçmesi, özellikle de Çar 
I. Petro’nun hükümdarlığıyla birlikte kuzeyde ve güneyde genişleme politi-
kasını temel hedef edinip büyük Rusya’yı kurma hayali, dengeleri değişti-
ren yeni bir mesele olmuştur. Açıkçası Osmanlı’nın iki yüz küsur yıllık 
İran ile olan mücadelesinde etkisini görmediğimiz Rusya, artık XVIII. asır 
başı itibariyle bu coğrafyada ortaya çıkacak yeni yapı da kendisinin de ol-
duğunu göstermiştir. 

Meydana gelen gelişmeler bağlamında hadiselerin Osmanlı, Rusya ve 
İran devletleri arasında geçeceği tahmin edilirken, Avrupa’nın önemli büyük 
gücü olan Fransa’nın mevcut dünya siyaseti üzerindeki hesaplarının da et-
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kisiyle bu havalideki gelişmelerden uzak durmayacağı anlaşılmıştır. Fran-
sa’nın normalde İran coğrafyası ile herhangi bir sınır komşuluğu bulunma-
masına rağmen, hadiselerin ortasında kendisine yer edinmiştir. Zira Avrupa 
içindeki Fransa-Avusturya anlaşmazlığının yansımaları ve Fransa’nın Avus-
turya’ya karşı Rusya ve Osmanlı’yı yanına çekme düşüncesi ile Asya kıtası-
nın geleceğine ilişkin Fransa hesaplarının da olduğu anlaşılmıştır. 

Yukarıdaki kısımlarda detaylıca anlattığımız üzere, başından sonuna 
kadar Osmanlı-Rus müzakereleri ve nihayetinde ortaya çıkan antlaşma 
metninin her aşamasında Fransa’nın dahli olduğu da aşikârdır. Bu du-
rum bile meselenin uluslararası bir diplomatik mevzuya dönüştüğünün 
kanıtı niteliğindedir. Yani Fransa, açıkça hem Rusya’ya hem de Osman-
lı’ya bu süreçte müdahale ederek müzakerelerin yürütülmesinde, tıkanık-
ların çözülmesinde ve istediği şekliyle Osmanlı-Rus antlaşmasının şekil-
lenmesinde etkili bir güç olduğunu göstermektedir. Nitekim İstanbul’daki 
Fransız Elçisi Bonnac’ın bizzat Sadrazam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa 
üzerindeki nüfuzu, süreçte yaşanan gelişmeler iyi takip edildiğinde net bi-
çimde anlaşılmaktadır. Hatta kimi zaman Osmanlı’nın bazı sebepler dola-
yısıyla anlaşmaya yanaşmaması ve Rusya’ya karşı diretmesi durumların-
da, bu elçinin ağırlığını koyduğunu ve yerine göre tehditkâr bir üslup ta-
kındığı da vakıadır. 

İran’da yönetimi ele geçirmiş olan Afganlılara yönelik Osmanlı algısı ve 
Şehzade Tahmasb’ın faaliyetleri çerçevesinde şah olma niyetini de değer-
lendirdiğimizde, bu hususlara yönelik olarak en sıkıntılı devletin Osmanlı 
olduğu da bellidir. Zira Şii Safevi saltanatının İran’da son bulması, genel 
Osmanlı anlayışı içerisinde istenen bir durummuş gibi görünmesine rağ-
men, aslında mevzunun pek de öyle olmadığı anlaşılmaktadır. Yukarıda il-
gili kısımlarda detaylı bir şekilde açıklamaya çalıştığımız üzere, Sünni Af-
ganlı egemenliğinin İran’da kurulması Osmanlı için yeni sorunların doğ-
ması anlamına gelmekteydi. Birincisi; Sünni İslâm dünyasının tek gücü ve 
hamisi konumunda bulunan Osmanlı Devleti, bu gücü kimseyle paylaş-
mak istemeyecekti. İkincisi; doğru dürüst bir devlet geleneğine sahip ol-
mayan ve kendi içerisinde pek çok aşiretten müteşekkil olan Afganlıların, 
ağırlığı Şiilerden oluşan bu coğrafyada nasıl bir hâkimiyet kuracağı ve 
sürdüreceği de belli değildi. Buna bağlı alarak da İran’da Afganlıların tam 
anlamıyla oluşturamayacağı hâkimiyet sonrasında ortaya çıkacak karışık-
lıklar yine Osmanlı’yı etkileyecek, Osmanlı-İran sınır boylarında Osman-
lı’nın uğraşmak zorunda kalacağı pek çok sorun baş gösterecekti. Bunun 
tersi bir durum olması halinde de, yani Afganlıların İran’da güçlü bir idare 
kurmaları durumunda da hadiseler Osmanlı aleyhine gelişmeye başlaya-
caktı. Nitekim İran’da güçlü bir hâkimiyet kuran Afganlılar, bir müddet 
sonra Osmanlı elindeki bazı İran topraklarını geri almaya çalışmaktan tu-
tun da, Kafkasya havalisinde Safevilerin eski hâkim olduğu yerleri ele ge-
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çirip, bu bölgedeki Sünnileri kendi yanına çekmeye çalışması söz konusu 
olduğunda, bundan yine Osmanlı etkilenecekti. Bu bakımdan Afganlılar, 
Osmanlı zihniyetinde içinde pek çok problemi barındıran belirsiz yeni bir 
sorun demekti. 

Şehzade Tahmasb’a gelince, Osmanlı yönetiminin ona bakışının pek 
olumlu olduğu söylenemez. Ancak yaşanan gelişmeler ve ortaya çıkan tab-
lo, Rusya’nın da Tahmasb ile yaptığı antlaşma göz önünde tutulduğunda, 
Osmanlı’nın Tahmasb’lı bir İran’ı kabullendiği sonucu ortaya çıkmaktadır. 
Osmanlı anlayışına göre, Osmanlı ve Rusya desteğine mecbur kalmış bu-
lunan bunun karşılığında da bazı İran topraklarını feragat etmek zorunda 
kalarak güçsüz bir görüntü çizen Tahmasb’ın İran’ın başında kalması, si-
yaseten daha uygundu. Ancak Tahmasb’ın sözünü tutmayacağı, saltanatı 
ele geçirdikten sonra sorunlar çıkaracağı algısı, Osmanlı’da hep yer etmiş 
ve sonraki dönemlerde yaşanan hadiseler Osmanlı’daki bu öngörünün 
doğru olduğunu göstermiştir. 

Yukarıdaki hususları bir bütün olarak değerlendiğimizde, 1722-1724 
yılları arasındaki iki yıllık kısa gibi görünen bir süre zarfında cereyan eden 
hadiseler, siyaseten ciddi sonuçlar doğuran gelişmelerdir. Bu süreçte Os-
manlı Devleti’nin faaliyetleri ve İran coğrafyasında bazı toprakları ele geçir-
mesi durumu, tek başına zayıfın zayıflığından faydalanma hali olarak gö-
rülemez. Veyahut bir tarihçimizin belirttiği üzere, Osmanlı’nın Batı’da 
Avusturya’ya karşı uğradığı yenilgiler sonrasında kırılan nüfuzunu ve kay-
bettiği topraklarını telafi etmek için İran’daki durumu fırsat bilip harekete 
geçmesi, burada topraklar elde etmesi hali olarak da değerlendirilemez.61 

İran’da yaşananlara bakıldığında Osmanlı yönetimi olup bitenlere se-
yirci kalması, en azından komşuluk hukukuna vurgu yaparak, zayıf hale 
düşmüş bir devletin bu halinden faydalanmanın Osmanlı’nın şanına ya-
kışmayacağı gerekçesi ile bir kenarda durması da beklenemezdi. Çünkü 
gelişen hadiseler en çok Osmanlı’yı etkileyen ve ilerde de büyük sorunlara 
sebebiyet verecek bir vaziyet almaya başlamıştı. Bir taraftan Kafkasya’nın 
geleceği, bir yandan Hazar Denizi kıyı kesimlerine hâkim olmaya başlamış 
olan ve bu havalinin yeni gücü olma yolunda stratejik ilerleyiş gösteren 
Rusya varken, Osmanlı’nın hadiselere seyirci kalması söz konusu olamaz-
dı. Hele Fransa’nın bile gelişmelerden yakından ilgili olması, mevzunun ne 
kadar geniş boyutlu olduğunu göstermektedir. Bu çerçevede olayların akı-
şı ve Osmanlı yönetiminin gelişmeleri mümkün olduğu kadarıyla ele alma-
sı, toplantılar yapıp bürokrasiden ulemaya kadar farklı kesimlerin görüş-
lerine başvurması, her gelişmenin Osmanlı’ya ne şekilde yansıyacağını he-
sap edip istişareler yapması, dikkate değer hususlardır. En azından Os-
manlı yönetiminin; bir devletin çıkarlarını, hassasiyetlerini, geleceğini dü-
şünüp ona göre hareket etmesi anlayışını, önemsemek gerekmektedir. Ta-
                                                           
61 E.Z. Karal, “a.g.md.”, s. 167. 
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bi Fransa elçisi ve onun vasıtasıyla Fransa’nın Osmanlı üzerindeki etkisi 
meselesini de değinmek de fayda var. Öncelikle yenileşme noktasında 
adımlar atmaya çalışan ve XVIII. yy. başı itibariyle Batı’nın teknolojik, as-
kerî, siyasi, ekonomik gücünü idrak etmeye başlamış olan, kendi sorunla-
rını da eski dost bildiği Fransa gibi devletlerden getireceği uzmanlarla gi-
dermeye çalışan bir Osmanlı yönetim anlayışı olduğu da unutulmamalıdır. 

Netice itibariyle 1722-1724 yılları arasında Osmanlı’nın İran politikası 
ve Rusya ile yaptığı antlaşma, o devrin siyasi şartları içerisinde politik ze-
minin getirdiği bir realiteye göre şekillenmiştir. O süreçte yaşananları Os-
manlı’nın ne engellemeye gücü vardı ne de tek başına Rusya ve Fransa’yı 
İran meselesine dâhil etmeme durumu vardı. Osmanlı’nın yaptığı, gelişen 
hadiseler karşısında devleti en doğru şekilde konumlandırmak ve gelecek-
te ortaya çıkacak sıkıntıları asgariye indirecek adımları atmaktı. Tabi akla 
şu soruda gelebilir. 1724 yılında yapılan antlaşma ile her şey halloldu 
mu? 1724 sonrası döneme bakıldığında sorunlar bu antlaşma ile çözülme-
diği gibi, antlaşma öncesi müzakereler esnasında Osmanlı yönetiminin 
tartıştığı ve gündeme getirdiği muhtemel olumsuzlukların çoğu aynen or-
taya çıkmıştır. Bu durum bile Osmanlı’nın İran topraklarındaki askerî ha-
rekâtının ve ele geçirdiği yerlerin kalıcı olmaktan uzak olduğunu ve bir şe-
kilde yine Osmanlı aleyhine gelişen bir durum ortaya çıkardığını göster-
mektedir. 
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Öz 

Türk İstiklal mücadelesinin en önemeli tarihi olayı; Amasya Tamimi-

nin yayınlanmasıdır. Tamimle, Türk milletine egemenliği ve bağımsızlığı 

yolunda çağırıda bulunulup, kendi kaderini kendisinin tayin etmesi isten-

miş ve milli mücadelenin esasları yazılı bir metin haline getirilmiştir. Aynı 

zamanda milli mücadele için dağınık mahalli teşkilatların birleştirilmesi 

ve milli haklara sahip çıkacak kongrelerin toplanması istenmiştir. 

Tamimle açıklanan İstiklal mücadelesinin plan ve programı doğrultu-

sunda uygulamaya konulan mücadeleler sonrasında; Mudanya Mütare-

kesi’yle askeri alanda, Lozan Barışı’yla da siyasi alanda kazanılan ba-

şarılarla İstiklal mücadelesi sonuçlandırılıp, Bağımsız Yeni Türk Devleti 

kurulmuştur. 

Anahtar kelimeler: Mustafa Kemal, Amasya Tamimi, İstiklal Müca-

delesi, I. Dünya Savaşı, Lozan. 

Abstract 

The First Step For Treaty of Lausanne: Amasya Circular 

The most important historical event of Turkish Survival War is the 

declaration of Amasya Circular. In this circular, a call was announced to 

Turkish nation for its independence and sovereignty, a wish was made to 

determine its own destiny and basics of Turkish Survival War were tur-

ned into a written document. In addition, gathering of disorganized orga-

nizations and congresses to defend national rights were emphasized. 

In accordance with the plans and programs declared in the Circular 

and administered accordingly, Independent Turkish State was establis-

hed as a result of achievements via Mudania Armistice in the military 

area and Treaty of Lausanne in the political area. 
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Giriş 

I. Dünya Savaşı’nın sona ermesi Osmanlı Devleti’nin sonunu getir-
mişti. Çünkü 30 Ekim 1918’de imzalanan Mondros Ateşkes mütarekesi 
fiilen bir devletin varlığını sona erdirecek şartlar taşımaktaydı. Savaşla 
kaybedilmeyen topraklar bu mütareke ile “İtilaf Devletleri”nin işgaline 
terk edilmişti. 

Böylece Batılı devletlerce 1815 Viyana Kongresi’nde “Hasta Adam” 
olarak nitelendirilen ve ölmeden mirasının paylaşılması gerektiğine karar 
verilen Osmanlı Devleti’nin topraklarının paylaşılması imkânına sahip 
oluyorlardı. 

Ama Türk milleti “Ya İstiklal Ya Ölüm” parolası ile yola çıkarak bu dü-
şüncelerinin hayata geçmesinin mümkün olamayacağını gerçekleştirdiği 
milli mücadele sonrasında yine işgalci güçlere imzalattırdığı “Lozan Ant-
laşması” ile kabul ettirip, milletler ailesi içerisindeki hür ve müstakil ye-
rinin her zaman var olacağını ispat edecektir. İşte, Yeni Türk devletinin 
resmen kuruluşu olan Lozan’a giden yolun başlangıcı Amasya Tamimi 
ile alınan kararlara dayanır. 

Bu çalışmada Yeni Türk Devleti’nin kuruluşuna giden yolun başlangı-
cı olan ve milli mücadele ruhunu ateşleyen Amasya Tamimi’nin ortaya 
çıktığı şartları, tarihteki önemi ile devletin adının Cumhuriyet olacağının 
işaretlerinin verildiği belge olduğunun üzerinde durulacaktır. 

Mütareke sonrasında itilaf devletleri temsilcileri Anadolu’nun değişik 
yerlerine giderek denetimlerde bulunup mütareke hükümlerinin uygula-
nıp uygulanmadığını kontrol edip, uyarılarda bulunuyorlardı.1 Orta Ka-
radeniz bölgesinde, özellikle Samsun ve Sinop havalisi ekonomik ve stra-
tejik konumlarından dolayı titizlikle kontrol altında tutulmakta idi. Çün-
kü bölge Orta Karadeniz’den, Orta Anadolu’ya çıkış kapısı konumunday-
dı. Aynı zamanda; Batum’dan İnebolu’ya, Gümüşhane’den Amasya’ya 
kadar Karadeniz kıyıları ile daha iç kısımlardaki illeri de içerisine alan 
coğrafyada bir Pontus Rum Devleti kurma mücadelesi verilmekte idi. Da-
ha sonra da bölgenin Yunanistan ile birleştirilmesi düşünülmekteydi. 
Bölgedeki Rum gençlerinde Pontusçuluk fikrinin oluşmasında Merzifon 
Amerikan kolejinin büyük rolü vardı.2 

Dolayısıyla İtilaf Devletleri bölgenin mütarekenin 7. maddesine göre 
işgaline zemin hazırlamakta idiler. Bu düşünceyle de İngilizler 9 Mart 
                                                           
1 Osman Özsoy, Saltanattan Cumhuriyet’e Giden Yolda Kurtuluş Savaşı’nın Perde Arkası, İs-
tanbul, 1999, s. 131; İzzet Öztoprak, “Mustafa Kemal’in Çalışmalarında Amasya Tamimi’nin 
Belirtileri”, Milli Mücadele’de Amasya Sempozyumu, Amasya Valiliği, Amasya, 1986, s. 59. 
2 Erdal Açıkses - Doğanay Rahmi, Amerika’nın Yüz Yıllık Ortadoğu Hayali, Chester Proje-
si, Elazığ, 2010, s. 22. 
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1919 tarihinde Samsun’a 200 kişilik bir müfreze çıkararak şehri dene-
timleri altına almayı amaçladılar. Bu askerlerden bir kısmı 30 Mart 
1919’da Merzifon’a gönderildi. Fakat bölgedeki İngiliz birliğinin mevcudu 
zamanla 450 kişiye yükseltildi.3 Samsun’dan sonra Merzifon’da resmen 
olmasa bile fiilen İngilizlerin işgali altına girmiş oldu.4 Bu gelişmelerden 
cesaretlenen bölgedeki Pontusçu çeteler tedhiş hareketlerini artırarak, 
Samsun sokaklarında rahatça dolaşıyorlardı. 

Bölgede böyle bir atmosferin yaşandığı dönemde Mustafa Kemal Paşa 
19 Mayıs 1919 tarihinde IX. Ordu Kıtaatları Müfettişliği görevi ve olağan-
üstü yetkileriyle Samsun’a geldi. Türk milletinin içinde bulunduğu bü-
yük sıkıntı ve yoksulluklara rağmen Türk istiklal mücadelesini başlattı. 
Bu mücadele aynı zamanda yeni devletin doğum sancılarını da berabe-
rinde getirdi. 

Nasıl ki, şafak vakti her zaman aydınlığın müjdecisi olmuşsa, Musta-
fa Kemal’in liderliğinde başlatılan milli mücadele hareketi de yeni devle-
tin şafağı olmuştur. 

Mustafa Kemal Paşa Samsun’a çıktığında yakinen ilgilendiği önemli 
konulardan biri Anadolu’nun değişik bölgelerinde kurulmuş olan Müda-
faa-i Hukuk ve Redd-i İlhak cemiyetleri ile ilişkide bulunmak, diğeri ise 
bölgede karışıklıklara sebep olan Pontusçu Rum çetelerinden kaynakla-
nan güvenlik meselelerini çözmek olmuştur. 

Samsun’da 25 Mayıs’a kadar kalan Mustafa Kemal güvenlik içerisinde 
çalışmasının zorluğunu görmesi üzerine karargâhı ile birlikte aynı gün 
Havza’ya gelerek, 12 Haziran’a kadar çalışmalarına burada devam etti. 

Amasya Sancağı, Pontusçu çetelerin faaliyet alanı içerisinde oldukları 
ve onlar için önemli olan bir bölge idi. Çünkü Pontus hayalini iddia 
edenler tarafından kendi tarihi rivayetlerine göre Amasya’nın hükümet 
merkezi olduğu ileri sürülüyordu. Bu bakımdan Amasya ve çevresinde 
yoğun faaliyet içerisinde bulunmaktaydılar.5 İngiltere’nin büyük yardım 
ve desteğini görmekteydiler. 

Bölgedeki Merzifon Amerikan Koleji Müdürü Wity Getheel’in görüşle-
rini değerlendiren İngilizler, kazayı karargâh merkezi yapmak isteyecek-
lerdir. Samsun’dan çıktıktan 6 gün sonra, 15 Mart 1919’da İngiliz suba-
yı Solter6 komutasında aralarında Müslüman olan Hintli askerlerin de 
                                                           
3 Stefanos Yerasimos, “Pontus Meselesi (1912-1923)”, Toplum ve Bilim, Sayı: 43-44, İstan-
bul, 1989, s. 36. 
4 Dursun Ali Akbulut, “Hamit Bey’in Canik Mutasarrıflığı Sırasında Karşılaştığı Problemler”, 
Ondokuz Mayıs ve Milli Mücadele Samsun Sempozyumu Bildirileri, 16-20 Mayıs 1994, Sam-
sun, 1994, s. 2-3. 
5 Mehmet Evsile, “Amasya Tamimi ve Atatürk’ün Amasya’daki Faaliyetleri”, Atatürk Araştır-
ma Merkezi Dergisi, Sayı: 40, C. XIV, Ankara, 1998, s. 2. 
6 Solter, Rum kökenli İngiliz subayı idi. 1923 yılı başlarında Pontusçu faaliyetlere katıldıkla-
rından dolayı Yunanistan’a gönderilen Rumların arasındaydı. Bkz. Kemal Esengin, Milli Mü-
cadele’de İç Ayaklanmalar, İstanbul, 1975, s. 210. 
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bulunduğu bir müfreze işgal kuvveti Merzifon’a girecektir. İşgalciler 
Amerikan Anadolu Koleji’ni karargâh olarak kullanmaya başlayıp, askeri 
birliklerini de Kara Mustafa Paşa Mektebi’ne yerleştireceklerdir.7 

Merzifon’daki İngiliz müfrezesinden bir grup asker, Mayıs 1919 orta-
larında Solter’in komutasında Amasya’ya geldiler. Hükümet Konağı’nı 
kontrol altına alıp, Solter mutasarrıfın odasına giderken, askerlerden 
birkaçı ise saat kulesinin kapısını kırarak, kulede dalgalanan Türk bay-
rağını indirip yerine İngiliz bayrağını çekerler. 

Amasyalılar haberi duyunca saat kulesi etrafında toplanarak İngilizle-
ri protesto ederler. Gelenler arasında şehrin ileri gelenlerinden; Müftü 
Hacı Hafız Tevfik Efendi, Kadı Ali Himmet Efendi, Hoca Bahaddin Efendi 
ve Vaiz Abdurrahman Kamil Efendiler vardı. Bu esnada bir uğultu ve ar-
dından çıkan fırtına kuledeki İngiliz bayrağını parçalayarak Yeşilırmak 
üzerine atar. İngiliz askerleri ise kaçarak Hükümet Konağı’na sığınırlar 
ve Amasya halkı tekbir sesleriyle Türk bayrağını tekrar göndere çeker. 
Mutasarrıfın odasında bulunan Solter bu gelişmeler sonrasında askerle-
rini yanına alarak şehri terk eder.8 

Mütareke sonrasında Anadolu’daki her işgal ve baskıya karşı her yer-
de gösterilen tepkinin bir örneği de Amasya’da gösterilmiştir. Bu tepkiler 
vatanı bölmek, bayrağı indirmek ve ezanı susturmak isteyenlere karşı en 
büyük güç olan halkın haykırışının tezahürü idi. 

Mustafa Kemal’in 8 Haziran’da Harbiye Nezareti tarafından İstanbul’a 
çağrılması üzerine ortaya çıkan gelişmeler karşısında, Havza’da güvenlik 
içerisinde olamayacağını, İngilizlerin daha sert davranmaya başlayacağını 
düşünerek, baskılardan daha uzak ve daha çok insana ulaşabilme amacıy-
la müfettişlik bölgesi içerisinde yer alan Amasya’ya gitmeyi uygun buldu. 
Mustafa Kemal’in Havza’ya geldiğinde merkez olarak en uygun yerin ne-
resi olacağı hakkında inceleme yaptırdığını, sonunda; 

“En uygun yer Amasya’dır. Burası Türklüğün ön kaynaklarından bi-

risi…. Uzun zaman şehzadeler şehri olması ile de merkezi idareye in-

tibak itiyadı vardır. Şifre ile fikrini sorduğumuz Kazım Karabekir Pa-

şa da Amasya’yı tercih ve tavsiye etti. Bunun üzerine biz ordu müfet-

tişliği karargâhı ile yola çıkarak, kendilerini Amasya’da beklediğimiz 

Ali Fuat Paşa ve Rauf Bey’e de bildirdik.”9  

diye karar verdiğini ifade etmektedir. 
Amasya’ya gidilmesi kararının alınmasından sonra Haziran ayının ilk 

haftasında, karargâhtan Doktor İbrahim Tali ve karargâh yüzbaşısı Mus-
                                                           
7 Vehbi Cem Aşkun, Kurtulan Merzifon, Balıkesir, 1956, s. 15. 
8 Şenol Susoy, Milli Mücadele Yıllarında Amasya, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul, 
2008, s. 74-75. 
9 Cemal Kutay, “Amasya Protokolündeki Gizli Madde”, 67. Yılında Amasya Tamimi, (Haz. 
Hüseyin Menç), Amasya Belediyesi Kültür Yayınları, Amasya, 1986, s. 24. 
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tafa Bey Amasya’ya gönderildi. Kadı Ali Himmet ve Eytam Müdürü Ali 
Efendi ile görüşülüp şehir halkının durumu ve düşünceleri hakkında bil-
gi edindiler.10 

Ardından Mustafa Kemal Amasya’nın ileri gelenlerini Havza’ya davet 
ederek bir görüşme yapar. Gelen heyetin başında Amasya müftüsü bu-
lunmaktaydı. Bu heyet Mustafa Kemal’in halka davetine ilk ses veren 
olacaktır. Bu da milli mücadeleyi halka dayandırmanın başlangıcı idi.11 
Mustafa Kemal, Havza halkına sivil olarak veda ederek Amasya’ya doğru 
yola çıkacaktır. 

1. Mustafa Kemal’in Amasya’ya Gelişi ve Faaliyetleri 

Mustafa Kemal Amasya’da yaşanan bayrak olayından yaklaşık bir ay 
sonra 12 Haziran 1919 Perşembe günü karargâhı ile birlikte Amasya’ya 
gelir.12 Geleceği bilindiği için sabahın erken saatlerinden itibaren Gezir-
lik denilen mevkiye ramazan ayı olmasına rağmen karşılamaya gidildi. 
Kendisini karşılamak üzere 5. Kafkas Fırkası askerleri ve Amasya’nın ile-
ri gelenleri de hazır bulunmuşlardır. Bunlardan Hacı Hafız Tevfik Efendi, 
Mustafa Kemal’e, “Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, hizmetiniz payidar ol-
sun! Paşa hazretleri Amasya gaye ve hedeflerinizin istihsali yolunda sizin 
yanınızdadır. Emin ve müsterih olun!”13 diyecektir. 

Mustafa Kemal ve beraberindeki heyete en sıcak karşılama Amasya 
halkı tarafından yapılır. Çünkü Amasya Müftüsü Hacı Hafız Tevfik Efen-
di; imam, vaiz ve eşraftan heyetin en güzel şekilde karşılanmasını ve 
ağırlanmasını istemiştir.14 

Karşılama sonrasında Mustafa Kemal halkla birlikte yaya olarak hü-
kümet binasına giderek mutasarrıf vekili Mustafa Bey’in makamına geç-
tiler. Ardından hükümet konağının büyük salonunda bulunan Amasyalı-
lara hitaben şu konuşmasını yaptı: 

“Aziz Amasyalılar!... 

Padişah ve Hükümet işgalcilerin elinde esir vaziyettedir. Bu kötü va-

ziyete çare bulmak için sizlerle işbirliği yapmaya geldim. Hep bera-

ber aziz vatanımızı ve istiklalimizi kurtarmak için bütün gayretimizle 

çalışmak zorundayız. 

Efendiler İzmir’in daha sonra Manisa ve Aydın’ın işgali, gelecekteki 

tehlikeyi daha açık göstermiştir. İşgal ve ilhak gibi hadiseler asil mil-
                                                           
10 Serap Taşdemir, “Türkiye Cumhuriyeti’nin Doğum Belgesi: Amasya Tamimi”, Atatürk 
Araştırma Merkezi Dergisi, Sayı: 63, C. XXI, Ankara, 2005, s. 2. 
11 Şevket Süreyya Aydemir, Tek Adam Mustafa Kemal 1919-1922, Cilt II, İstanbul, 2008, s. 
38. 
12 Şevket Süreyya Aydemir, a.g.e., s. 40-41; Hüseyin Menç, Milli Mücadele Yıllarında Amas-
ya Portreler-Belgeler, Ankara.1992, s.24  
13 Hüseyin Menç, Milli Mücadele Yıllarında Amasya, 2002, s. 67-69; Fethi Turgut, Makine 
Başında, Fer Yayınları, İstanbul, 1989, s. 38-39. 
14 Cemal Kutay, Kuruluşun ve Cumhuriyetin Manevi Mimarları, Ankara, 1973, s. 280. 
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letimizin kalbini parçalıyor. Memleketimizin tamamen muhafazası 

için mitingler yaparak milli heyecanı çok canlı göstermek lazımdır. 

Tahammülü imkânsız olan bu acıklı vaziyet karşısında derhal bir teş-

kilat kurmak ve büyük devletlerin mümessillerine tesirli telgraflar 

çekmek lazımdır. 

Amasyalılar, burası Havzadan ötesi Pontus oluyor. Sivas’tan doğusu 

Ermenistan’a katılıyor. Memleket İngiliz mandası altına giriyor. Tarihi 

büyük bir millet böyle bir esareti kabul etmez. Milletimizin tarihi şere-

fi vardır. 

Muhterem Amasyalılar; 

Memleketin her tarafında ateşli çalışmalar başladı. Türk vatansever-

lerinin gayretiyle garp memleketlerimizde milli cepheler kuruldu. Ce-

nupta Fransızlarla el birliği yapan Ermenilere karşı bir Adana cephe-

si teşkil edildi. Kuvvetli çetelerimiz Fransız ve Ermenilere saldırmaya 

başladı. Erzurum’da Ermenilerle mücadele başlamıştır. Amasyalılar 

ne duruyorsunuz! Burada da mutlaka her türlü haklarımızı korumak 

üzere bir (Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti) kurmalıyız. 

Amasyalılar, 

Düşmanlarımızın Samsun’dan yapacağı herhangi bir huruç hareketi-

ne karşı çarıklarımızı çekecek, dağlara çekilecek, vatanı en son kaya-

sına kadar müdafaa edeceğiz. Allah milletimize mağlubiyeti gösterir-

se bütün evlerimizi mallarımızı ateşe verecek ve bu aziz vatanı bir 

harabeye çevirerek boş bir çöl halinde düşmana bırakacağız. 

Amasyalılar hep birlikte yemin edelim.”15 

 Amasyalılar; Mustafa Kemal’in bu konuşmasına hep birlikte, “Emirle-
rinizi bekliyoruz!” cevabını verdiler. Paşa ise Amasyalılara, “sağ olun 
Amasyalılar, zaferi kazanacağız, vatan kurtulacaktır.”16 dedi. 

Mustafa Kemal Paşa bu konuşmasından sonra karargâhı ve şehrin 
ileri gelenleri ile birlikte kendisine çalışma mekânı olarak tahsis edilen 
Saraydüzü Kışlası’na geldi. Amasya’da kaldığı sürece 5. Kafkas Tümeni-
nin karargâhı olan bu yerde ikamet etti ve Amasya Tamimi de bu bina-
dan bütün yurda duyuruldu.17 

13 Haziran günü Cuma olduğundan Sultan Bayezid Camisi vaizi Ab-
durrahman Kamil Efendi’ye Cuma vaazında bahis edilecek konuları be-
lirten bir not gönderdi.18 Aynı gün sabah kalabalık bir Amasya heyetini 
                                                           
15 Erdal Aydoğan, Samsun’dan Erzurum’a Mustafa Kemal, Atatürk Araştırma Merkezi Ya-
yınları, Ankara, 2000, s. 84. 
16 Kemal Arıburnu, Sivas Kongresi: Samsun’dan Ankara’ya Kadar Olaylar ve Anılar, Atatürk 
Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, 1997, s. 27-28; Ahmet Demiray, Resimli Amasya Tari-
hi, Balıkesir, 1954, s. 135-136; Hüseyin Menç, a.g.e., s. 89. 
17 Hüseyin Menç, Milli Mücadele Yıllarında Amasya Portreler-Belgeler, Ankara, 1992, s. 104. 
18 Şenol Susoy, a.g.t., s. 80. 
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kabul ederek, onları memleketin içerisinde bulunduğu olumlu ve olum-
suz şartlar hakkında bilgilendirdi. İttihat ve İtilaf Partisi taraftarlarının 
sordukları sorulara, “Ortada ittihatçılık ve itilafçılık yoktur. Memleket me-
selesi vardır.” diyerek kaçak gezen bazı ittihatçıları davet ederek Amas-
yalılarla beraber çalışmalarını sağladı.19 Daha sonra o gün kendisi de 
Bayezid Camisi’ndeki vaazı dinlemek için Cuma namazına gelerek cami-
nin sol kayyımlığında oturdu.20 

Abdurrahman Kamil Efendi’nin vaazının bir bölümünde, 

“Ey ahali milletin şeref ve hasiyeti, istiklali hakikaten tehlikeye düş-

müştür. Bu felaketten kurtulmak için, icap ederse vatanın son ferdine 

kadar ölmeyi göze almak lazımdır. Bu noktada büyük milletimizin, 

azimle imanla beraber çalışması lazımdır. Artık padişah olsun, halife 

olsun, ismi unvanı ne olursa olsun hiçbir şahsın ve makamın hikmet ve 

mevcudiyeti kalmamıştır. Yegâne çare-i halas, halkın doğrudan doğru-

ya hâkimiyeti eline alması ve iradesini kullanmasıdır. Hep beraber 

Mustafa Kemal Paşa’nın etrafında toplanarak vatanı kurtaracağız.” 

Ardından Mustafa Kemal’in tarafına bakarak: “Paşa hazretleri şu gör-
müş olduğunuz Türk çocuklarının tümü, başta ben olmak üzere şu dakika-
dan itibaren size uymuş bulunmaktayız. Vatan ve milletimizin kurtuluşu 
yolunda sizlerle el birliği yapacağımıza söz veriyoruz.”21 diyerek milleti 
milli mücadeleye çağıracaktır. 

Daha sonra tüm cemaat ellerini kaldırarak, vatanın kurtulması için 
dua ettiler. Mustafa Kemal ise camiden çıktıktan sonra Saraydüzü Kışla-
sı’na giderken Abdurrahman Kamil Efendi’ye rastlayınca, arabasını onun 
yanında durdurarak teşekkür etti.22 

Amasya’da olduğu gibi halkın manevi duygularını harekete geçirerek 
milli birlik ve beraberliği oluşturmak amacıyla, Havza’da 30 Mayıs Cuma 
günü Yörgüç Paşazade Mustafa Bey Camisi’nde mevlid-i şerif okutuldu. 
Halka şeker yerine İzmir’in işgaline dikkat çekmek amacıyla “İzmir Üzü-
mü” dağıtıldı. Mustafa Kemal ve karargâhının da hazır bulunduğu cami-
de, Fuat Hoca hutbede halka mücadele ruhunu anlatan hitapta buluna-
caktır.23 

Mustafa Kemal’in Amasya’da ilgilendiği konuların başında burada bir 
Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin kurulmasını gerçekleştirmekti. Çünkü 
halkın bir cemiyetin çatısı altında teşkilatlanarak haklarını savunması 
temel amaçlardandı. Böylece halk kendi varlığına sahip çıkarak geleceği-
ni belirleme yetkisinin kendisine ait olduğunun bilincine varacaktı. Bu 
                                                           
19 Serap Taşdemir, “a.g.m.”, s. 3. 
20 Ahmet Demiray, a.g.e., s. 136-137. 
21 Refik Necdet Aktaş, Atatürk’ün Bağımsızlık Savaşı Nasıl Hazırlandı, İstanbul, 1973, s. 72. 
22 Necdet Refik Aktaş, a.g.e., s. 74; Ahmet Demiray, a.g.e., s. 137. 
23 İsmail Sivri, Atatürk’ün Samsun’a Çıkışı, Karacan Yayınları, 1981, s. 39. 

129



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 8

yapılanma milli hâkimiyet düşüncesinin temelini oluşturduğu gibi, 
Amasya Tamimi’nin de özünü teşkil etmiştir. Amasyalılar bu düşünce is-
tikametinde 14 Haziran’da Atik-i Ali Mektebi’nde toplanarak Müdafaa-i 
Milliye Cemiyeti adını değiştirerek Müdafaa-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti 
yaptılar. Başkanlığına Müftü Hacı Tevfik Efendi getirildi.24 Cemiyet kısa 
zamanda Amasya’nın ilçe ve bucaklarında şubeler açmış ve en faal üye-
lerini de gençler oluşturmuştur.25 

Anadolu’daki bu faaliyetlerden rahatsızlık duyan İstanbul Hükümeti 
Dâhiliye Nazırı Ali Kemal Bey, 17 Haziran 1919’da vilayet ve mutasarrıf-
lıklara gönderdiği genelgede Mustafa Kemal’i hedef göstererek, “yapılan 
bu faaliyetlerin önünü almak için ne lazımsa yapmaktan çekinmeyiz.”26 
diyecektir. Buna karşı Mustafa Kemal milletin istiklali uğruna verilen 
mücadeleye karşı yapılan her türlü hareketin şiddetle karşısında olaca-
ğını açıkça ifade edecektir. 

Amasya’daki gelişmelerden çok memnun olan Mustafa Kemal, bu 
olumlu havadan yararlanmak düşüncesiyle daha önce planlanan ama 
ertelenen mitingin yapılmasını istedi. Bu arada 19 Haziran 1919 tarihin-
de Hüseyin Rauf (Orbay) Bey ile Ali Fuat Paşa birlikte Amasya’ya geldi-
ler. Bu buluşma aynı akşam Erzurum’daki Kazım Karabekir Paşa’ya bil-
dirildi.27 

20 Haziran 1919 Cuma günü, Amasya Müdafaa-i Hukuk-u Milliye 
Cemiyeti’nin düzenlediği miting yapıldı. Aynı gün Bayezid Camisi’nde şe-
hitler için okunan mevlid-i şeriften sonra kılınan Cuma namazının ar-
dından çok heyecanlı olan halk miting meydanında toplandı. Mustafa 
Kemal’in ve vaiz Abdurrahman Kamil Efendi’nin konuşmaları halk üze-
rinde büyük etki oluşturdu. Vaiz Efendi konuşmasında Amasyalılar adı-
na, Mustafa Kemal’e, “Vatan ve milletimizin refah yolunu buluncaya ka-
dar sizlerle elbirliği yapacağımıza söz veriyoruz.”28 diyecektir. 

Amasya’daki Müdafaa-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti’nin üyelerinin top-
lumda nüfuzlu ve hatırı sayılır kişilerden olması Mustafa Kemal’in gü-
venli bir ortamda çalışmasına ve tamimin oluşmasına da katkı sağlaya-
caktır. Aynı zamanda cemiyet bölge halkının teşkilatlanmasında etkili ol-
duğu gibi topladığı yardımlarla da Milli Mücadele’ye destek olup moral 
verdi.29 

Mustafa Kemal, Amasya’dan vatanın diğer bölgeleri ile irtibatını de-
vam ettirdiği gibi görevli komutanlarla haberleşmeyi de sürdürdü. Onla-
                                                           
24 Erdal Aydoğan, a.g.e., s. 92; Mehmet Evsile, “a.g.m.”, s. 79. 
25 Ahmet Demiray, a.g.e., s. 118. 
26 M. Tayyib Gökbilgin, Milli Mücadele Başlarken, Mondros Mütarekesinden Sivas Kongresi-
ne, C. I, Ankara, 1959, s. 143. 
27 Erdal Aydoğan, a.g.e., s. 100. 
28 Hüseyin Menç, Milli Mücadele Yıllarında Amasya, 2002, s. 139. 
29 Erdal Aydoğan, a.g.e., s. 94-95. 
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rı, işgalcilere karşı direnme tedbirleri almak ve gerek duyulursa Anado-
lu’da fiili bir yönetim kurmak amacıyla aralarında kolordu komutanları-
nın da bulunduğu en güvenilir dostlarını gizli bir toplantı için çağırdı.30 
Toplantıya katılan Rauf Orbay, XX. Kolordu Komutanı Ali Fuat Paşa ve 
III. Kolordu Komutanı Albay Refet Bey, Mustafa Kemal tarafından 18 Ha-
ziran’da hazırlanan ve Trakya’ya da bildirilen metni imzaladılar.  

Aynı metin Konya’da bulunan Ordu Müfettişi Cemal Paşa ile Erzu-
rum’daki Kazım Karabekir Paşa’ya telgrafla gönderilerek onaylamaları 
sağlandı.31 Bu metin Tamim’in temelini oluşturdu. 

2. Amasya Tamimi 

Türk milli mücadele hareketinin hiç şüphesiz en önemli dönüm nok-
tası Amasya Tamimi’dir. Tamim ile Mondros Mütarekesi’nden sonra or-
taya çıkan bölgesel özellikteki Müdafaa-i Hukuk hareketlerinin, bölge 
bölge yapılan kurtuluş çarelerinin yaşanan siyasi gelişmeler ortamında 
çare olmadığını ifade eden ve ülke genelinde bütün olarak örgütlenmeye 
olan acil ihtiyacı ilk kez açıklayan bir tamim idi.32 Bu düşünceyi Mustafa 
Kemal de Anadolu’daki halkın bilinçlendiğini, cemiyetlerin ise kurulma-
ya devam ettiğini belirterek artık bu gibi girişimlerin bireysel olmaması 
ve bir cemiyet çatısı altında faaliyetlerini sürdürmesi gerektiği şeklinde 
açıklamış ve bu durumu ifade eden dört maddeden oluşan bir bildiri ha-
zırladığını söylemiştir.33 

Bu bildiri metni üzerinde Amasya’da bulunan ve telgrafla düşüncele-
rini bildiren komutanların da katılımıyla Amasya Tamimi hazırlanmıştır. 
Tamimin altında Mustafa Kemal, Ali Fuat Paşa, Hüseyin Rauf Bey, 
Üçüncü Ordu Müfettişliği Kurmay Başkanı Albay Kazım, kurmay heye-
tinden tebliğ işleriyle görevli memur Hüsrev Bey, askeri makamlara şifre-
leyen yaver Muzaffer Bey ve posta memuru Abdurrahman Rahmi Beyle-
rin imzaları bulunmaktadır. Ayrıca XV. Kolordu Komutanı Kazım Kara-
bekir Paşa ile Konya’da bulunan İkinci Ordu Müfettişi Mersinli Cemal 
Paşa’nın onayları telgrafla alınmıştır.34 Daha sonra Üçüncü Ordu Müfet-
tişi Mustafa Kemal Paşa tarafından Anadolu’daki mülki ve askeri yetki-
liklere “Genelge-Tamim” şeklinde gönderildiğinden “Amasya Tamimi - 
Amasya Genelgesi” olarak isimlendirilmiştir.35 Böylece 22 Hazi-
ran 1919’da Amasya’da hukuken olmasa bile fiilen milli iradeye geçilmiş 
                                                           
30 Salahi R. Sonyel, Türk Kurtuluş Savaşı ve Dış Politika, C. I, Ankara, 1987, s. 80. 
31 Ergün Aybars, Türkiye Cumhuriyeti I, İzmir, 2002, s. 194. 
32 Bu değerlendirme beyannamenin altında imzası olan Ali Fuat Cebesoy tarafından hatıra-
larında yapılmıştır. Bkz. A.F. Cebesoy, Milli Mücadele Hatıraları, İstanbul, 2005, s. 76. 
33 R. Necdet Aktaş, Atatürk’ün Bağımsızlık Savaşı Nasıl Hazırlandı, İstanbul, 1973, s. 79-
80. 
34 Kemal Atatürk, Nutuk I, 13. Baskı, MEB Yayınları, İstanbul, 1973, s. 30-31; Amasya Ge-
nelgesi maddeleri için bakınız, Nutuk III, s. 915-916, Vesika No: 26. 
35 Şerafettin Turan, Türk Devrim Tarihi I, Ankara, 1991, s. 176. 
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oluyordu. Tamim de bunu belgeleyen tarihi vesikaydı.36 Aynı zamanda 
milli bir devlete gidiş başlatılıp, millet esas alınmış ve irade-i seniyye de-
nilen kişisel egemenlikten irade-i milliye denilen milli egemenliğe geçiş 
süreci başlatılarak, milli irade devri açılıp, milli şahsiyet aranmıştır. 

Amasya Tamimi, “Mustafa Kemal’in görevi gereği daha önce komutan-
lara ve sivil idarecilere gönderdiği tebliğ ve genelgelerle halka açıkladığı 
hususlarının bir program ve karar halinde ifadesidir.” Diğer bir deyişle, 
“milli mücadele hareketinin sonrasında kurulacak devletin şeklinin ve adı-
nın ne olacağının halka ve dünyaya açıklanışının senediydi.”37 

Tamim’in, “Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracak-
tır.” maddesiyle; milli egemenliğe ve milli bağımsızlığa işaret edilerek, 
Türk İnkılâbı’nın temel ilkesini ve bu ilkeye dayalı idare şeklinin ne ola-
cağı açıklamış oluyordu. Yine Tamimle bölgesel değil, bütün ülkeyi içeri-
sine alacak bir teşkilatı öngörmekte ve bu amaçla bir kongrenin toplan-
masının gerekliliği belirtmekteydi.38 

Türk Milleti’ni vatanını korumaya ve bağımsız yaşamaya davet eden 
tamim ile kozmopolit Osmanlı siyaseti yerine milli siyaset düşüncesi öne 
çıkarılıyordu.39 Yani tamimle Türk inkılâbının temel prensibinin milliyet-
çilik ilkesi olduğu belirtildiği gibi bundan sonra da milli mücadelenin 
esası, özü, temel yapısı olmuş, milleti harekete getiren, ona milli şuur ve 
vicdanının sesini duyuran, politik tutumun hedeflerini gösteren prensip 
olacaktır.40 

Mustafa Kemal’in tamimin metnini dönemin ünlü komutanlarına im-
zalatıp onaylatmasının amacı, milli mücadeleyi kişisellikten çıkarmak ve 
bir halk harekâtı haline gelmesini sağlamaktır. Ayrıca tamimi bu isimle-
re onaylatarak milli mücadeleyi halk nezdinde meşru ve daha etkili hale 
getirmeyi amaçlamasındandır. Mustafa Kemal yaşanan süreci şöyle ifade 
etmiştir: 

“Anadolu’ya geçeli bir ay olmuştu. Bu süre içinde bütün ordu birlikle-

riyle temas ve bağlantı sağlamış; millet mümkün olduğu kadar ay-

dınlatılarak dikkatli ve uyanık bir duruma getirilmiş, milli teşkilat 

kurma düşüncesi yayılmaya başlamıştı. Genel durumu artık bir ko-

mutan ile yürütüp yönetmeye devam imkânı kalmamıştı. Yapılan geri 

çağrılma emrine uymamış ve onu yerine getirmemiş olmakla birlikte, 

milli teşkilat ve hazırlıkların yönetimine devam etmekte olduğuma gö-

re, şahsen asi duruma geçmiş olduğuma şüphe edilemezdi. Bundan 
                                                           
36 Bayram Kodaman, “İstiklal Beyannamesinin İlanı İçin Neden Amasya Seçilmiştir”, 67. Yı-
lında Amasya Tamimi, (Hazırlayan: Hüseyin Menç), Amasya, 1986, s. 10. 
37 Yaşar Yücel, “Atatürk’ün Cumhuriyetin Kuruluşundaki Görüş ve Etkinlikleri”, Tarih Araş- 
tırmaları Dergisi, A.Ü.D.T.C.F, C. 14, Sayı: 25, Ankara, 1981, s. 27. 
38 Hamza Eroğlu, Türk İnkılâp Tarihi, MEB, İstanbul, 1982, s. 179. 
39 Bayram Kodaman, “a.g.m.”, s. 10. 
40 Hamza Eroğlu, a.g.e., s. 183. 
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başka ve özellikle girişmeye karar verdiğim teşebbüs ve faaliyetlerin 

köklü ve şiddetli olacağını tahmin güç değildi. O halde, yapılacak te-

şebbüs ve faaliyetlerin bir an önce şahsi olmak niteliğinden çıkarıl-

ması mutlaka bütün bir birlik ve dayanışmasını sağlayacak ve temsil 

edecek bir heyet adına olması gerekli idi.”41 

Amasya Tamimi ile vatanı kurtarma yolunda kararlı olan Mustafa Ke-
mal ve arkadaşları ilk defa milli direniş ilkelerini bir protokol halinde ha-
zırlayarak, Türk vatanının bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü sağla-
mak için milli mücadelenin sonuna kadar yapılacak işlerin ilk çerçeve 
planını ortaya koymuşlardır. 

Tamim sadece milli mücadele açısından değil, milli birliğin oluşması 
ve milli iradenin siyasallaşması bakımından da önemi büyüktür. Çünkü 
kurtuluş için milli hâkimiyetin ortaya çıkış şekli olan milli iradeyi en 
başta gelen faktör olarak ele almıştır.42 Amasya Tamimi ilan edilen mad-
deleriyle İstiklal Mücadelesinin; amacını, gerekçesini, yöntemini ve prog-
ramını açıkça bildirmiştir. 

3. Lozan Antlaşması’nın Anlamı ve Önemi 

Amasya Tamimi, İstiklal Mücadelesi’nin esaslarını yazılı bir metin ha-
line getiren, mücadelenin sonuna kadar yapılacak faaliyetlerin ilk çerçe-
ve planını ortaya koyan, mücadeleyi başlatan tarihi belgedir. İstiklal Mü-
cadelesi’nin sonucunu belirleyen siyasi belge de Lozan antlaşmasıdır. 

Lozan Antlaşması’nın, I. Dünya Savaşı’ndan sonra yapılan antlaşma-
larla uzaktan yakından benzerliği olmayan bir antlaşmadır. Diğer antlaş-
malar kazanan devletlerin kaybedenlere dayattığı dikte ettirdiği antlaş-
malardı. Lozan antlaşması ise, eşit taraflar arasında çeşitli müzakereler-
le hazırlanıp imzalanan bir antlaşmadır.43 Bu özelliğinden dolayı I. Dün-
ya Savaşı’ndan kalan antlaşmalar arasında sadece Lozan Antlaşması 
ayaktadır.44 Aynı zamanda Lozan Antlaşması’ndan sonra imzalanan bü-
tün antlaşmalar onun açtığı yolda onun hazırladığı imkânlardan istifade 
edilerek imzalanmıştır. Lozan’ın bir mektep ve bütün milletlerarası ilişki-
lerin “manga carta’sı” olduğu ifade edilir.45 

Türk Milleti, I. Dünya Savaşı’nı kaybedenler arasında olmasına rağ-
men, savaşı kazananların kendisi için planladığı ölüm fermanını kabul-
lenmeden kazananlara karşı başlattığı istiklal mücadelesini 1922 yılının 
                                                           
41 Kemal Atatürk, a.g.e., s. 30. 
42 Kemal Dal, “Milli Egemenlik ve Temsili”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, C. II, S. 4, Ka-
sım, 1994, s. 103. 
43 Bilâl N. Şimşir, Lozan Günlüğü, Ankara, 2012, s. 26-27. 
44 Yaşar Özüçetin, “Lozan Antlaşmasının Anlam ve Önemi”, Türk Dünyası Araştırmaları Der-
gisi, Sayı: 134, İstanbul, 2001, s. 74. 
45 Mim Kemal Öke, İngiliz Belgelerinde Lozan Barış Konferansı (1922-1923), C. I, (3 Eylül- 
20 Kasım 1922), Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1983, s. XI-XII. 
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sonuna kadar sürdürdü. Kazandığı büyük başarıdan sonra, I. Dünya 
Savaşı’nın kazanılmasıyla barış masasına eşit şartlarda oturma imkânı-
na sahip oldu. Kazananların savaş sonrasında Osmanlı hükümetine im-
zalattıkları, Serv Antlaşması’yla Türkiye’yi parçalayarak Ermenistan ve 
Pontus Rum Devleti kurma girişimlerini bertaraf etti. Lozan Barışı, sade-
ce Türkiye’nin parçalanmasını engellemekle kalmamış, Osmanlı Devle-
ti’nden miras kalan ve sürüncemede olan yüzyıllık bazı meseleleri de çö-
züme kavuşturmuştur. 

Lozan Barışıyla; Misak-ı Milli büyük ölçüde gerçekleştirilmiş, Yeni Türk 
Devleti’nin bağımsızlığı milletlerarası alanda kabul edilip, yeni siyasi sınır-
ların kesin olarak belirlenmesi, resmen kabul ve tasdik edilmesi suretiyle 
askeri baskılar, azınlıklar için vatandaşlık esası kabul edilerek sosyal ve 
siyasi baskılar büyük ölçüde ortadan kaldırıldı. Kapitülasyonlar kaldırılıp, 
Osmanlıdan devir olarak kalan borçların belirli bir esasa bağlanmasıyla 
Yeni Türk Devleti üzerindeki ekonomik baskılar da kırıldı. 

Türk İstiklal Savaşı’nın başarı ile sonuçlanması, sonrasında Türk mil-
letinin verdiği mücadele emperyalist devletlerin sömürgesi altında yaşa-
yan mazlum milletlere örnek oldu. Aynı zamanda savaşı kazanan devlet-
lerin şark meselesinin bir ayağı olarak gördüğü “Türklerin Anadolu’dan 
atılması” hayali de sukuta erdi. 

Lozan, tarihi bir hesaplaşma olması sebebiyle çok çetin müzakerele-
rin yaşandığı bir antlaşmadır. Barış yapılmasına rağmen Türkler açısın-
dan bazı meseleler istenildiği gibi çözüme kavuşturulmamıştır. Bunlar 
ise; Irak sınırının belirlenememesi, Boğazlar idaresinin milletlerarası bir 
komisyona bırakılması, Ege Adaları meselesi ve Türkiye’nin hissesine 
düşen borç diliminin ödenmesinin alacaklı devletlerle kararlaştırılması 
gibi meseleler antlaşmadan sonra da Yeni Türk Devleti’ni bir süre daha 
meşgul etmiştir. Bütün bunlara rağmen Lozan Antlaşması’nın Türk mil-
leti açısından önemini Mustafa Kemal Paşa şu sözleriyle ifade etmiştir: 
“Bu antlaşma, Türk milleti aleyhine, yüzyıllardan beri hazırlanmış ve Sevr 
Antlaşması ile tamamlandığı sanılmış büyük bir suikastın çöküşünü bildi-
rir bir belgedir. Osmanlı Devri’ne ait tarihte benzeri görülmemiş bir siyasi 
eserdir.”46 demiştir. 

Sonuç 

Tamim ile Türk milletine egemenliği ve bağımsızlığı yolunda bir çağrı-
da bulunulup kendi kaderini kendisinin tayin etmesi istenmiş ve milli 
mücadelenin esasları yazılı bir metin haline getirilmiştir. Yayınlanan ka-
rarların duyulması halk arasında memnuniyet yaratmıştır. Milletten söz 
edilmesi ve Türk milliyetçiliğini gündeme getirmesi halk üzerinde iyi ve 
güven verici etki oluşturmuştur. 
                                                           
46 Gazi Mustafa Kemal, Nutuk/Söylev, C. II, Ankara, 1984, s. 1023. 
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Amasya Tamimi’yle başlayan mücadeleler sonrasında imzalanan Lo-
zan antlaşması; Türkiye’nin Mondros ve Sevr ile elinden alınmak istenen 
toprakları ve bu topraklar üzerindeki Türk milletinin başta siyasi olmak 
üzere iktisadi, mali, askeri ve kültürel istiklali ile milli sınırlar içerisinde 
bağımsız yeni Türk devletinin varlığını kabul ettirdi. Aynı yıl ilan edilen 
Cumhuriyet ile devletin gerçek adı konularak Türkiye Cumhuriyeti Dev-
leti adını alıp, milletler ailesi içerisindeki şerefli yerini tekrar kazanandı. 
Böylece Lozan Antlaşması, istiklalini kaybeden ancak hâkimiyet hakkını 
tekrar canı pahasına kazanan Türk milletine devletini tekrar kazandıran 
siyasi bir belgedir. 
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İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NDA                               
İSTANBUL’DA LEKELİ HUMMA (TİFÜS) İLE 
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Öz 

Savaş ve yokluk dönemlerinde ortaya çıkan ve halk sağlığını tehdit eden 

salgınlardan birisi lekeli hummadır. Temizlik ve hijyen şartlarının olmadığı 

veya ihmal edildiği ortamlarda bitten geçen bu bulaşıcı hastalık, Birinci Dün-

ya Savaşı yıllarında çok etkili olmuştu. Hayatın zorlaştığı ve kıtlığın arttığı 

İkinci Dünya Savaşı’nda da özellikle yoğun nüfusun olduğu İstanbul gibi bü-

yük bir şehirde lekeli humma kâbusu yaşanmış ve lekeli hummanın en yo-

ğun dönemi 1943 yılı olmuştur. İstanbul’da yetkililer aldıkları önlemlerle 

hastalığı kontrol altına almaya çalışmış; basın, halkı bilinçlendirmek için ça-

ba göstermiştir. Bazen de yetkililer alınan önlemlerin yetersizliği eleştirisiyle 

karşılaşmışlardır. Söz konusu hastalık 1943 yılından sonra nispeten azal-

mışsa da İstanbul’da ve Türkiye’de var olmaya ve gündemi meşgul etmeye 

devam etmiştir. Yapılan çalışmalar ve elde edilen tecrübeler sayesinde sava-

şın son döneminde İstanbul’daki salgın tehlikesi minimize edilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Lekeli Humma (Tifüs), İkinci Dünya Savaşı, İs-

tanbul, Salgın Hastalık, Bit, Aşı. 

Abstract 

The Struggle In Istanbul With Typhus In The Second World War 

Typhus threatens public health and appears during war and in the peri-

od of absence. It was too effective during First World War because of the un-

favorable cleaning and hygiene conditions. The disease is due to bits. During 

Second World War in Istanbul, which densely populated there was the 

nightmare of typhus. 1943 was the most intense period of typhus. Press 

worked to make people aware of disease and authorities tried to take cont-

rol of illness. Sometimes authorities criticized because of insufficiency of the 
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measures. Although that disease loses its effect after 1943, it continued to 

occupy the agenda in Istanbul. Through gained experience and expended ef-

fort minimized the risk of epidemic in the last period of war in Istanbul. 

Key words: Typhus, Second World War, Istanbul, Epidemic Disease, 

Bit, Vaccine. 

Giriş 

Lekeli humma hastalığının diğer adı tifüstür. Hastalık baş ve vücut 
bitleriyle geçer. Bir makalede hastalığın seyriyle ilgili şu bilgiler verilmiş-
tir: Bitler, insan vücudunda ısırarak kan ile temas neticesinde hastalık 
mikrobunu geçirirler. O andan itibaren 10-15 gün zarfında hastalık orta-
ya çıkar. Bu durumda olan kişi, bitlerinin yok edilmesinden sonra ka-
rantinaya alınmalıdır. Hastalık; titreme, baş dönmesi ve baş ağrısı ile 
başlar. Birkaç gün sonra vücutta evvela kırmızı sonra mavimtrak olan 
hastalığın belirtisi lekeler görülür. Hastalığa ismini veren bu lekelerdir. 
Lekeli hummanın zehri bilhassa kan damarları için tehlikelidir. Hasta-
nın nabzı hemen hemen hissedilemez bir hale gelir ve kalp zayıflar. Geli-
nen en tehlikeli nokta budur. Hastalık çocuklar için daha az tehlikelidir. 
Lakin 50 yaşından büyükler için çoğunlukla ölüm tehlikesi taşımakta-
dır. Yalnız hastalığa bir defa tutulup kurtulanlar bir daha yakalanmaz-
lar.1 Lekeli humma hastalığı, özellikle kalbi etkilemektedir ve ölüm de 
büyük ölçüde bu sebeple gerçekleşmektedir. Hastalığın en tehlikeli gün-
leri 10. günden sonradır. 11-13 günlerde genellikle kalp rahatsızlığı gö-
rülür ve ölüm bundan dolayı gelir.2 Hastalığa yakalanmamak için dikkat 
edilmesi gereken ilk husus temizliğe dikkat etmek ve bitlenmemektir. 
Hijyen şartlarının olmadığı, kalabalık, pis ortamlarda ve olağanüstü dö-
nemlerde bu hastalığın ortaya çıkması sürpriz olmamıştır. İstanbul şehri 
de zor günlerin yaşandığı zamanlarda her nevi bulaşıcı hastalığı ve tabii 
ki, lekeli humma felaketini yaşamıştır. İstanbul, bulaşıcı hastalıkların 
ortaya çıkması ve yayılması için müsait bir şehirdir. Bunun sebepleri 
arasında İstanbul’un Balkanlar ve Asya arasında bir geçiş noktası olma-
sı, ticarî ve coğrafî vaziyeti gelir. Ayrıca, şehirde su kaynaklarının yeter-
sizliği, altyapı eksikliği ve koruyucu sağlık bilgilerinin halk arasında ye-
tersiz olması gibi hususlar da önemlidir. 

Birinci Dünya Savaşı yıllarında lekeli humma3 bütün Anadolu’yu ka-
sıp kavurmuştu. Özellikle Osmanlı Devleti’nin en uzun yılı olarak ifade 
edilen 1915’te bu hastalıktan hayatını kaybedenlerin sayısı 200.000 - 
300.000 arasında kabul edilmektedir. Hastalıkla mücadele etmesi için 
görevlendirilen doktorlar da lekeli hummanın kurbanı oldu. Savaştan en 
                                                           
1 İkdam, 10 Nisan 1923. 
2 Son Posta, 1 Nisan 1938. 
3 Metinde bazen lekeli humma bazen de tifüs ifadesi kullanılmıştır. 
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çok etkilenen yerlerden olan Erzurum bölgesinde 60.000’den fazla ölüm 
meydana geldi.4 Savaş esnasında tifüs felaketi, İstanbul’da da yaşandı. 
İstanbul şehir merkeziyle Üsküdar, Galata ve Eyüp bölgelerinde yaygın 
olarak görüldü. Temizliğe riayet edilmesi, bit kontrolleri, karantina uygu-
laması ve dezenfekte çalışmalarıyla ilgili çok sayıda talimat yayınlandı ve 
önlem alınmaya çalışıldı.5 Birinci Dünya Savaşı’nda diğer salgın hasta-
lıklarla beraber hortlayan tifüs, sağlık memurlarının fedakâr çabalarıyla 
savaşın sonuna doğru biraz kontrol altına alınmıştır. 13 Mart 1917 ta-
rihli bir belgeye göre, 25 Ocak - 7 Şubat 1917 tarihleri arasında İstan-
bul’da 192 tifüs vakası olmuş ve 21 kişi vefat etmişti. 7-13 Şubat 1917 
tarihleri arasında da 99 vaka olmuş ve 6 vefat gerçekleşmişti.6 Böylece, 
19 günlük bir sürede 291 vaka ve 27 vefat söz konusuydu. Bununla bir-
likte Mayıs ayında bir salgın İstanbul’u etkisi altına aldı ve vaka sayısı 
çok arttı. 1917 yılı Mayıs ayında İstanbul’daki lekeli humma vakası 
2.226 idi. 1918 yılı Mayıs ayında ise İstanbul ve civarında 1.014 lekeli 
humma vakası görülmüş ve 162 vefat gerçekleşmişti. Olumsuz görülen 
tabloya rağmen bir yıl öncesine göre vaka sayısı hiç değilse yarı yarıya 
azaltılabilmiştir.7 Bu durum kuşkusuz yetkililerin sıkı kontrolleri ve ön-
lemleriyle sağlanabildi. İstanbul’da salgın hastalıklarla mücadele heyeti, 
özellikle taşradan İstanbul’a gelen yolcuların İstanbul’a bit gelmesinde 
önemli etken olduğunu tespit edince bu yolcuların kaldığı otellerin te-
mizliğine özen göstermiş, otellerin bütün eşyası dezenfekte edilmek üzere 
tephirhaneye (buğu evi, etüv) gönderilmiştir. Temizliğe dikkat etmeyen, 
kurallara uymayan oteller kapatılmıştır.8 

Mütareke dönemi İstanbul’unu kaos yılları olarak ifade etmek yanlış 
değildir. İstanbul aynı zamanda bir mülteciler ve muhacirler şehri haline 
gelmişti. Şehirde zaten var olan ve halen bir kısmı iskân edilmemiş Bal-
kan Savaşı muhacirlerinin yanında Vilayat-ı Şarkiye mültecileri, tehcir-
den dönen Ermeni ve Rumlar, İstanbul’a sığınmaya başlayan Bolşevik 
muhalifi Beyaz Ruslar, İstanbul şehrinin kaldırabileceğinden fazla insan 
kitlesi oluşturmuşlardır. Altyapısı yetersiz olan İstanbul şehri bir süre 
sonra tekrar tanıdık bir misafirle karşılaşmıştır: lekeli humma. Nitekim, 
1918 sonbaharında gazeteler bu konuyu işlemeye başlamıştır. Gazeteler-
de özellikle temizliğe özen gösterilmesi uyarı ve tavsiyeleri ön plana çık-
maktaydı. İkdam Gazetesi’nin 30 Kasım 1918 tarihli sayısında yapılan 
uyarılar özetle şöyleydi:9 
                                                           
4 Hikmet Özdemir, Salgın Hastalıklardan Ölümler 1914-1918, Ankara, 2005, s. 397. 
5 H. Özdemir, a.g.e., s. 72-73. 
6 Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), Dahiliye Nezareti İdare-i Umumiye Müdüriyeti (DH.İ.UM), 
E-29/45, lef 1/1. 
7 Tasvir-i Efkâr, 19 Haziran 1918. 
8 Tasvir-i Efkâr, 1 Temmuz 1918. 
9 İkdam, 30 Teşrin-i Sani 1918. 
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“Şehrimizde lekeli humma yine göründü. Harbin başından beri her 

kış şehrimizi ziyaret eden bu amansız hastalık yine değişik yerlerde 

görünmeye başlamıştır. Şimdiye kadar yapılan gözlemlere göre lekeli 

humma kış başında evvela tek tük görülüyor, ardından Ocak-Şubat 

aylarında çoğalıyor. Halkımızın şimdiden temizliğine dikkat etmesi 

ve yegâne sirayet vasıtası olan bitten sakınması lazımdır. Sık sık yı-

kanılmalı ve kalabalık ortamlara girilmemelidir.” 

Başka bir gazetede ise “Lekeli Hummadan Sakınınız!” başlıklı bir ha-
ber yer almış, uyulması zorunlu hususlar şu şekilde belirtilmişti:10 

“Aşağıdaki maddeler sadece sıhhî tavsiyeler değildir. Uyulması kanu-
nîdir. Aksi takdirde ceza kanununun 257. maddesi mucibince işlem yapı-
lacaktır. 

1. Kirli ve bitli gezmeyiniz. 
2. Kirli ve bitli olarak toplu taşıma araçlarına binmeyiniz (Aykırı hare-

ket edenler temizlenmek üzere hamamlara sevk edileceklerdir). 
3. Kirli ve bitli olanlar toplu taşıma araçlarına ve halkın bulunduğu yer-

lere kabul edilemez (Kabul edenler sorumludur). 
4. Kahvehane, gazino, tiyatro, sinema, han, otel vs. umumî yerlerde te-

mizliğe dikkat edilmelidir (bu yerlerde temizliğe dikkat edilmesi mecburî-
dir). Bu yerler günde en az bir defa temizlenecektir. Yine, sinema ve tiyat-
ro gibi yerler her oyunun ardından sahipleri tarafından temizlenecektir. 

5. Tramvay, vapur, tünel, tren ve araba gibi toplu taşıma araçlarında 
verilen talimat dairesinde temizliğe riayet edilecektir. 

6. Hamamcılar, hamamlarındaki takımlarını, döşemelerini ve hamam-
larını daima temiz bir halde bulunduracak ve her müşterinin yıkanmasın-
dan sonra soyunup giyindiği yerleri gözden geçirecektir. 

7. Dezenfekte edilmemiş kullanılmış eşyayı satmak, almak ve naklet-
mek yasaktır. 

8. Dezenfekte edilmemiş paçavraların da nakledilmesi yasaktır.” 

Mütareke döneminde alınan sıkı önlemler sayesinde korkulan olma-
mış ve lekeli humma salgın haline gelmemiştir. İşgal kuvvetleri kuşku-
suz kendi askerlerinin de sağlığını düşündüğünden salgın hastalıklarla 
mücadele için sağlık görevlilerini harekete geçirmişler ve özellikle Beyaz 
Rus mülteciler arasında salgın hastalık sorunu yaşanmaması için aşıla-
ma faaliyetleri dâhil birçok önlem almışlardı.11 Millî Mücadele’nin sona 
ermesinden sonra İstanbul nüfus yoğunluğu olarak biraz rahatlamış ol-
masına rağmen lekeli humma riski tamamen yok edilememiş ve her dö-
nemde varlığı devam etmiştir. Nitekim, 1923 yılı başında gazetelerin tav-
                                                           
10 Ati, 30 Teşrin-i Sani 1918. 
11 Bkz. Bülent Bakar, Esir Şehrin Misafirleri Beyaz Ruslar, İstanbul, 2012, s. 97-102. 
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siye ve uyarıları arasında bu husus da yer almıştır. Bir haberde şu tavsi-
yelerde bulunulmaktaydı:12 

“Bu hastalık bitlerden geçtiğinden evvela bitlenmemek gerekir. Üze-

rinde bit tespit edenler hemen elbise ve çamaşırlarını değiştirip kay-

natmalıdır. Yıkanamayacak elbise ve çamaşırlar sıcak ütü ile bilhas-

sa dikiş yerlerini kuvvetle ütülemek ve saçlarını, vücudunu sabunla 

ve sıcak suyla yıkamak gerekir. Bununla beraber kalabalık yerler-

den mümkün mertebe uzak durmak da faydalı olacaktır.” 

Yine, İstanbul Vilâyeti Sıhhiye Müdüriyeti, gazetelere yaptığı açıkla-
mada son günlerde civar ülkelerde lekeli humma vakaları görüldüğünü, 
İstanbul’da da tek tük vakalar tespit ettiklerini ve ahalinin dikkatli ve te-
miz olması gerektiğini ifade etmekteydi.13 Bu tek tük vakalar İstanbul’da 
hep var oldu ve yetkililer her seferinde temizliğe özen gösterilmesi husu-
sunda halka uyarılarda bulundular.14 Bununla beraber, bazı vakalara 
tesadüf etmekle birlikte hastalık bir salgın haline gelmedi. 

Cumhuriyetin ilk yıllarında 1920’li ve 1930’lu yıllar boyunca lekeli 
humma gazetelerde yazı, halk arasında sohbet konusu olmaya devam et-
miş ve savaş öncesinde yine kamuoyunu meşgul etmeye başlamıştır. Alı-
nan önlemler kapsamında bekâr odalarında ve hanlarda oturan kişilerin 
hamamlarda yıkanması sağlandı ve bu kişilerin elbise ve çamaşırları 
etüvden geçirildi.15 Ayrıca, tren, vapur ve tramvayların sık sık dezenfekte 
edilmesi kararlaştırıldı.16 Belediyenin planları arasında bazı hamamları 
kiralamak ve fakirlerin ücretsiz yıkanması da vardı.17 Lekeli humma, bü-
yük savaş öncesinde varlığını hatırlatmakta ve gündemi belirlemek için 
uygun zaman ve zemini beklemekteydi. 

1. İkinci Dünya Savaşı’nda İstanbul’da Lekeli Humma 

Savaş, tüm ülkede ve tabii ki, İstanbul’da olumsuz etkilerini kısa süre-
de göstermiştir. Yaşam koşullarının zorlaştığı şehirde lekeli humma artma 
eğilimine girmiş ve çeşitli önlemler hayata geçmişti. 1940 yılı başlarında 
şehrin her tarafında bir temizlik seferberliği başlatıldı ve İstanbul’da tifüse 
karşı geniş kapsamlı bazı önlemler alındı. Bu önlemler özetle şöyleydi:18 

“1. Son seferlerini yapan otobüsler haftada en az 3 defa belediye kont-
rolünde temizlenecektir. Hasta taşıyan otomobiller hastaneden dönerken 
muhakkak dezenfekte edilecektir. 
                                                           
12 İkdam, 2 Şubat 1923. 
13 Tasvir-i Efkâr, 4 Şubat 1923. 
14 Cumhuriyet, 10 Kanun-ı Sani 1928. 
15 Akşam, 25 Mart 1938. 
16 Akşam, 27 Mart 1938. 
17 Akşam, 24 Ağustos 1938. 
18 Haber Akşam Postası, 30 İkinci Kanun 1940. 
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2. Bitlileri temizletmek için Balat ve Kasımpaşa’da bugünlerde halk ha-
mamları açılacaktır. Kazalardaki bit muayeneleri şehrin en ücra yerlerine 
kadar yapılacaktır. 

3. Kapalıçarşı’da eski eşyaların satıldığı bitpazarı kaldırılarak yerine 
belediyenin kontrolü altında çağdaş ve temiz bir pazar kurulacaktır. 

4. Seyyar esnafın hastalıkların naklinde oynadıkları rol dikkate alına-
rak, birkaçının bir araya gelerek dükkân açmaları teşvik edilecektir. 

5. Belediye hasta nakil ve etüv otobüsleri satın alarak sıhhî imdat kad-
rosunu genişletecektir. 

6. Belediye doktorlarının kontrolleriyle bulaşıcı hastalıklar tespit edil-
meye çalışılacaktır.” 

Ayrıca, nakil vasıtaları, sinemalar ve mektepler dezenfekte edildi.19 
Dezenfekte edilen arabalara temiz olduğuna dair bir belge yapıştırılacak-
tı. Bu belgesi olmayan arabaların kontrol edilmediği düşünülerek sefer-
lerden men edilmesi kararlaştırılmıştı.20 Okullarda alınan önlemler kap-
samında ise öğrencilerin saçlarının 3 numara makine ile kesileceği açık-
landı. Sıhhiye Müdürlüğü, ilk ve orta mekteplere gönderdiği bir tamim 
ile öğrencilerin temizlik durumunun öğretmenler tarafından takip edil-
mesini istemişti. Üzerinde bit bulunan öğrenciler temizliğe gönderilecek-
ti. Bu öğrencilerin ev adresleri Maarif Müdürlüğü aracılığıyla Sıhhiye 
Müdürlüğü’ne bildirilecek ve bu adreslerdeki vatandaşlar halk hamamla-
rına sevk edilirken evdeki eşyalar etüvden geçirilecekti.21 

Üstü başı kirli insanların yıkanması için şehrin 6 semtinde hamam 
açılırken, kadın hamamlarını kontrol etmek üzere belediye ebeleri bit 
mücadelesine memur edildi. Bitli insanları tespit etmek üzere Galata, 
Eminönü, Fatih, Eyüp ve Üsküdar semtlerinde oluşturulan ekipler her 
gün saat 13.00 - 21.00 arasında bekâr odalarını, esnaf kahvehanelerini 
ve hanları araştırarak; kirli ve bitli kimseleri polis marifetiyle hamamlara 
sevk ettiler. Ayrıca, belediye halkı bilinçlendirmek için her yere tifüsle il-
gili duvar ilanları asmıştı.22 

Belediyenin fakir halkın yıkanması için Balat ve Kasımpaşa’da açtığı 
halk hamamları çok ucuz olduğu için rağbet görmüştü. Talep olduğun-
dan belediye, Üsküdar ve Küçükpazar’a da 2 halk hamamı açmayı prog-
ramına aldı. Hamamlara gelenlerden üstü başı çok kirli olanların çama-
şır ve elbiseleri mecburî olarak etüvden geçiriliyordu.23 1940 yazında Ba-
lat ve Kasımpaşa’daki 2 halk hamamı tadilat için kapandı. Bu halk ha-
mamlarında 21 Nisan - 15 Temmuz 1940 tarihleri arasında 20.000’den 
                                                           
19 Haber Akşam Postası, 1 Şubat 1940; Akşam, 1 Şubat 1940. 
20 Haber Akşam Postası, 4 Şubat 1940. 
21 Akşam, 13 Şubat 1940. 
22 Akşam, 20 Şubat 1940. 
23 Akşam, 20 Mayıs 1940. 
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fazla kişi yıkanmıştı.24 Söz konusu hamamların bir an önce açılması için 
basın, sürekli yetkililere uyarıda bulunmuştur. 

Bazı çabalara karşın yetkililerin önlemleri tifüsü kontrol altına alma-
ya yetmemiş ve esasında 1939 yılından beri tifüs artma eğilimine girmiş-
ti. 1939’da ülke çapında vaka sayısı 436 iken, 1942’de 2 kattan fazla ar-
tarak 920 olmuştu.25 Tifüs, İkinci Dünya Savaşı yıllarında özellikle sos-
yo-ekonomik şartların olumsuz etkilerinin görüldüğü ve pahalılığın zirve 
yaptığı 1942-1943 yıllarında varlığını iyice hissettirdi. Ekonomik politi-
kaların etkisiyle gelir dağılımının bozulması, fakirliğin yaygınlaşması, te-
mel tüketim mallarında yaşanan kıtlık, toplumun geniş kesimlerinin ye-
tersiz beslenmesi ve hijyen şartlarında yaşanan olumsuzluklar tifüs has-
talığının hızla artmasına yol açmıştı.26 Hastalıkla daha kesin, kararlı 
mücadele ve sonuç elde etmek için lekeli humma aşısının yapıldığı Al-
manya’ya hükümet tarafından uzman doktorların gönderilmesi kararlaş-
tırıldı. Nitekim, İcra Vekilleri Heyeti’nce kabul edilen 18 Ağustos 1942 
tarihli bir kararname ile Prof. Dr. Kemal Plevnelioğlu, lekeli humma aşısı 
hakkında tetkikat yapmak üzere gönderildi.27 Aynı tarihli başka bir ka-
rarnameyle Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi Aşı ve Serum Şubesi müte-
hassıslarından Dr. Niyazi Erzin’in de lekeli humma aşısını incelemek 
üzere yine Almanya’ya gitmesine karar verildi.28 

2. Lekeli Humma’nın 1943 Yılında İstanbul’da Salgın Haline Gelmesi 

Lekeli humma bir süredir Türkiye’nin gündemine girmiş bir hastalıktı. 
Münferit vakalar olarak gözüken lekeli humma vakaları 1935-1936-1937-
1938 yıllarında ortalama 485 iken, 1939-1940-1941-1942 yılları vaka orta-
laması 764 olarak gerçekleşmişti.29 Yıllara bakıldığında hemen dikkati çe-
ken husus savaşın başlamasıyla bu hastalığın arttığı şeklindeydi. Zor dö-
nemlerde ilk ortaya çıkan hastalıklardan biri lekeli hummaydı. 1943 yılında 
yine tüm yurtta etkili oldu ve özellikle İstanbul için korkulan gelişmeler ya-
şandı. 1942 yılında şehirde büyük artış gösteren tifüs 1943’te endişe veren 
bir noktaya geldi. İstanbul’da 1943 yılı Ocak ayında 167 olan vaka sayısı, 
Şubat’ta 269 ve Mart’ta 693 olarak gerçekleşti.30 1943 yılı ilkbaharında bir 
salgın tehlikesinin olduğu belli olmuştu ve bu mücadelede hükümete, bele-
diyeye, sivil kuruluşlara, basına ve halka büyük görevler düşmekteydi. 
                                                           
24 Akşam, 21 Ağustos 1940. 
25 Ekrem Kadri Unat, “1943 Yılı Türkiye’sinde İstanbul Belediye Darülacezesi”, Tıp Tarihi 
Araştırmaları, Sayı: 7, İstanbul, 1998, s. 193. 
26 Murat Metinsoy, İkinci Dünya Savaşı’nda Türkiye, İstanbul, 2007, s. 364. 
27 Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi (BCA), Fon Kodu: 030.18.01.02, Yer No: 99.77.1., Bkz. Ek 1. 
28 BCA, Fon Kodu: 030.18.01.02, Yer No: 99.76.14. 
29 Tifüs Mücadelesinin Ana Hatları, Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti Neşriyatından, No: 95, 
Ankara, 1943, s. 3. 
30 Aslı Cihangiroğlu, “Türkiye’de Tifüs Salgını ve Salgınla Mücadelede Bir Örnek: İstanbul 
1943”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Sayı: 295, Temmuz, 2011, s. 46. 
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2.1. Hükümetin ve İstanbul Belediyesi’nin Aldığı Önlemler 

İstanbul’daki cezaevlerinde tifüs görülmesi üzerine buralarda önlemler 
alınmış ve karantina uygulanmıştı. Alınan önlemler sonuç vermiş ve tifüs 
büyük ölçüde önlenmişti. Nitekim Vilâyet Hıfzıssıhha Komisyonu, 3 Mayıs 
1943’te yaptığı açıklamayla İstanbul cezaevinde karantinanın kalkması, Üs-
küdar cezaevinde kısa süre daha devam etmesi kararını verdi.31 İstanbul 
Sıhhiye Müdürü Dr. Şuayip Barım, her bitte tifüs mikrobu bulunmadığı bu-
nunla birlikte en iyi çözümün bitlenmemek olduğunu belirtmekte ve bunun 
için lüzumsuz yere toplu taşıma araçlarına binilmemesini tavsiye etmektey-
di.32 Hapishanelerde yapılan incelemelerde yeni vaka tespit edilmemesi üze-
rine Mayıs ayı sonuna doğru karantina uygulamasına son verildi.33 

1943 yılının ilk aylarında tifüs vakalarında adeta bir patlama yaşanması 
Meclis’te konunun hararetli bir şekilde gündeme gelmesine neden oldu. Büt-
çe görüşmeleri esnasında Sıhhiye Vekili Hulusi Alataş, bu konuyla ilgili bilgi 
vermiştir. Buna göre, hamamlar açılmış, fakir halka sabun dağıtılmış, hatta 
muhtaç kimselere çamaşır bile verilmişti. Tifüs meselesiyle ilgili söz alan bazı 
milletvekilleriyse buğu sandıklarından yeterince istifade edilemediği şeklinde 
eleştiriler getirmişler ve mecliste kısa süren gerginlik yaşanmıştı.34 

İstanbul’da polis özellikle Sirkeci ve Galata bölgesinde başıboş dolaşan 
çocukları toplayarak yıkatmak üzere hamamlara sevk etmeye başlamış, 
çocukların kaçmaması için polis kontrolünde ve kordon altında sevkiyat 
yapılmıştı. Üstü başı kirli kimseler de hamama gönderilmişler ve evlerin-
deki eşyaları etüvden geçirilmişti. Haziran başından itibaren yeni bütçe 
tatbik edileceğinden tifüs mücadelesinin hızlanacağı beklenmekteydi.35 

İstanbul’daki gelişmelerin tehlike arz etmesi üzerine Sıhhiye Vekâleti, 
İstanbul’da alınacak önlemleri yerinde incelemek üzere Vekâlet Sarî Has-
talıklar Mücadele Mütehassısı Dr. Mukdim’i İstanbul’a gönderdi.36 Sıhhi-
ye Müdürlüğü emrine 12 polis verilirken, bitlilerin eşyalarını nakletmek 
üzere yeteri kadar kamyon tedarik edileceği açıklandı. Nakil vasıtaların-
da temizlik faaliyeti başlarken ilk olarak Şirket-i Hayriye İdaresi bütün 
iskelelerindeki bekleme salonlarının biti öldürücü maddelerle temizlen-
mesi için harekete geçmişti.37 

Bu dönemde tifüs İstanbul’da bir salgın tehlikesi haline gelmiş olmakla 
birlikte Türkiye’nin değişik vilayetlerinde de ciddi bir artış olmuş ve genel 
bir mesele şeklini almıştı. Bunun için, 14 Haziran tarihinde Ankara’da “Ti-
                                                           
31 Cumhuriyet, 4 Mayıs 1943. 
32 Vakit, 25 Mayıs 1943. 
33 Cumhuriyet, 29 Mayıs 1943. 
34 Vatan, 26 Mayıs 1943. 
35 Akşam, 28 Mayıs 1943, Bkz. Ek 2. 
36 Akşam, 29 Mayıs 1943. 
37 Cumhuriyet, 29 Mayıs 1943. 
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füs Mücadele Kongresi”nin toplanmasına karar verildi. Kongreye katılmak 
üzere bütün vilayetlerin Sıhhiye müdürleri ve doktorlar davet edildi.38 

Belediye, tam bir bit yuvası olan paçavraların toplattırılıp yakılarak im-
ha edilmesi için hazırlık yapmaktaydı.39 Hıfzıssıhha Kanunu ve Belediye 
Zabıtası Talimatnamesi hükümlerine göre yiyecek maddesi satanlarla, 
berber, garson, hamal, arabacı vs. meslek ve sanat erbabının sıhhat vesi-
kaları ve muayene cüzdanları sıkı muayeneden geçirilmeye başlandı. Hazi-
ran başı itibariyle İstanbul’da 60 hapishanede olmak üzere 395 vaka tes-
pit edilmişti.40 Tifüsü önlemek için alınacak önlemler kapsamında tren ve 
vapurlardan çıkan yolcuların sıhhî bir muayeneden geçirilmesi için istas-
yonlarda “sıhhat odaları”nın41 kurulması kararlaştırıldı. Yolcular önce bu-
rada muayene edileceklerdi. Böylece hastalıklı görülenler hastanelere, pis 
olanlar hamamlara sevk edilmeden önce şehre sokulmayacaklardı.42 

Tifüs, yetkilileri o kadar endişelendirmişti ki -haklı olarak- vilayet büt-
çesindeki 19.000 liralık bulaşıcı hastalıklarla mücadele tahsisatının tama-
mını tifüs mücadelesine ayırdılar. Bu tahsisatın yetmeyeceği açık oldu-
ğundan bütçedeki diğer bazı kalemlerden bir miktar daha para aktarılma-
sına karar verildi. Ücretsiz hamamlara verilen sabun masrafının 5.000 lira 
olan tahsisatı da yükseltildi. Tifüsün ülke çapında bir problem olması üze-
rine hükümet aldığı bir kararla her vilayet, ihtiyaca göre nakdî yardımda 
bulunma kararı aldı.43 İstanbul Sıhhiye Müdürlüğü, bitten korunma çare-
lerini gösteren resimli broşürler hazırladı. Bunların parasız olarak halka 
dağıtılması kararlaştırılmıştı.44 Sıhhiye Vekâleti’nin Almanya’ya sipariş et-
tiği 50 adet etüv makinesinin 14’ü İstanbul’a getirildi.45 

Vali ve aynı zamanda Belediye Başkanı olan Dr. Lütfi Kırdar başkan-
lığında toplanan Vilayet Hıfzıssıhha Meclisi toplantısında tifüsle mücade-
le kapsamında çok önemli bazı kararlar alındı. Bu kararlar şöyleydi:46 

1. “Şehirde toplanan ve depolara kaldırılan paçavralar hemen yakıla-
rak imha edilecektir. 

2. Mahalle aralarında kullanılmış eşya satışı yasaklanmıştır. Eski eşya-
ların satışı için belirli yerler gösterilecek ve eşyalar etüvden geçirilecektir. 
                                                           
38 Vatan, 30 Mayıs 1943. 
39 Akşam, 2 Haziran 1943. 
40 Cumhuriyet, 2 Haziran 1943. 
41 Bir belgede Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti’nin hazırladığı “Temizlenme İstasyonu 
Projesi” tespit ettim. Bu proje yolcuların temizlenmesi için mi hazırlanmıştır emin değilim. 
Lakin, lekeli humma ile mücadele kapsamında düşünüldüğü bellidir ve Mayıs 1943’te Baş-
vekâlete sunulmuştur. Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi (BCA), Fon Kodu: 030.10., Yer No: 
177.224.1., Bkz. Ek 3. 
42 Vakit, 5 Haziran 1943. 
43 Vatan, 6 Haziran 1943. 
44 Cumhuriyet, 6 Haziran 1943. 
45 Akşam, 7 Haziran 1943. 
46 Akşam, 8 Haziran 1943; Vakit, 8 Haziran 1943. 
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3. 3. sınıf sinemalar 1 ay süreyle kapatılacaktır. 1. ve 2. sınıf sinemalar 
devamlı seans yapmayacaklardır. Her seans arasında 1 saat zaman ola-
cak, bu müddet zarfında sinemalar havalandırılarak dezenfekte edilecektir. 

4. Pis kahvehaneler derhal kapatılacaktır. 
5. Kahvehanelerde, iskelelerde ve vapurlarda birtakım adamların otel 

gibi yattığı tespit edilmiştir. Bunlar kati surette yasaklanmıştır. 
6. Tephirhanelerin ve etüv makinelerinin sayısı ihtiyaca göre arttırılacaktır.” 

Hıfzıssıhha Meclisi’nin kararı hemen uygulanmak üzere bütün kaza 
kaymakamlıklarına ve Emniyet Müdürlüğü’ne tebliğ edildi. Ayrıca karar 
gereğince 3. sınıf 25 sinema 1 ay müddetle kapatıldı.47 

Basının şehre gelenlere kısıtlama getirilmesi teklifi birçok uzman ta-
rafından desteklenmekteydi. Bir sağlık uzmanı gazeteye yaptığı açıkla-
mada, taşradan gelenlerin yanında hasta olmadıklarına dair belge getir-
melerinin düşünülmesi gerektiğini ifade etmişti.48 

Tifüsle mücadele kapsamında oluşturulan 3 ayrı heyetin Beyoğlu, İs-
tanbul ve Üsküdar mıntıkalarında çalışmalarını yürütmesi kararlaştırıl-
dı. Bu arada yapılan incelemeler sonunda tifüsün en çok Eminönü ve 
Fatih ilçelerinde görüldüğü anlaşılmıştı. Şirket-i Hayriye vapurlarında 
ekiplerin çalışmaları iyi sonuçlar verdi. Bir süredir kamaralar ve güverte-
lerdeki kanepeler mazotlu ve kaynar suyla temizlenmekteydi ve yaklaşık 
bir aydır bu vapurlarda bite rastlanmamıştı.49 

Sıhhiye Vekâleti’nin aldığı bir karar tifüsle mücadelede daha kesin ve 
kararlı adımların atılacağını ve basındaki bazı eleştirilerin dikkate alındığı-
nı göstermektedir. Buna göre, tren, otobüs ve diğer nakil vasıtalarıyla seya-
hat edeceklere şehre girmeden önce hamamlarda yıkanma mecburiyeti ge-
tiriliyordu. Bu yolcuların elbiseleri buğu makinesinden geçirilecek ve ken-
dilerine “şehre girebilir” belgesi verilecekti. Ancak bu belgeye sahip olanla-
rın şehre girmesine izin verilmesi planlanıyordu.50 Hatta, taşradan gelen 
yolcuların temizlik vesikası göstermemesi halinde tren, vapur vs. toplu ta-
şıma araçlarında kendilerine bilet verilmemesi, düşünülen bir başka ön-
lemdi.51 Ayrıca, halkı bilinçlendirmek için Sıhhiye Vekâleti’nin hazırladığı 
tifüsü anlatan afişler tramvay, vapur, tren vs. umumî yerlere asıldı.52 

İstanbul’da her geçen gün tifüsle mücadele yoğunlaşmakta ve yeni ön-
lemler alınmaktaydı. Bu kapsamda binlerce kişi hamamlara götürülerek 
yıkatıldı. Galata köprüsünün iki yakasında tertibat alan polisler üstü başı 
pejmürde görünenleri derhal hamama götürmeye başlamıştı. Bu görevi ifa 
                                                           
47 Akşam, 9 Haziran 1943. 
48 Akşam, 9 Haziran 1943. 
49 Akşam, 10 Haziran 1943. 
50 Vakit, 11 Haziran 1943. 
51 Akşam, 14 Haziran 1943. 
52 Akşam, 11 Haziran 1943. 
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eden polislerin sağlık önlemi için saçlarının kesilmesi mecburiyeti getirildi. 
Ayrıca, İstanbul’daki bütün işçiler, hamallar ve resmî dairelerdeki müs-
tahdemlerin saçlarının 3 numara makine ile kesilmesi ve üst başlarının 
her gün kontrolü kararlaştırıldı. Evsiz barksız kişilerin sokaklardan topla-
narak kendilerine geçici barınak gösterilmesi planlanırken belediye, yaz 
mevsimi dolayısıyla bedava halk plajları açmayı ve denize girme olanağı 
sağlamayı düşünüyordu. Evlerin ani kontrolü de aralıksız sürdü.53 

Lekeli humma konusunda halkı bilinçlendirmek için uzmanlar gaze-
telere beyanat verdi ve radyoda konuşmalar yaptı. Bu kişilerden birisi 
olan Ord. Prof. Dr. Tevfik Sağlam, İstanbul Radyosu’nda yaptığı konuş-
masında hastalıkla ilgili şunları söylemiştir:54 

“Tifüs bir virüsün yaptığı şiddetli bir hastalıktır. 1919-1922 yılları 

arasında Rusya’da 21 milyon kişi tifüse yakalanmış ve bunun 3 mil-

yonu ölmüştür. Birinci Cihan Harbi’nde ordumuzda 94.000 kişi tifüse 

tutulmuş, bu kişilerden 26.000 hasta ölmüştür. Bu rakamın içinde si-

vil halkın tifüse verdiği kurbanlar dâhil değildir. Tifüs mücadelesinde 

3 esas önemlidir: 

1. Tifüse yakalananları bulmak, bitten temizleyerek tedavi altına almak. 
2. Tifüslü hastanın hastalığı nereden aldığını araştırmak. 
3. Tifüs mücadelesi bit mücadelesidir. Biti yok etmek için temizlik şarttır. 

Tifüse karşı önlem arasında aşı da vardır. Fakat temininde zorluk var-
dır. Aşının tedavisi % 100 olmamakla beraber, aşılananlar hastalığı hafif 
atlatır.” 

Sıhhiye Vekâleti, Sıhhiye Müdürlüğü teşkilatında çalışan memurlara 
lastik çizme ve kauçuk gömlek vererek hastalığa karşı önlem almak iste-
miştir. Yapılan bir açıklamada ise İstanbul’da 1.500 kişiye aşı yapıldığı 
ifade edilmiştir.55 

Ankara’da Tifüs Kongresi yapılması kararlaştırılmıştı. Bu kongrenin 
hedefi, lekeli hummanın 1943 yılı sonbahar ve kışında bir salgın haline 
gelmesini önleyecek tedbirleri almaktı.56 Sonuçta, Ankara’da 14-17 Hazi-
ran tarihleri arasında toplanan ve 4 gün devam Tifüs Kongresi sonrasın-
da Sıhhiye Vekili Dr. Hulusi Alataş başkanlığındaki Tifüs Mücadele Ko-
misyonu bazı önemli kararlar vermiş ve mücadelede yeni esaslar tespit 
edilmişti. Bu kararlar şöyleydi:57 

“- Yatılı okullarda duşlu veya kurnalı hamam bulunması mecburidir. 
Talebeler bit kontrolüne tabi tutulacaktır. 
                                                           
53 Vakit, 14 Haziran 1943; Vatan, 15 Haziran 1943. 
54 Vatan, 18 Haziran 1943. 
55 Vakit, 19 Haziran 1943. 
56 Cumhuriyet, 15 Haziran 1943. 
57 Akşam, 20 Haziran 1943. 
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- Müstahdem veya işçi topluluğu olan yerlerdeki kontrolden müdürler 
sorumludur. 

- Bütün cezaevlerinde kâfi miktarda yıkanma yeri olacaktır. 
- Devlete, şirkete ve hususî şahıslara ait her türlü nakil aracı sık sık te-

mizlenecek. 
- Han, otel, pansiyon gibi misafir yerleri; sinema, tiyatro, kahvehane ve 

gazino gibi topluluk yerlerinin bitli şahısları kabulü yasaktır. Buraları sü-
rekli temizlenecektir. 

- Fakir, yersiz, yurtsuzlar ve göçebeler gibi temizlik imkânı olmayanla-
rın temizliği yaptırılacaktır. Temizlikler belediyece ücretsiz yapılacaktır. 

- Köylerde şimdilik her köye bir buğu sandığı veya buğu bidonu yaptı-
rılması mecburiyeti getirilecektir.” 

Ankara’da alınan bu kararlar 18 Haziran 1943’te başvekil imzasıyla ve-
kâletlere, müstakil makamlara ve neşriyat müdürlüklerine de gönderilerek 
lekeli humma mücadelesinde ciddî ve elbirliğiyle çalışma istendi.58 “Tifüs 
Mücadelesinin Ana Hatları” adlı yayınla mücadeleye ait mesai planı ayrın-
tılı olarak açıklandı.59 Bu mücadele planında vekâletlere önemli görevler 
düşüyordu. Örneğin; Ticaret vekâleti, sabun fiyatlarının ucuzlatılmasının 
teminine, fakir halka, dar ve değişmez gelirlilere verilecek maddeler arası-
na sabunun ilavesine ve mücadelede çalıştırılan motorlu vasıtalara benzin 
teminine çalışacaktı. Ziraat vekâletiyse ihtiyaç olan odun ve odun kömü-
rünün halk tarafından ucuz ve kolay tedariki için tedbirler alacaktı.60 An-
kara’daki toplantıya katılmış olan İstanbul Sıhhiye Müdürü Dr. Şuayip 
Barım yaptığı açıklamada tifüs mücadelesinin 4 ana esasa bağlandığını 
ifade etmiş ve bu esasları şöyle sıralamıştı:61 

- Halkın bitten temizlenmesi 
- Hastanın ve hastalık ortamının temizlenmesi 
- Hastanın tecridi ve tedavisi 
- Aşı 
Yine, toplantıda alınan karar gereği bundan sonra belediye, temizlik 

işleriyle; hükümet doktorları, hastalığın tedavisi ve takibiyle meşgul ola-
caklardı. 

Bu dönemde sabunun ham maddelerinden zeytinyağı fiyatlarının çok art-
mış olması, sabun fiyatını oldukça pahalı hale getirmiş,62 özellikle fakirler 
için sabun temini önemli hale gelmişti. Tifüsün yayılma potansiyeli olan top-
lu taşıma araçlarının temizliği çok önem arz etmekteydi ve bunların temizliği 
için her yeni tecrübeden yararlanılmaktaydı. Nitekim amonyak buharının 
                                                           
58 BCA, Fon Kodu: 030.10., Yer No: 15.84.32. 
59 Tifüs Mücadelesinin Ana Hatları, Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti Neşriyatından, No: 
95, Ankara, 1943. 
60 Tifüs Mücadelesinin Ana Hatları, s. 11. 
61 Vatan, 20 Haziran 1943. 
62 M. Metinsoy, a.g.e., s. 368. 
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bitlere karşı etkili olduğunun tespit edilmesiyle, tramvay arabalarının her 
uzun seferden sonra amonyak buharıyla temizlenmesi kararlaştırıldı.63 

Yapılan değerlendirme ve istatistikî veriler özellikle İstanbul’a dışarı-
dan gelenler ve şehirde başıboş dolaşan kişilerde tifüs vakası olduğunu 
göstermekteydi. Bu bakımdan şehirdeki işsiz güçsüzleri tespit edip top-
layarak Süleymaniye’deki medreseye götürme kararı alındı. Taşralı olan-
lar buradan memleketlerine sevk edileceklerdi. Tifüs, kuşkusuz sadece 
İstanbul ve Türkiye’de etkili olan bir salgın değildi. Savaş bölgelerinin 
her yerinde ve özellikle Balkanlar’da büyük facia yaşanmaktaydı. Yugos-
lavya’daki tifüs salgınının önüne geçilemediğinden taşrada bazı yerleşim 
yerleri ve köyler ateşe verilmiş, yakılmıştı.64 İşsiz güçsüzlerin toplanacağı 
Süleymaniye’deki medrese için hızlı bir tadilat süreci başladı. Buraya 
toplanacak kişiler yıkatılacak, elbiseleri etüvden geçecek ve taşralı olan-
lar memleketlerine gönderilecekti. İstanbullu olan düşkün durumdakiler 
Darülaceze’ye yerleştirilecek, sağlam olanlar ise şehir dışında yol inşaat-
larında mecburî çalışmaya tabi tutulacaklardı.65 İstanbul’a dışarıdan ge-
lenler genellikle Galata ve Sirkeci semtlerinde ikamet etmekteydiler. Ya-
pılan tahmine göre, taşradan her gün 400-800 arasında yeni gelen vardı. 
Bu arada potansiyel tifüs yayılma alanı olan hapishanelerde, dışarıdan 
yeni gelen mahkûmlar vasıtasıyla tekrar vakalar görülmüşse de alınan 
sıkı önlemlerle hastalığın önüne geçilmişti.66 

Vali Lütfi Kırdar, tifüsün artması üzerine her gün yeni önlemler almak 
ve açıklamak zorunda kalmıştır. Kırdar’ın açıklamasına göre, resmî daire, 
okul, sinema ve tiyatroların hepsi temizlenecekti. Temizlik imkânına sahip 
olmayan kişiler zorla hamama götürülmeye devam edilecekti ve bu kirli ki-
şileri tanıyan ve görenlerin hemen zabıtaya haber vermesi isteniyordu.67 
Sinemalarda ve otomobillerde kadife veya kumaş koltukların kullanılması 
yasaklandı. Bu koltukların deri veya muşambadan olması için talimat ve-
rildi.68 Mahalle aralarında eskicilerin dolaşması, eski eşya alım-satımı ya-
saklanmıştı.69 Buna rağmen, bu kuralı uygulamak kolay olmadı. Zira, ma-
halle aralarında gezmeye devam eden eskiciler, kendilerine sorulduğunda 
şişe, teneke ve demir eşya almak için gezdiklerini ifade etmekteydiler. Ya-
şanan bir başka problem ise hastalıkla mücadele kapsamında temizlik iş-
lerinde çalışacak işçi tedarikindeydi. Temizlik işleri için işçiler yüksek yev-
miye talep ediyorlardı.70 Temizlik işçileri için tahsisat ayrılmasına, 45 lira 
                                                           
63 Akşam, 22 Haziran 1943. 
64 Akşam, 23 Haziran 1943. 
65 Akşam, 26 Haziran 1943. 
66 Cumhuriyet, 27 Haziran 1943. 
67 Akşam, 25 Haziran 1943. 
68 Vatan, 27 Haziran 1943. 
69 Akşam, 29 Haziran 1943. 
70 Cumhuriyet, 29 Haziran 1943. 
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aylık ve her gün yemek verilmesine rağmen istenilen işçi sayısı temin edi-
lemiyordu. Bunun en büyük nedeni dışarıda işçi yevmiyesinin 3 lira olma-
sıydı. Yani, dışarıda çalışacak bir işçi belediyenin teklif ettiği maaşın 2 ka-
tını kazanabiliyordu.71 Belediye, her şeye rağmen eldeki imkânlarla şehrin 
temizliğini sağlamaya çalışmıştır. Nitekim, 30 Haziran gecesinden itibaren 
şehrin bütün sokaklarının yıkanacağı açıklandı.72 

İstanbullu olan işsiz güçsüzlerin bir kısmının yol inşaatlarında çalıştırıl-
ması kararlaştırılmıştı. Bunlardan ücret karşılığında, fabrikalarda yararlan-
ma düşüncesi ortaya çıktı. Asıl problem yaşı küçük evsiz barksızların ne 
olacağıydı. Bu çocuklardan yaşı 7 - 14 arasında olanların Ziraat Vekâleti 
Enstitülerine gönderilmelerinin bir çözüm olabileceği düşünüldü. Böylece, 
hem sefaletten kurtulacaklar hem de tahsillerine devam edebileceklerdi.73 

Sıhhiye Vekâleti, 24 Haziran 1943’te bir tebliğ yayınladı. Bu tebliğ ile 
şu kanunî yükümlülükler hatırlatılmaktaydı:74 

1. Doktorlar tespit ettikleri veya öğrendikleri lekeli humma vakalarını 
hemen yetkililere bildireceklerdir. 

2. Şüpheli vakaların da haber verilmesi kanunen mecburi olduğundan 
yüksek ateşi 3 gün devam eden şüpheli hastalıkların da hemen bildirilme-
si icap eder. 

3. Umumî Hıfzıssıhha Kanunu’nun 61. maddesi mucibince hastalıkları 
haber vermekle mükellef olanların görevlerini yapmamaları halinde hemen 
tahkikat yapılarak mahkemeye verileceklerdir. 

İşçi sayısı çok olan müesseselerde temizlik şartlarının oluşturulması 
talimatı verilmişti. Yapılan açıklamada, bu kurumlarda duş tesisatları-
nın yapılıp yapılmadığının kontrollerine 15 Temmuz’dan itibaren başla-
nacağı bildirildi. Duş ve temizlik şartlarına sahip olmayan müesseseler 
hakkında işlem yapılacaktı.75 

Süleymaniye medresesinde evsizlerin toplanmasıyla ilgili Temmuz ayı-
nın ilk günlerinde bazı bilgiler verilmeye başlandı. Yapılan açıklamada, 
medreseye 5 Temmuz itibariyle 180 kişi toplandığı, bunlardan 50 kişinin 
memleketlerine sevk edildiği ifade ediliyordu. Diğerlerinden ise 67 kişi aile-
lerinin teminat vermesi üzerine serbest bırakılmıştı ve halen medresede 
bulundurulanların sayısı 63 idi.76 

Maarif Vekâleti’nin yayınladığı tebligata göre okullarda çocuklar her 
sabah muayeneye tabi tutulacak, bitli çocukların saçları muhakkak 3 
numaralı makine ile kesilecek ve evlerinde fennî temizlik yapılacaktı. Bit-
                                                           
71 Cumhuriyet, 30 Haziran 1943. 
72 Cumhuriyet, 30 Haziran 1943. 
73 Son Posta, 3 Temmuz 1943. 
74 Son Posta, 4 Temmuz 1943; Sıhhiye Mecmuası, Sayı: 108, İlk Kanun 1943, s. 793-794. 
75 Son Posta, 8 Temmuz 1943. 
76 Vatan, 6 Temmuz 1943. 
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li çocuklar okula kabul edilmezken, yatılı talebelerin yatakhaneleri dü-
zenli kontrol edilecekti. Ayrıca, okullarda lekeli humma hastalığıyla ilgili 
konferansların verilmesi kararlaştırılmıştı.77 

Matbuat Umum Müdürlüğü tarafından hazırlatılan tifüs mücadelesi-
ne ait film 14 Temmuz 1943’te saat 11.30’da gazetecilere gösterilmişti. 
15 dakika süren ve başarılı bulunan filmde temizliğin lüzumu anlatıl-
makta, hastalığın bit vasıtasıyla nasıl geçtiği ve aşı çalışmaları hakkında 
bilgi verilmekteydi.78 

Yaz mevsiminde trenlerde yolcu adedinin fazla olmasından dolayı bitli 
kimselerin hastalık nakletmeleri kolaylaşmıştı. Devlet Demiryolları bu 
vaziyeti göz önünde tutarak, üstü başı kirli kimselerin halkla temasını 
kesmek üzere bu kişilerin bindiği 3. mevki vagonları imkân nispetinde 
yük katarlarına bağlamaya başladı.79 

Alınan önlemler Temmuz ayının ikinci yarısında olumlu sonuçlarını 
göstermiştir. Temmuz ayının 2. yarısında bütün yurttaki vaka sayısı 133 
iken bunların 49’u İstanbul’a aitti. Haziran ayına göre, vaka sayısında 
ciddi bir azalma olmuştu.80 

İstanbul Valisi ve Belediye Reisi Lütfi Kırdar, Eylül ayında yaptığı açık-
lamada, tifüs mücadelesi kapsamında 100.000 kişinin hamamlarda zorla 
yıkatıldığını ve bu işle meşgul olan belediye zabıtasının mevcudunun ise 
210 kişi olduğunu belirterek, önemli bir iş başardıklarını vurguluyordu.81 

Eylül ayına gelindiğinde tifüs salgını bir ölçüde kontrol altına alına-
bilmiştir. Sıhhiye Vekili Dr. Hulusi Alataş hastalıkla ilgili bilgi vermiş, 
Türkiye’de tifüs mücadelesinin 1937 yılında İspanya iç savaşı esnasında 
başladığını ve 1939’dan itibaren hız verildiğini ifade etmiştir. Dr. Ala-
taş’ın açıklamasına göre, Eylül’ün ilk yarısında ülkede 48 vaka görül-
müştü ve bunlardan 7’si İstanbul’a aitti. Dr. Alataş, yine de sonbaharda 
tifüsün artması ihtimaline karşı vilayetlerin ve belediyelerin aralıksız 
mücadeleye devam etmesini istemiş, temizlenmek ve bitleri yok etmenin 
şart olduğunu belirtmiştir.82 Lekeli humma hastalığıyla ilgili tecrübeler 
ve istatistikler göstermekteydi ki, elbise ve çamaşırın az değiştirildiği ve 
az yıkanıldığı kış mevsiminde bu hastalıkta artış meydana geliyordu.83 
Bu açıklamalara rağmen, yetkililer özellikle İstanbul’daki tehlikenin ni-
hayet büyük ölçüde geçtiğini düşünmüş olmalılar ki, bit ve temizlik ekip-
leri kaldırıldı. Nitekim artık bitli olanların hamama sevkleri, evlerde yapı-
lan kontroller ve eşyaların etüve gönderilmesi uygulamasından vazgeçil-
                                                           
77 Ulus, 7 Temmuz 1943. 
78 Son Posta, 15 Temmuz 1943. 
79 Cumhuriyet, 21 Temmuz 1943. 
80 Vatan, 2 Ağustos 1943. 
81 Son Telgraf, 17 Eylül 1943. 
82 Vatan, 17 Eylül 1943. 
83 Sıhhiye Mecmuası, Sayı: 106, Mayıs, 1943, s. 539. 
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diği ifade edildi.84 Dr. Hulusi Alataş, 1943 yılında Ocak ayından Eylül’e 
kadar 8 ay içinde bütün memlekette 3.788 vaka görüldüğünü, bunun 
856’sının İstanbul’a ait olduğunu açıkladı.85 

Süleymaniye Medresesi’nde yersiz yurtsuz ve dilenci gibi kişiler toplan-
makta ve şehir dışına sevk edilmekteydi. Haziran ayı sonunda başlayan bu 
uygulamada 3 ay içinde yaklaşık 900 kişi şehir dışına gönderilmişti.86 Lakin 
İstanbul’a gelişlerin önlenemediği veya gidenlerin bir süre sonra döndüğü 
düşünüldüğünde bu önlemin arzu edilen neticeyi getirdiği söylenemez. 

İstanbul’un 1943 yılı ilkbaharı ve yazında ciddi bir salgın tehlikesi at-
lattığı kesindi. Sonbahar geldiğinde tehlikenin azaldığını ifade etmek ve 
daha ümitli olmak için yeterli istatistikî bilgi mevcuttu. 17 Ekim 1943 
tarihli bir gazete haberinde, İstanbul’da 23 Eylül’den beri tifüs vakası gö-
rülmediği yazmaktaydı.87 Buna rağmen, artık savaş müddetince tifüsün 
İstanbul ve Türkiye gündeminden düştüğü söylenemezdi. Nitekim 1944 
ve 1945’te mücadele devam etmiştir. 

2.2. Üstü Başı Kirli Görünen Kişilerin Muayenesi ve Hamamlara  
 Götürülmesi 

Lekeli humma ile mücadelenin en önemli adımlarından birisi temizlik 
ortamının sağlanmasıydı. Vilâyet Sıhhiye müdürünün açıklamasına göre, 
üstü başı kirli ve bitli olduğu tespit edilen kişiler polis marifetiyle ücretsiz 
yıkanmak üzere hamamlara götürülmeye başlanmıştı. Ayrıca, görevlendi-
rilen berberler bu kişilerin saç ve sakallarını kesmekteydiler.88 Oluşturu-
lan ekipler tarafından yollarda muayene uygulaması başlatılmıştı. Bu mu-
ayenelerde bit tespit edilen erkekler saçları kesilerek89 hamama gönderilir-
ken, kadınların başlarına ilaç sürülüyor ve hamama bu şekilde sevk edil-
meleri sağlanıyordu.90 Ayrıca, Vali Lütfi Kırdar’ın kararıyla bütün yük ha-
mallarının yıkatılmasına karar verildi.91 Belediye tarafından bitlenenlerin 
yıkanmasını sağlamak için İstanbul’da 4 hamam faal durumdaydı. Halkın 
talebini karşılamak için de 75 hamam hizmetteydi.92 

Yapılan değerlendirme sonucunda İstanbul’da en çok bitlenenlerin kirli 
işlerde çalışan bazı esnafla, hamallar ve özellikle dilenciler olduğu tespit 
edilmişti. Dilencilerin bir kısmı İstanbullu, bir kısmı da taşradan gelenler-
den oluşuyordu. İstanbullu olanların dilencilikten men edilmesi, taşradan 
                                                           
84 Tan, 23 Eylül 1943. 
85 Ayın Tarihi, Sayı: 118, Eylül 1943, s. 24. 
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gelenlerin ise temizliğe tabi tutulduktan sonra memleketlerine gönderilece-
ği açıklandı.93 İstanbul’da evsiz olarak sokaklarda yaşayan kişiler zorla top-
lanarak hamamlarda yıkatılacaklar grubuna dâhil edildiler.94 Bu arada ha-
mamlara sevkiyat yapılırken üzücü bazı haberler gelmekteydi. Kirli vatan-
daşları toplayıp hamamlara götürmekle görevli polis memurlarından 16’sı 
tifüse yakalanmıştı ve bunlardan 4 memurun öldüğü bilgisi verilmişti.95 

Hamamlara sevk edilen kirli insan sayısı 10 Haziran’a kadar günde 
ortalama 250-300 arasındaydı. 10-11 Haziran tarihlerinde bu sayı gün-
de 500 kişiye çıkmıştır.96 Bu durum kontrollerin ve önlemlerin sıklaştı-
rılması olarak yorumlanabileceği gibi, önlemlerin fazla sonuç vermediği 
ve salgının büyüdüğü şeklinde de değerlendirilebilir. 

Sebze - meyve halinde çalışanlarla, iskelelerdeki hamallar toplanarak 
hamamlarda yıkatılmış ve saçları kesilmiştir.97 Burada çalışanların sayı-
sının çok olması ve hijyen ortamının yetersizliği yetkililerde endişeye ne-
den olmaktaydı.98 19 Haziran’da İstanbul’da 15 vakaya rastlandı. Hasta-
lığın seyrinde artış görülmekteydi. Alınan bir kararla tifüs vakalarını ha-
ber vermeyenlerin mahkemelere gönderileceği açıklandı. Tifüsle mücade-
le memurları yaptıkları kontrollerde 941 erkek ve 519 kadında bit bul-
muşlardı ve bu kişiler hemen hamama gönderilmişti.99 Haziran ayının 
ikinci yarısında tifüs vakalarında ciddi bir artış söz konusu oldu. 20 Ha-
ziran’da hamama gönderilenlerin sayısı 1.911 kişiydi.100 Ardından bir 
hafta içinde 21-28 Haziran tarihleri arasında hamamlara gönderilenlerin 
sayısı 10.394 rakamına ulaşmıştır.101 Bu rakama göre günlük ortalama 
neredeyse 1.500 kişi hamama götürülmekteydi. 

Bu arada bazı açıkgözler hamama yapılan sevkiyatın ve zorla yıkatıl-
ma konusunun ticarî bir husus olabileceğini kısa sürede keşfetmişlerdi. 
Şöyle ki, hamamlarda yıkatılan kimselere yıkandığına dair bir temizlik 
kartı verilmekteydi. Bu kartı alan uyanıklar hamama gitmek istemeyen-
lere 2 liraya satmaktaydılar. Tabii bu durumda kartı alan ve kirli kalma-
yı tercih edenler, kontroller esnasında temiz oldukları ve yıkandıklarını 
gösteren belgeyi sunabilmekteydiler. Bir süre sonra farkına varıldı ki, 
bazı kişiler defalarca hamama girip, bu belgeyi temin etmiş ve satarak iyi 
para kazanmışlardı.102 
                                                           
93 Akşam, 3 Haziran 1943. 
94 Akşam, 4 Haziran 1943. 
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Temizlik ve tifüs mücadelesi için hamamlar kuşkusuz çok önemliydi. Bu-
günlerde yaşanan önemli bir sorun ise yakacak stokuydu. İktisat Vekâleti 
yaptığı açıklamada, istenilen kömürden ancak 3.700 ton verebileceğini, Zon-
guldak’ta teslim edilecek kömürün hamamcılar tarafından tedarik edilecek 
vasıtalarla alınması gerektiğini bildirmiş; hamamcılar ise kömürün kendileri 
tarafından bu şekilde getirilmesinin mümkün olmadığını ifade etmişlerdi.103 
Yaşanan ve aşılamayan bu sorun dolayısıyla şehirde mevcut 178 hamamdan 
108’inin kapanması ciddi bir sıkıntı oluşturdu. Belediye, bunların bir an ön-
ce açılabilmesi için önlem almaya çalışırken, fakir halk için her semtte ücret-
siz bir hamam çalıştırılması projesini hayata geçirmeye uğraşmaktaydı.104 

28 Haziran - 5 Temmuz 1943 tarihleri arasında hamamlara gönderi-
lenlerin sayısında patlama yaşandı. Bu bir hafta içinde 22.297 erkek, 
11.369 kadın olmak üzere toplam 33. 657 kişi hamamlarda yıkattırılmış-
tı. Buna göre, hamama gönderilenlerin sayısı aşağı yukarı günde 4.750 
kişi olmaktaydı.105 

Tifüsle mücadele ekipleri yeni mücadele önlemlerini hayata geçirmektey-
diler. Buna göre, istasyonlarda ve vilayet hudutlarına giren trenlerde sıhhat 
memurları hemen trene binecek ve üstü başı kirli gözükenleri muayene ede-
ceklerdi. Üzerlerinde bit bulunanların nüfus cüzdanları alınarak Haydarpa-
şa’da veya Sirkeci’de tespit edilen yerlerde beklemeleri istenecekti. Bunlar 
daha sonra bekleme yerlerinden özel ekiplerce alınarak ve halkla temas etti-
rilmeden şehre getirilerek hamamda yıkanmaları sağlanacaktı. Limanlarda 
da aynı şekilde hareket edileceği ifade edildi.106 Kirli görülen kişilerin hama-
ma sevkiyatları ihtiyaç olduğunda ilerleyen aylarda yine sürmüştür. 

2.3. Otellerde Kontrollerin Sıklaştırılması 

Yapılan kontroller neticesinde tifüsün yayılmasındaki en büyük ne-
denlerden birisi olarak taşradan gelen kirli yolcuların bakımsız otellerde 
konaklaması olduğu tespit edilmişti. Bu nedenle otellerdeki kontroller 
sıklaştırıldı. Taşradan gelen yolcuların ilk uğrak yerlerinden olan Sirke-
ci’deki otellerde yapılan incelemeler neticesinde 22 otele ceza verilirken, 
tifüs vakalarını haber vermeyen 15 doktor mahkemeye sevk edildi.107 

Otel sahiplerine yapılan tebligatta, birkaç gün kapama cezası alan 
otellerin temizliğine dikkat edilmemesi halinde, bir daha açılmamak üze-
re kapatılacağı uyarısı yapıldı.108 

Oteller Cemiyeti de bazı önlemleri hayata geçirdi. Buna göre;109 
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1. Üst başı pis olanlar otellere alınmayacaktı. 
2. Yolcunun yanındaki eşyalar odaya çıkarılmayacak, depoda muhafa-

za edilecekti. 
3. Yatak odasında yemek yenmesi yasaklandı. 
4. Yolcu otele ilk geldiğinde öncelikle yıkanmaya mecbur tutulacaktı. 

Bütün uyarılara ve kontrollere rağmen bazı oteller temizliğe gereken iti-
nayı göstermemişlerdi. Bunun neticesinde Mayıs ayında 18 otel kapatıl-
dı.110 Otel kontrolleri, özellikle 1943 yılı boyunca mücadeledeki en önemli 
önlemlerden birisi oldu. 

2.4. Binaların Kontrol ve Temizliği 

28 Mayıs 1943 tarihinden itibaren insanların toplu olarak bulunduğu 
ve ibadet ettiği cami, kilise gibi yerlerin genel temizliğine karar verilmişti. 
Ayrıca, özellikle gıda maddelerinin satıldığı yerler başta fırınlar olmak 
üzere sıkı denetime tabi tutuldular. Halkın yiyeceği maddelerin yapıldığı 
ve satıldığı mekânların bit yuvası olmaması, mücadele programının en 
başında gelmekteydi.111 

Tifüs vakalarının bir kısmı yetkililere bildirilmemekte veya geç haber 
verilmekteydi. Bu durum doğal olarak hastalığın yayılmasına sebebiyet 
veriyordu. Bu sıkıntıya çözüm bulmak için oluşturulan tifüsle mücadele 
ekipleri, evlerde ani teftiş yapmaya, tifüslü hasta tespit etmeye başlaya-
caklardı.112 Nitekim ev muayenelerinde kısa süre içinde 43 bitli ev tespit 
edildi. Evler dezenfekte edilirken, içindekiler hamama gönderildi. Diğer 
taraftan camiler ve cezaevleri düzenli dezenfekte edilmeye başlandı. Adli-
ye koridorlarında halkın oturması için ayrılan sıralar bit geçebileceği en-
dişesiyle koridorlardan kaldırıldı.113 

Evkaf Müdürlüğü de camilerdeki halılara serpmek için 800 kilo nafta-
lin talep etmişti.114 Tifüsle mücadele memurlarının 19 Haziran’da pisli-
ğinden şüphe ettikleri 120 evde yaptıkları muayenede 33 evde, bit bu-
lunmuş ve dezenfekte edilmişti.115 Tüm uyarılara rağmen bazı kahveha-
nelerin otel gibi davranmaları yetkilileri tekrar harekete geçirdi. Yapılan 
baskınlarda yerde hasırlar üzerinde müşterilerine yatma izni veren bazı 
kahvehaneler kapatıldı.116 Tifüsle mücadele ekipleri 28 Haziran - 5 Tem-
muz tarihleri arasında 403 evi dezenfekte ettiler.117 
                                                           
110 Akşam, 7 Haziran 1943. 
111 Vakit, 29 Mayıs 1943. 
112 Vatan, 6 Haziran 1943. 
113 Akşam, 14 Haziran 1943. 
114 Son Telgraf, 16 Haziran 1943. 
115 Akşam, 20 Haziran 1943. 
116 Vatan, 22 Haziran 1943. 
117 Son Telgraf, 6 Temmuz 1943. 
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İstanbul Sıhhiye Müdürlüğü, kontrolleri neticesinde sinemalardaki 
temizlikten memnun kalmamıştı. 1. ve 2. sınıf sinemalarda temizliğe tam 
manasıyla riayet edilmemekteydi ve talimata göre her seansta salonların 
boşaltılması gerekirken bu olmamaktaydı. Sıhhiye Müdürlüğü, Belediye 
Reisliğine başvurarak bu durumu şikâyet etmiştir.118 Evlerin ve çeşitli 
binaların ani kontrolleri tifüsü önlemek için etkili ve faydalı bir yöntem 
olmuştur. 

2.5. Yurt Dışından Uzmanların Getirilmesi ve Aşı Çalışmaları 

Hastalığın önüne geçmek, daha doğrusu ölüm riskini en aza indirmek 
için en etkili önlemlerden birisi aşı uygulamasıydı. Amerika ve Almanya gi-
bi ülkelerde tifüs aşısı çalışmaları uzun süreden beri devam ediyordu. 
Türkiye’den bazı uzman doktorlar da 1942 yılında bu çalışmaları takip et-
mek üzere Almanya’ya gönderilmişti. Sıhhiye Vekâleti tarafından yapılan 
açıklamada, tifüse karşı aşı usullerini incelemek üzere Tunus, Cezayir, 
Fas ve Paris Pasteur Enstitüleriyle, Almanya’daki müesseselere gönderilen 
uzmanların çalışmalarını tamamladığı ve Hıfzıssıhha Enstitüsü’nde bir ti-
füs aşısı laboratuvarı için gerekli hazırlıkların yapıldığı belirtilmekteydi. 
Yalnız, çalışmalar henüz başlangıç ve tecrübe aşamasındaydı.119 Nitekim 
lekeli hummaya karşı bulunan aşının hazırlanmasının çok güç olduğu, şu 
an için mücadelede yapılacak ilk işin herkesin temizliğine azamî özen gös-
terilmesinden geçtiği ifade edilmekteydi.120 

Bu arada Almanya’dan uçakla getirilen bir miktar aşı Alman Hasta-
nesi’nde tatbik edilmeye başlanmıştı. Ne var ki, aşı sınırlı olduğundan, 
müracaatlar sıraya konuyordu.121 İlerleyen günlerde Alman Hastanesi’ne 
müracaat ve aşı ısrarı devam etti. Birçok kişi yüksek para teklif ederek 
kendilerinin aşılanmasını istemekteydi. Fakat, netice hiçbir zaman de-
ğişmedi ve aşı olmadığı için olumsuz cevap verildi.122 

Lekeli humma aşısı için Refik Saydam Hıfzıssıhha Müessesesinde ve 
Gülhane Tababet Askerî Tatbikat Mektebi’nde çalışmalar aralıksız sürer-
ken,123 bir taraftan da hükümet, tifüs mücadelesi kapsamında dünya ça-
pında uzman olan bilim adamlarından yararlanmak yoluna gitmiştir. Nite-
kim, Amerikalı tifüs uzmanı General Fox, incelemelerde bulunmak üzere 11 
Haziran’da Ankara’ya geldi.124 Ayrıca, Alman tifüs uzmanı Prof. Dr. Olzscha, 
Türkiye’ye getirildi. Prof. Dr. Olzscha’nın önce İstanbul’da ardından Anka-
ra’da incelemelerde bulunmasından sonra yetkililerle görüşmesi planlan-
                                                           
118 Son Telgraf, 29 Temmuz 1943. 
119 Son Posta, 26 Mart 1943. 
120 Vakit, 26 Mayıs 1943. 
121 Akşam, 9 Haziran 1943. 
122 Cumhuriyet, 30 Haziran 1943. 
123 Vakit, 13 Haziran 1943. 
124 Vakit, 11 Haziran 1943. 
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maktaydı.125 Alman uzman, İstanbul’a geldikten sonra yaptığı ilk açıklama-
da tifüsle ilgili bilgi vermek ve yol göstermek cüretinde bulunmayacağını 
Türk doktorların zaten çok başarılı olduğunu belirtti. Gazetelere verdiği be-
yanatın ayrıntıları ise bu seyahatte biraz da ticarî maksat güdüldüğünü 
göstermektedir. Çünkü Olzscha’nın yaptığı açıklamada, Robert Koch mües-
sesesinde çalışmalarını yürüten Prof. Dr. Gildmeister’in lekeli hummaya 
karşı bulduğu aşının çok başarılı olduğu, diğer aşılar gibi reaksiyon göster-
mediği ifade ediliyor ve bu aşıyı yaptıranların lekeli hummaya yakalanmala-
rı ihtimalinin en fazla % 8-10 nispetinde olduğu vurgulanıyordu.126 

Amerikalı ve Alman tifüs uzmanlarının Türkiye’ye gelmesi aşı tartış-
malarını gündeme taşımıştır. Basında tifüs aşısının son durumu hakkın-
da şu bilgiler verilmekteydi:127 

“Bugün tıbbın bildiği 2 lekeli humma aşısı vardır. Bunlardan birisi Al-

manların bulduğu bir aşıdır, fakat bunun hazırlanması güç ve pahalı-

dır. İkincisi Amerika’da 1938’de keşfedilmiş bir aşıdır ve şu anda An-

kara’daki müesseselerimizde tecrübe edilmektedir. Yalnız fazla üretile-

meyen bu aşı, hastalarla meşgul olan doktor ve hastabakıcı gibi kim-

selere verilmektedir ve yetmektedir. Doktorlar aşının önemi için şunları 

söylemektedir: Aşı, bazı insanlarda tam bir başarı sağlıyor. Bazı in-

sanların ise mukavemetini arttırarak lekeli hummayı hafif geçirmeleri-

ne neden oluyor. Vefat oranını azaltıyor ki, bu da önemli bir neticedir.” 

Haziran ayının ilk 15 günü İstanbul’da 171 tifüs vakası görülürken, 
Amerikalı uzman General Fox yaptığı açıklamada, “tifüs demek bitle mü-
cadele demektir, yazın bu hastalık hafifler” ifadesini kullanmıştı.128 An-
kara’dan sonra İstanbul’a geçen Amerika Tifüsle Mücadele Komisyonu 
Reisi Profesör General Jesn A. Fox, Vali ve Belediye Reisi Lütfi Kırdar ile 
görüşüp hastanelerde incelemelerde bulunmuştur.129 

İstanbul’daki Amerikan ve Alman hastanelerinde bir miktar aşı bu-
lunmaktaydı. Lakin Amerikan Hastanesi’ndeki az sayıda aşı, öncelikle 
Amerikan kolonisi için kullanılmaktaydı. Alman Hastanesi’ndeki aşı ise 
kısa sürede bitiyordu ve Almanya’dan yeni aşı getirilmesi için temaslar 
devam etmekteydi.130 

Amerikan tifüs uzmanı General Fox, İstanbul’daki incelemelerinden 
sonra, Anadolu Ajansı’na verdiği beyanatta, tifüs vakalarının normalin üze-
rinde olduğunu, fakat vaziyetin dehşet verici sayılamayacağını ifade ederek, 
tedbirli olmak lazım geldiğini ama bu esnada panik ve korkuya kapılma-
                                                           
125 Vakit, 12 Haziran 1943. 
126 Vakit, 13 Haziran 1943. 
127 Vakit, 12 Haziran 1943. 
128 Akşam, 16 Haziran 1943. 
129 Tan, 17 Haziran 1943. 
130 Akşam, 23 Haziran 1943. 
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mak gerektiğini asıl tehlikenin oluşabilecek panik olduğunu belirtti. Ayrıca, 
elde bulunan az sayıda aşının bu hastalıkla mücadele eden personele ya-
pılması gerektiğini, Türk halkını şu anda aşılamak için dünyadaki bütün 
aşıların bile yetmeyeceğini vurguladı. İlk tedbir, her şeyden önce dikkatli 
olmak ve sürekli temiz bulunmaktı.131 General Fox’un açıklamalarından 
aşı çalışmalarının ve üretiminin daha çok yol kat etmesi gerektiği anlaşıl-
maktaydı. Bu günlerde ise şehirde tifüs paniği yaşanıyordu. Tam olarak 
General Fox’un işaret ettiği korku havası oluşmuş görünüyordu. Şehirde 
herkesin ağzında bit kelimesi vardı. Tramvayda, vapurda, trende herkes 
birbirlerinin üstlerini başlarını endişeli gözlerle incelemekle meşguldü.132 

Millî Müdafaa Vekâleti yetkilileri, General Fox ile tifüs hakkında görüş-
melerde bulundular. 25 Haziran 1943 tarihli bir belgeye göre, General Fox 
görüşmede tifüs aşısının zor elde edildiğini ve pahalı olduğunu belirterek, 
Türk Ordusu’ndaki doktor subaylara yetecek kadar aşı bulabileceğini vaat 
etti ve bu aşıların özellikle söz konusu subaylar için kullanılması husu-
sunda ricada bulundu. Kendi ürettikleri tifüs aşısının tesir ve akıbetini 
tespit için Türkiye’de özellikle tifüs olan mıntıkalarda birkaç askerî hasta-
ne hastabakıcılarının % 50’sine ve yine tifüs bölgesindeki bazı birliklerden 
toplanacak bir bölüğe % 50 nispetinde yapılmasını ve elde edilecek sonuç-
ların harp sonunda ortak olarak neşredilmesini istemişti.133 

Yurt dışından zaman zaman gelecek aşıların ihtiyaca yetmeyeceği ve 
taşıma suyla değirmenin dönmeyeceği aşikârdı. Lekeli humma aşısının 
Türkiye’de üretimi için hükümet, uzun süredir çalışmalar yürütmekteydi. 
Nitekim, Haziran ayı sonuna doğru ümit verici bazı haberler gelmeye baş-
ladı. Ankara’da Refik Saydam Hıfzıssıhha Müessesesinde Temmuz ayının 
ilk haftasından itibaren tifüs aşısı üretimine başlanacaktı. 15 gün içinde 
elde edilecek aşıdan ilk partinin İstanbul’a ve tifüs vakasında artış olan İz-
mir’e gönderileceği bildirilmekteydi. Bu aşılar öncelikle tifüsle mücadele iş-
lerinde çalışanlarla, toplu halk kitlesi ile temasta bulunanlara yapılacak, 
üretim arttığında ise herkese uygulanacaktı.134 Bu kapsamda Sıhhiye Ve-
kâleti, Ankara’dan İstanbul’a 100 kişilik tifüs aşısı gönderdi. Bu aşılarla 
mücadele işlerinde uğraşanların, tephirhanelerde ve hastanelerde çalışan-
ların aşılanması istenmişti. Bu aşının kâfi gelmeyeceği ortada olduğundan 
yeni parti aşılar talep edildi.135 Hıfzıssıhha Enstitüsü’nden yapılan açıkla-
mada ise bir miktar aşı üretildiği halde bu aşıların asla yetmeyeceği ve bel 
bağlanamayacağı her şeyden önce herkesin temizliğe özen göstermesi ve 
bitlenmemeye çalışması gerektiği vurgulandı.136 
                                                           
131 Vakit, 25 Haziran 1943. 
132 Vatan, 26 Haziran 1943. 
133 BCA, Fon Kodu: 030.10, Yer No: 56.377.14. 
134 Akşam, 27 Haziran 1943. 
135 Cumhuriyet, 29 Haziran 1943. 
136 Cumhuriyet, 30 Haziran 1943. 
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Bu arada Almanya, Türk Ordusu’nda kullanılmak üzere 2.000 santi-
metre küp tifüs aşısı gönderirken, İtalya yaptığı açıklamada 2.000 kişilik 
aşı hediye etmek istediğini bildirdi.137 

Aşı üretiminin hayatî öneminin farkında olan Sıhhiye Vekâleti, tifüs 
aşısının daha fazla üretimi için yoğun çaba harcamıştır. Refik Saydam 
Hıfzıssıhha Enstitüsü’nde evvelce günde 150 kişilik aşı üretilirken, ara-
lıksız çalışmalar sayesinde üretim günde 2.500’e çıkarıldı. Kışa kadar 
günlük üretimin arttırılmasına çalışılmaktaydı ve bunun için enstitüde 
tatil günleri de faaliyet yürütülüyordu.138 Refik Saydam Hıfzıssıhha Ens-
titüsü ile birlikte Ankara Gülhane Tatbikat Okulu’nda da tifüs aşısı ça-
lışmaları sürmekteydi. Bu esnada üzücü bir olay meydana geldi. Ankara 
Gülhane Tatbikat Okulu laboratuvarında tifüs aşısı hazırlamakta olan 
Doktor Yüzbaşı Mehmet Tuna tifüse yakalanarak vefat etti.139 

Millî Müdafaa Vekâleti, 16 Eylül 1943 tarihinde Başvekâlete bir belge da-
ha göndermiş ve Haziran ayında General Fox ile yapılan ve yine Başvekâlete 
bildirilen yazıya ek olduğunu açıklamıştır. Yazıdan anlaşıldığı kadarıyla Millî 
Müdafaa Vekâleti yetkilileri Doktor General Fox ve Dr. Binbaşı Meri ile son-
baharda yeni bir görüşme gerçekleştirmişlerdi. Görüşme neticesinde tifüs 
aşısının Türk Ordusu’nda göstereceği tesiri tespit için şimdilik İstanbul ve 
çevresindeki bütün birliklerin yarısının aşılanması için 1.000.000 c.c. aşı-
nın Amerika’dan gönderileceği, bu aşıdan takriben 600.000 c.c. ile uygula-
ma yapılacağı, kalan 400.000 c.c. ihtiyat olacağı ifade edilmişti. Ayrıca, bu 
miktar dışında bütün askerî doktorların aşılanmasına yetecek kadar aşı ve-
rileceği, bütün büyük askerî hastanelerin sağlık personelinin % 50’sine ye-
tecek kadar aşı temininin gerçekleşeceği, bu kapsamda Ekim ayı başlarında 
10.000 kişilik aşı tedarik edileceği, geri kalan aşıların 2 ay sonra gönderile-
ceği vurgulanmıştı. Yine, Türkiye’nin değişik yerlerinde mevcut ve birbirin-
den ayrı 20 Alay’ın % 10’unun aşılanmasına yetecek kadar aşı temin edile-
ceği ve herhangi bir seferberlik esnasında ise bütün Türk Ordusu’nun ihti-
yacını sağlayacak miktarda aşının gönderileceği belirtilmişti.140 Müttefikle-
rin Türkiye’yi savaşa sokmak için bir süredir baskı yaptıkları ve birçok kon-
feransta görüşme konularından birisinin Türkiye olduğu bilinmekteydi. Ge-
neral Fox’un Türk yetkililerle yaptığı görüşmede getirdiği son teklife bu açı-
dan da yaklaşmak ve değerlendirmek gerekmektedir. 

2.6. Diğer Kurumların Faaliyetleri 

Tifüsle mücadele için hükümet ve belediye dışında birçok kurum faali-
yet yürütmüştür. Mayıs ayı sonunda İstanbul’daki bütün Halkevi temsilci-
                                                           
137 Ulus, 11 Temmuz 1943. 
138 Vatan, 25 Temmuz 1943. 
139 Son Telgraf, 6 Ağustos 1943. 
140 BCA, Fon Kodu: 030.10, Yer No: 56.377.14. 
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leri Sıhhiye Müdürlüğü’nde bir toplantı yapmışlar ve tifüs mücadelesinde 
aktif yer alacaklarını bildirmişlerdi. Bu kapsamda pis ve bitli olanları te-
mizlemek için sabun vesaire temini, buğu sandıkları ile eşya temizliğinin 
yapılması kararlaştırıldı.141 Üsküdar’da Halk Partisi yöneticileri hastalığın 
Üsküdar’daki seyrini önlemek için, fakirlere verilmek üzere, 100 çuval sa-
bun temin etti.142 Hastalıkla mücadelede en aktif kurumlar arasında Hal-
kevleri gelmekteydi. Şişli Halkevi’nde 1 Haziran’da yapılan toplantıya Kızı-
lay temsilcileri de katılmış ve bu semtte yapılacak mücadele görüşülmüş-
tü.143 Eminönü Halkevi, fakir halka fiş dağıtılacağını ve bu fişlerle ücretsiz 
hamama gidilebileceği ve orada ücretsiz sabun temin edileceği açıklaması 
yaptı.144 Eyüp semtindeki tüccarlar 2 adet etüv makinesi alınması için 
5.000 lira bağışta bulunmuşlardı.145 Şişli Halkevi, Sıhhiye Müdürlü-
ğü’nden bir etüv makinesi alarak, Kurtuluş semtinde fakirler için bir ha-
mam tahsis etmişti. Bu hamamdan 12 Haziran’dan itibaren yararlanmak 
mümkün olacaktı.146 Şişli Halkevi’nin kurduğu teşkilat, Meşrutiyet Mahal-
lesi, Feriköy, Kurtuluş, Harbiye, Teşvikiye ve Mecidiyeköy mahallelerinde-
ki işsiz ve fakirleri hamama sevk edecekti. Ayrıca, Şişli semtinin zenginle-
rinden bağış talep edilerek, fakirlere sabun yardımında bulunulması dü-
şünülüyordu.147 Üsküdar Halkevi de, fakir halkın temizlenebilmesi için 
208 kilo sabun dağıtmıştı.148 Bu kurumların çalışmaları ve yardımları im-
kânları nispetinde ilerleyen aylarda devam etmiştir. 

2.7. Lekeli Humma’dan Hayatını Kaybeden Tanınmış Kişiler 

Söz konusu hastalığın pençesine düşenler elbette sadece kötü şartlar-
da barınan ve temizliğine dikkat etmeyen kişilerden oluşmuyordu. Ne ka-
dar dikkatli olunsa ve temizliğe özen gösterilse de herkes potansiyel risk 
altındaydı. Nitekim, gazeteci İzzet Muhittin Apak 1940 yılı başında yaka-
landığı tifüsten kurtulamamış ve vefat etmişti.149 Vakit Gazetesi Yazı İşleri 
Müdürü Kenan Hulusi Bey yine tifüsten hayatını kaybedenlerin arasında 
yer aldı.150 Tifüs, İzmir’den de tanıdık bir kurban almıştı. Yeni Asır Gazete-
si’nin sahibi ve başyazarı İsmail Hakkı Ocakoğlu, bu hastalığın pençesin-
den kurtulamamıştı.151 Kısa süre sonra bilim çevrelerinde yakından tanı-
                                                           
141 Tan, 29 Mayıs 1943. 
142 Vakit, 2 Haziran 1943. 
143 Cumhuriyet, 2 Haziran 1943. 
144 Vakit, 6 Haziran 1943. 
145 Vatan, 8 Haziran 1943. 
146 Vakit, 12 Haziran 1943. 
147 Cumhuriyet, 12 Haziran 1943. 
148 Vatan, 20 Haziran 1943. 
149 Haber Akşam Postası, 1 Şubat 1940. 
150 Son Telgraf, 28 Mayıs 1943. 
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nan yazar, romancı ve tarihçi İskender Fahrettin Sertelli tifüsün kurbanı 
oldu. Aynı zamanda Eminönü Halkevi’nin Dil-Tarih Kolu Başkanlığı’nı yü-
rüten ve birçok eseri gazetelerde tefrika olarak yayınlanan Sertelli, son 
olarak Tarihten Sesler adlı mecmuayı neşretmekteydi.152 İstanbul’da Terzi-
lik Okulu Müdürü olan Zeki Biçmen de tifüsten vefat etmişti.153 

İstanbul 2. Ağır Ceza Reisi Hasan Hasbi Gürpınar, bu hastalıktan hayatı-
nı kaybetti. İlk yapılan yorumlarda son derece temiz ve titiz bir kişi olan Gür-
pınar’ın, hapishaneden gelenlerin yargılamaları esnasında lekeli hummaya 
yakalanmış olabileceği üzerinde duruldu.154 Daha sonraki değerlendirmeler-
de, önceden alınan önlemler sayesinde 5 Mayıs 1943 tarihinden beri yakla-
şık 40 gündür hapishanede tifüs vakası olmadığı, Ceza Reisi Gürpınar’ın ad-
liyede her sınıftan ve temizlik derecesi şüpheli birçok kişiyle temasta olduğu 
ve hastalığı onlardan kapma ihtimalinin bulunduğu ifade edilmişti.155 

2.8. Önlemlerin Yetersizliğine Dair Eleştiriler 

Hastalıkla mücadele için kirli ve bitli kişilerin hamama sevk edilmesi 
veya fakir halka ucuz hamam tedarik edilmesi gibi önlemler kuşkusuz 
yerindeydi. Bununla beraber, hayatın pahalılaşması ve yokluk, kıtlık gibi 
sorunlar bu mücadelenin komple bir yaklaşımla ele alınması zaruretini 
göstermekteydi. Nitekim, Sabiha Sertel Gazetesi’ndeki yazısında “Tifüse 
Karşı Yalnız Sıhhî Değil, İçtimaî Tedbirler Lâzım” başlığı altında özetle şu 
değerlendirmeyi yapmıştı:156 

“… Sıhhiye Vekili, mecliste verdiği beyanatta tifüsün her zaman 

memlekette mevcut olduğunu, fakat harbin 4. senesinde daha büyük 

bir nispetle arttığını bildirdi. Her sene, Türkiye’de tifüsten ölenlerin 

miktarı 5.000 - 6.000 kişi imiş. Bunu ne kadar geç haber aldık. Şehir 

veya köy halkını tehdit eden sarî hastalıklarla mücadelenin metodu, 

hastalığı saklamak değil; davul zurna ile halka ilan etmek, alacağı 

tedbirlere rehber olmaktır. Hastalığı saklamakla tifüs mikrobunu al-

datamayız. Halkı aldatmaya da lüzum yoktur. 

… Tifüsün içtimaî bir felaket haline gelmesini istemiyorsak, yalnız 

sıhhî tedbirler değil içtimaî tedbirleri de almak zorundayız. Bite karşı 

açtığımız mücadeleyi, pahalılık bitine, açlık bitine de teşmil etmeliyiz. 

Evinde sabunu olmayan adamı hamamda yıkamakla ancak muvak-

kat bir zaman himaye etmiş oluruz…” 

Tifüs’ün yayılmasında en ziyade etkili olan faktörlerden birisi, taşra-
dan İstanbul’a gelen yolculardı. Bu yolcuların kontrolden geçirilmesine 
                                                           
152 Vakit, 30 Mayıs 1943; Son Telgraf, 30 Mayıs 1943, Bkz. Ek 5. 
153 Vakit, 7 Haziran 1943. 
154 Akşam, 14 Haziran 1943. 
155 Akşam, 15 Haziran 1943. 
156 Tan, 31 Mayıs 1943. 
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karar verilmiş olmasına rağmen, uygulamanın bir türlü sağlıklı bir şe-
kilde başlamaması, basında eleştiri konusu olmuştu. Bu konuyla ilgili 
olarak bir gazetede şu açıklama yer almaktaydı:157 

“Mücadeleyi hızlandırmak lazımdır. Tifüsün kapısı, şehrin istasyonları ve 
iskeleleridir. Oysa hâlâ ne iskelelerde ne de istasyonlarda doktor vardır.” 

İstanbul’da gündemin ilk maddesinin tifüs olmasına rağmen, vaka ve 
ölüm sayısının yetkililer tarafından kamuoyu ile düzenli paylaşılmaması 
ve bir bakıma sessiz sansür uygulanması, kaçınılmaz olarak devreye fısıltı 
gazetesinin girmesini ve abartılı bilgilerin yayılmasını sağlıyordu. Şayianın 
artması üzerine gazetelerde konuyla ilgili yetkililere şu çağrı vardı:158 

“Tifüs salgını halkın gözünü korkuttu. Herkes her yerde salgından ve 

bitten bahsediyor. Bu arada mübalağalı şayialar çıkarılıyor. Günde 

800 ölüm olduğu bile söyleniyor. Bu mübalağalı rakamlara sebep 

olan yine bizleriz. Hakiki rakamları gizli tutuyor ve bu gizli kalıştan 

bir fayda umuyoruz. Halk hakikati bilmelidir. Günlük vakaların sayı-

sı neşredilmelidir.” 

Yine, tifüsle mücadeleye basında getirilen bir eleştiri, yapılan çalışma-
ların sistemsiz olduğu ve netice temin edemediği şeklindeydi. Hamama 
götürülen kişilerle ilgili değerlendirme şöyleydi:159 

“İstanbul’da tifüs mücadelesi olanca hızıyla devam ediyor. Buna rağ-

men mücadelede bir karışıklık, bir sistemsizlik göze çarpmaktadır. 

Galata’nın arka sokaklarında, Tahtakale’de bodrum gibi kahvelerde 

yatan binlerce serseri vardır. Bunların bir kısmının yakalanıp ha-

mamlara sevki kabil olsa bile, bir kısmı kontrolden kaçabilmektedir. 

Bunlar geceleri küçük bir oda içi kadar olan bodrumlarda, bir hasır 

parçası üzerinde koyun koyuna yatarlar. Bunların yıkananı ile yı-

kanmayanı böylece bir arada geceleyince hamam ile etüvün kıymeti 

kalmaz. Bu serserilerin kahvelerde yatması men edilse bu sefer de 

bunlar tamamen yersiz yurtsuz kalırlar ve büsbütün zararlı olurlar.” 

Son Telgraf gazetesindeki bir haber, tifüslü hastalara bakılmadığı ve 
ihmal edildiği şeklindeydi. Haberde özetle şu ifadeler yer aldı:160 

“Bu hâl bize elem veriyor. Mücadele böyle mi olur?. İki tifüs hastası 

Sıhhiye Müdürlüğü’ndeki Tifüs Mücadele Teşkilatı’na haber verildi. 

Fakat, Cumartesi tatili araya girdi. Tatil gününde hastayı kim düşü-

necek?. Hastalar 27 saat beklediler. Ne tecrit ne tephir için teşebbüs 

yapıldı. Bizzat Sıhhat Müdürlüğü tifüs vakalarının acele haber veril-

mesini isterken bu ihmal affedilir şey değildir.” 
                                                           
157 Son Telgraf, 5 Haziran 1943. 
158 Tan, 6 Haziran 1943. 
159 Vatan, 6 Haziran 1943. 
160 Son Telgraf, 7 Haziran 1943. 
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Basının üzerinde durduğu bir diğer konu, taşradan İstanbul’a sürekli 
yeni kişilerin gelmesiydi. Yapılan değerlendirmelerde tifüsün artmasında 
bu gelişlerin önem arz ettiği ifade ediliyordu. Tüm çabalara rağmen bitle 
mücadele ve temizlenmek kâfi değildi. Gerekirse taşradan gelişlerin hiç 
değilse bir süre için yasaklanması düşünülmeli veya şehir girişinde mu-
ayene ekipleri oluşturarak gelenlerin kontrolü sağlanmalıydı. Aslında ge-
lenlere bakıldığında fakir olanlar çoğunluktaydı ve ekmeğin İstanbul’da 
daha ucuz olması bir etkendi. Bu durumu tespit eden yetkililer, 25 Hazi-
ran’dan itibaren Toprak Ofisi’nin diğer şehirlerin ekmeklik ihtiyacı için 
daha fazla gayret göstereceğini açıkladılar. Böylece, fiyatların İstanbul’la 
denk hale gelmesiyle İstanbul’a göçün önleneceği ümit edilmekteydi.161 

Gazetelerde, okuyucu mektupları köşesinde yetkililere getirilen bir 
eleştiri, camilerin temizliğinin ihmal edildiği şeklindeydi. Hiçbir kalabalı-
ğa girmeyen ve sadece evinden camiye giden bazı kişiler dönüşte bitlen-
diklerini fark etmekteydiler. Bu duruma bir an önce çözüm bulunması-
nın gerekli olduğu aşikârdı.162 

Özellikle yoğun tifüs görülen Eminönü ve Fatih gibi ilçelerde günde orta-
lama 250 kişi bitli ve pis olduğu gerekçesiyle hamamlara sevk edilmekteydi. 
Yapılan eleştiriyse bu kişilerin temizletildikten sonra yine bitlendikleri orta-
ma dönmeleri ve temizliğin bir faydasının olmamasıydı. Temizliği kalıcı ve 
anlamlı hale getirmek için bu kişilerin yaşadığı ve hastalığı kaptıkları ortam-
ların dezenfekte edilmesi şarttı.163 Bu eleştiri ilerleyen günlerde devam etti. 
Kirli kişilerin, yaşadıkları yerleri temizlemeden hamama gönderilmeleri, sa-
dece kısır bir döngüden ibaretti.164 Önemli bir ihmal olarak gösterilen bu 
durum, eleştirinin bir başka biçimi olan mizah dergilerinde yer almıştı. 

Lekeli humma ile mücadelenin en önemli ayaklarından birisini, ha-
mamlardaki temizlenme oluşturmaktaydı. Bu bakımdan basın bu husu-
sa özellikle eğilmiş ve aksaklıklarda eleştiriden imtina etmemiştir. Bu ya-
zılardan birinde “Tifüsle Daha Ciddi Mücadele Etmek Lâzım” başlığıyla 
özet olarak şu ifadelere yer verilmiştir:165 

“Kirli ve pis insanlar temizlenmeleri için zorla hamama sevk ediliyor. 

Bu yerinde bir tedbirdir. Lakin, her tedbir iyi tatbik edilmek şartıyla 

faydalı, aksi takdirde zararlıdır. 60 kişi alan hamama 200 kişi sok-

mak ve kucak kucağa su dökünmeye mecbur bırakmak, temizlik de-

ğil bilakis pisliktir. Nitekim, bu kalabalıkta hamama sokulup da yı-

kanmadan çıkanlar da vardır. Maksat hamama insan sokup çıkar-

mak ve eline “hamama geldi, yıkandı” cümlesi yazılı bir kâğıt vermek 
                                                           
161 Akşam, 7 Haziran 1943. 
162 Vakit, 10 Haziran 1943. 
163 Akşam, 10 Haziran 1943. 
164 Vatan, 21 Haziran 1943. 
165 Tan, 18 Haziran 1943. 
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değildir. Maksat, pis ve kirli insanın gerçekten yıkanmasını sağla-

maktır. Yoksa, bu kadar külfete ve zahmete ne gerek var? Herhalde 

daha ciddi şekilde mücadele etmek lâzımdır.” 

Basındaki eleştirilere Tasvir-i Efkâr Gazetesi’ndeki köşesinde Peyami 
Safa da katılmış ve “Böyle Tifüs Mücadelesi Olmaz” başlığıyla bir yazı 
yazmıştır. Peyami Safa’nın yazısı özetle şöyleydi:166 

“Salgın hastalıklar arasında lekeli humma, mücadelesi en kolay 

olanlarından biridir. Tifo sulardan, zerzevat, salata ve meyvelerden 

geçtiği halde tifüsün sirayet vasıtası yalnız “ara hayvanı”dır. Tifo 

salgınının önüne geçmek için bazen bir şehrin bütün kanalizasyon 

şebekelerini yeniden yapmak gibi külfetler gerekebilir. Tifüsle müca-

delenin hedefi ise tek ve bellidir: Tifüslünün çevresi ve eşyası. 

Evvela tifüslüyü mutlak surette tecrit lazımdır. Bu iş için mevcut hasta-

nelerimizin koğuşları kâfi ve elverişli değildir. Şehirden uzak bir “tifüs-

lüler hastanesi” açılmalıdır. Hastaların bütün elbiseleri, bedelleri öde-

nerek - ki çok bir şey tutmaz - yakılmalıdır. Evlerindeki eşyalar baştan 

aşağı etüve sokulmalıdır. Asıl mücadele böyle olur. İstanbul gibi 1 mil-

yon nüfuslu şehirlerin bütün kirli ahalisine ve semtlerine karşı fayda-

sız ve yorucu mücadelelere girmektense, bu yöntem daha etkilidir. İs-

tanbul’un sıhhiye ve belediyesi bu kadar vasıtasızlık ve adamsızlık 

içinde tifüsle mücadele edemez. Müstakil bir teşekkül şarttır. Yaz mev-

siminde azalacağı kesin olarak düşünülen tifüs tam aksine artıyor. De-

mek ki, şu ana kadar alınan önlemler netice vermemiştir.” 

Tifüsün şehre yayılmasındaki en önemli etkenlerden birisinin meyve - 
sebze hali olduğu ve burada yeterli ve etkili önlemlerin alınmadığı, taşra-
dan gelen insanlara odaklanıldığı kadar dışarıdan gelen yiyeceklere de 
dikkat edilmesi gerektiği eleştirisi basında sıkça yer almıştır.167 meyve – 
sebze halindeki temizliğin maksadı temin edemediği, sebze ve meyvelerin 
nakil, doldurma ve boşaltma işlerinde çalışan 5.000 kişinin buraya so-
kulmaması ve memleketlerine gönderilmesinin en önemli bit kaynakla-
rından birisini ortadan kaldıracağı gazetelerde ifade edilmekteydi.168 

Gazetelerdeki okuyucu mektupları köşesinin ana mevzularından biri-
si tifüstü. Bu mektuplardan birisinde Ankara’dan gelmiş olan bir işada-
mı, İstanbul’daki tifüs mücadelesi için ağır tenkitler yapmıştır. Gazete-
lerde alındığı bahsedilen önlemlerin ne kadar hayata geçtiğine dair kuş-
ku yaratan açıklamaların olduğu “Tifüsle Böyle mi Mücadele Edilir?” baş-
lığı altında şu ifadelere yer verilmişti:169 
                                                           
166 Tasvir-i Efkâr, 19 Haziran 1943. 
167 Son Telgraf, 20 Haziran 1943. 
168 Cumhuriyet, 30 Haziran 1943. 
169 Vatan, 24 Haziran 1943. 
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“İşlerimin tanzimi için İstanbul’da 3 gün bulunduktan sonra Ankara’ya 

döndüm. İstanbul’da bulunduğum zaman, salgın halinde bulunan ti-

füsten korunmak için mümkün olan her şeyi yapmama rağmen, maale-

sef bitlendim ve bugün muayyen günleri beklemekteyim. Umumî hiçbir 

yere girmedim, kalabalık arasına karışmadım, hafta içinde adaya yap-

tığım bir seyahat esnasında biti otomobil veya vapurdan aldım. Yaptı-

ğım tetkikatta gazetelere, alındığı bildirilen tedbirlerin çok mübalağa ol-

duğunu gördüm ve halkın bu hastalıkla baş başa bırakıldığına kani ol-

dum. Mesela, bindiğim otomobillerde şoförlere sorduğum suallerden, 

kendilerine sıhhî tedbir almaları için hiçbir tebligat yapılmadığını, gün-

de on binlerce yolcu taşıyan vapurları yalnız su ile yıkanmakla yetin-

diklerini kamarotlardan öğrendim. Dünyanın hiçbir yerinde müsaade 

edilmeyen kumaş döşeli ve her türlü hastalık mikroplarına yuva olan 

otomobil döşemelerinin, deri ile değiştirilmesi için hiçbir tedbir alınma-

dığını bizzat müşahede ettim. Vapurlara üstleri, başları pislik içinde 

olan hamallarla, gazete bayilerinden girmeye imkân yoktur. Sokaklar-

da her gün insanların üstüne sürünerek dilenen, üstleri başları perişan 

dilencilerin hiçbir kayda tabi olmadıklarını gördüm. 

Yüzlerce kişiyi hamama göndermek ve hatta elbiselerini temizletme-

nin bir tedbir olduğuna kani değilim. Bunlar göz boyayıcı ve kendi 

kendini aldatan tedbirlerdir ve bunları tedbir olarak sayarsak, bunla-

ra ilk mektep çocuklarının dahi inanmasına imkân yoktur. Sinemaları 

kapatmak bir tedbir değildir. Ana işlerle uğraşmak lâzımdır…” 

Gazetedeki bu mektuptan rahatsız olan Belediye Neşriyat Müdürlüğü, 
gönderdiği açıklamada şoförlerin temizliğinin ciddi şekilde takip edildiği 
ve kendilerine yazılı tebligat yapıldığını, otomobillerin dezenfekte edildiği-
ni ve kumaş döşemeli otomobillerin deri veya muşamba ile değiştirinceye 
kadar trafikten men edildiğini belirtmekteydi. Ayrıca, hamalların haftada 
2 defa yıkatıldığı ve kaldıkları yerlerin temizletildiği, eski eşya alım - sa-
tımının yasaklandığı ve taşradan gelen işsiz güçsüzlerin memleketlerine 
sevk edildiği vurgulanmaktaydı.170 Muhtemelen, hem Ankaralı işadamı 
hem belediye kendine göre haklıydı ve kuşkusuz belediye samimi olarak 
önlemler almıştı. Yine de hâlâ bazı eksikliklerin veya ihmallerin yaşandı-
ğını düşünmek yanlış gözükmemektedir. 

Temizliği sağlamayan oteller vs. yerlere verilen kapatma cezalarının 
bazen uygulamaya geç girmiş olması, basının eleştiri oklarını çevirmesi-
ne neden olmuştur. Nitekim böyle bir örnek gazetede işlenmiş ve tenkit 
yapılmıştır. 28 Aralık 1942 tarihinde yapılan genel bir kontrolde Sirke-
ci’deki Paris Oteli’nde bit bulunmuş ve 3 gün kapatma cezası verilmişti. 
Lakin mahkeme ve temyiz safahatı o kadar uzun sürmekteydi ki, otel 
ancak ceza tarihinden tam 7 ay 26 gün sonra kapatılabilmişti. Hâlbuki 
                                                           
170 Vatan, 5 Temmuz 1943. 
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kapatma kararından maksat derhal temizliği temin etmek iken, bu ka-
dar gecikme tifüs mücadelesinde kabul edilemez bir durumdu. Kapatma 
cezası ise nihayet 23 Temmuz 1943’te yürürlüğe girmişti. Lakin bu süre 
zarfında otel ortamında tifüse yakalanmış acaba kaç kişi vardı?171 

Hastanelerde yaşanan bazı aksaklıklar veya ihmaller gazete köşele-
rinde yerini hemen almıştır. Böyle bir olay gazeteye özetle şöyle yansı-
mıştı:172 

“Tifüs teşhisiyle hastaneye sevk edilen bir hasta, hastanede nöbetçi 
doktor olmaması dolayısıyla yatırılamamıştır. Resmî makamların dikkatini 
çekeriz. Üzerinde bit bulunan birkaç kişiyi hamama göndermekle iş bitmez 
ve böyle tifüs mücadelesi olmaz.” 

Gazetedeki okuyucu köşesindeki bir mektupta sinemalardaki temiz-
likten şikâyet ediliyordu. Bir okuyucu mektubunda, Beyoğlu’ndaki bir 
sinemadan bahsederek, seans arasında temizlik yapılmadığı gibi sinema 
görevlilerinin salonda dans ederek temizleme süresini doldurduğunu ve 
bu suretle halılardan kalkan tozların da koltukları kirlettiğini belirtiyor 
ve şu uyarıyı yapıyordu:173 

“Niçin göz boyacılığı yapıp birbirimizi aldatıyoruz? Sinema gibi en belli 
başlı umumî bir yerde bile temizliği temin edemezsek bu iş nasıl yürür? 3 -5 
hamamı kiralayıp bitlileri birer kere yıkamakla iş biter mi? Mücadele bu mu?” 

Basın, 1943 yılında ve sonrasında halkı bilinçlendirmek ve yetkilileri 
uyarmak için tifüs meselesine ciddiyetle eğilmiş ve üzerine düşen görevi 
yerine getirmiştir. 

2.9. Halka Tavsiyeler 

Basında tifüsle ilgili her gün uyarı ve tavsiyeler yapılmıştır. Yetkililere 
yapılan uyarılarda, tifüs mücadelesinin yoğunlaştığı Eminönü, Küçükpa-
zar, Fatih, Galata semtlerinde parasız halk hamamları açılması gerektiği 
vurgulanmaktaydı. Mücadele için gerekli bir madde olan sabunun fiyatı-
nın düşürülmesi çalışmaları olduğu belirtilerek, halka yapılan çağrıda 
hastalığı önlemek için gerekli önlemlerin alındığı fakat halkın temizliğine 
dikkat etmesi lüzumu hatırlatılıyordu.174 

Bu arada basında halkı bilinçlendirici ve uyarıcı yayınlar yapılmakta 
ve çerçeve yazılar çıkmaktaydı. Bu yazılardan birinde “Vatandaş kaşın-
ma!” denilerek, bitin ısırdığı yerin kaşınmasının hastalığın vücuda iyice 
yayılmasını sağlayacağı uyarısında bulunuluyordu.175 “Tifüsten Koruna-
                                                           
171 Son Telgraf, 9 Ağustos 1943. 
172 Son Telgraf, 15 Ağustos 1943. 
173 Son Telgraf, 26 Ağustos 1943. 
174 Vatan, 1 Haziran 1943. 
175 Son Telgraf, 31 Mayıs 1943. 
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lım” başlıklı bir çerçeve yazıyla tifüs ve bitler hakkında bilgi verilmektey-
di.176 Bir başka tavsiye ise şöyleydi:177 

“Maddî fedakârlıkların ve gayretlerin boşa gitmemesi için halkımız va-
ziyetin ciddiyetini idrak etmelidir. Şuurlu bir mücadele ruhuyla ekiplerle 
işbirliği yapılmalıdır.” 

Tifüsü önlemek için yapılacak ilk iş temizliğe dikkat etmekti. Özellikle 
fakir halkın temizlik için ihtiyaç duyduğu en önemli madde sabundu. Tan 
Gazetesi, bunun için bir kampanyaya öncülük etti. Her şeyin hükümetten 
beklenemeyeceği belirtilerek, fakir halka sabun verebilmek için varlıklı 
işadamları para yardımına davet edildi. Bu davet neticesinde kısa sürede 
1.500 lira toplandı.178 Tan Gazetesi, yardım edenlerin ismini zikrederek bir 
teşvik yaratmak istemişse de 9 Haziran 1943 tarihi itibariyle para miktarı 
sadece 1.622 lira olmuştu.179 10 ve 11 Haziran tarihlerinde aynı gazetede 
yoksullara sabun verilmesi için bağış yapılması çağrısı devam etti. İlanda-
ki açıklamaya göre, toplanacak para ile Halk Partisi Sosyal Yardım Teş-
kilâtı vasıtasıyla sabun alınacağı ve halka dağıtılacağı ifade ediliyordu.180 
Refik Halid Karay da, Tan Gazetesi’ndeki köşesinde bu ilanı destekleyen 
bir yazı yazmıştı. “Sabun! Yine Sabun!” başlıklı yazısında ateşe karşı su, 
sıtmaya karşı kinin ne ise tifüse karşı sabun odur diyerek, yoksullara kar-
şı parasız sabun vermek için açılan yardıma hali vakti yerinde olanlar yal-
nız can kaygısıyla değil, bir insanlık borcu olduğunu düşünerek katılmalı-
dır ifadelerini kullanmıştı.181 İlerleyen günlerde kampanya ile ilgili haber-
ler yer almamaya başlamıştır. Herhalde bu durumu kampanyaya katılı-
mın arzu edildiği kadar olmadığı şeklinde yorumlamak gerekmektedir. 

Gazeteler temizlik konusunda sürekli halkı ikaz etmeye devam etmiş-
tir. Yine bu çerçeve yazılardan birisindeki açıklamalar şöyleydi:182 

“Vatandaş! Temiz olmaya mecbursun. Zira bütün gün hepimiz yan ya-
na ve burun buruna yaşamaktayız.” 

Vatandaşlara lekeli hummayla ilgili uyarılarda bulunan sadece basın 
değildi. Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti birçok broşür, afiş ve ilan-
larla lekeli hummaya karşı uyarılarda bulunmuştur. Nitekim, 1943 yılın-
daki bir afişte şu ifadeler yer almıştır:183 

“Yurddaşlar: Şu harp günlerinde yurdumuz bir (lekeli humma) tehli-

kesi ve tehdidi içinde bulunuyor. Hastalığın büyük salgın yapmama-
                                                           
176 Tan, 6 Haziran 1943, Bkz. Ek 6. 
177 Vatan, 6 Haziran 1943. 
178 Tan, 7 Haziran 1943, Bkz. Ek 7. 
179 Tan, 9 Haziran 1943. 
180 Tan, 10 Haziran 1943. 
181 Tan, 10 Haziran 1943. 
182 Haber Akşam Postası, 23 Haziran 1943. 
183 Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti Neşriyatından, No: 94, Ankara, 1943, s. 4. Lekeli 
hummaya yapılan bir uyarı için Bkz. Ek 8. 
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sı için el birliğiyle köyde ve şehirde hepimiz çalışmalıyız. Geçen umu-

mî harpte ve Balkan Harbi’nde ordumuzda ve halkımız arasındaki 

binlerce lekeli humma kurbanını daima hatırlayınız ve bu hastalığı 

bize geçiren “Bit”ten çok korkunuz. Bitin düşmanı “Temizlik”tir. Te-

mizlik “Sağlığın” temel taşıdır.” 

Özellikle 1943 yazında, gerek yetkililer gerekse basın, halkı hastalığa 
karşı bilinçlendirmek için büyük gayret göstermişti. Bununla beraber, Ey-
lül ayında alınan bir kararla hamama sevk konusunun durdurulması ba-
sında eleştiriyle karşılandı. Bu konuya getirilen eleştiri özetle şöyleydi:184 

“Soruyoruz. Tifüsle mücadele işi ihmale gelmez. Hamama sevk işi 

birkaç günden beri bırakılmıştır. Buna sebep kirli kimseleri hamama 

sevk edecek memurlara ayda verilecek olan 10-15 liralık tahsisatın 

kesilmesidir. Kışın artması beklenen tifüs salgınından korunmak için 

gerekli bu işlemden kaçmak, tahsisatı kesmek ne kadar doğrudur?” 

Yetkililerin ve basının uyarıları, tavsiyeleri halkın bilinçlenmesi ve ti-
füsten korunmasında faydalı olmuştur. Ayrıca bu dönemde, basında ti-
füse dikkat çeken çok sayıda karikatür de yayınlanmıştır.185 

3. 1944-1945 Yıllarında İstanbul’da Lekeli Humma 

Sıhhiye Vekili Dr. Hulusi Alataş, 1944 yılı Ocak ayı başında yaptığı 
açıklamada, tifüsün aylardan beri hafif bir şekilde devam ettiğini belirt-
mişti.186 Sevindirici olan, tifüsün salgın potansiyelinin engellenmiş olma-
sıydı. 1943 yılı ilkbaharı ve yazında İstanbul’da yaşanan lekeli humma 
salgını, sonbahardan itibaren kontrol altına alınmıştı. Nitekim yetkililer 
1944 yılı Ocak ayında yaptıkları açıklamada, İstanbul’da artık bir tifüs 
salgını tehlikesinin söz konusu olmadığını ifade etmekteydiler.187 Şubat 
1944’te İstanbul’da 15 tifüs vakası görüldü.188 

Bu arada aşı çalışmaları konusunda oldukça önemli mesafe kat edildi. 
Refik Saydam Hıfzıssıhha Müessesesinde hazırlanan lekeli humma aşıları, 
yurdun her tarafına gönderildi. İstanbul’da Kızılay deposu vasıtasıyla halkın 
yararlanması için eczanelerde satışa çıkarıldı.189 Tifüs aşıları eczanelerin 
haricinde bütün hastane ve laboratuvarlara dağıtılmıştı. Eczanelerde aşıla-
rın 75 kuruşa satılacağı açıklandı.190 Bu rakam muhtemelen biraz fazla bu-
lunmuş olmalı ki, birkaç gün sonra yapılan açıklamada Vekiller Heyeti ka-
rarı gereği lekeli humma aşısının fiyatının 40 kuruş olacağı belirtildi.191 
                                                           
184 Vatan, 24 Eylül 1943. 
185 Karikatür, 10 Haziran 1943, no: 389, bkz Ek: 9, Yeni Sabah, 19 Haziran 1943, bkz. Ek: 10. 
186 Yeni Sabah, 8 İkinci Kanun 1944. 
187 Akşam, 30 Kanun-ı Sani 1944. 
188 Tan, 2 Mart 1944. 
189 Haber Akşam Postası, 5 Mart 1944. 
190 Haber Akşam Postası, 18 Nisan 1944. 
191 Yeni Sabah, 23 Nisan 1944. 
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İstanbul şehri, tifüs salgınından biraz kurtulur gibi olmakla beraber, 
hastalık ülke çapında hüküm sürmeye devam etmiş ve rakamlar 1944 
ilkbaharında ürkütücü bir tablo yaratmıştır. İstatistikî verilere göre Mart 
ayında yurtta 571 vaka görülmüş ve 103 vefat söz konusu olmuştu.192 
Temmuz ayında ise vaka sayısı 188 vefat ise 8 olarak gerçekleşmişti.193 
İstanbul’da, geçen seneye oranla hafif bir tifüs hastalığı geçerken yine de 
bazı vakalar meydana gelmiş ve basın bu hususla ilgili yetkililere eleştiri 
getirmişti. Bu eleştiri özetle şöyleydi:194 

“Temmuz ayında 11 tifüs vakası görülmüş… Tifüs çoğalması ilk defa 

görülmüyor. Geçen yıl da böyleydi ve tedbir alınmıştı. Bu yıl yeni 

baştan tifüs çoğaldıysa, evvelki tedbirlerin gevşetilmesi neticesidir. 

Tifüs, böyle zamanda kapıda bekler, tedbir kapısını biraz aralık bı-

rakmanız onun içeri girmesine imkân verir. Bir kere alınan tedbir, ti-

füs görülmese de görüleceği muhakkak olduğu için gevşetilmemeli!” 

İstanbul’da Kasım ayında 20 tifüs vakası görüldü.195 Geçen senelere 
göre daha az tifüs vakası kaydedilmekle birlikte hastalığın daha başlangıç-
ta bastırılması için önlemlerin hemen hayata geçirilmesi kararlaştırılmıştı. 
Bu önlemler kapsamında, belediye halk hamamlarının hemen faaliyete 
geçmesi, üstü başı kirli görülenlerin ücretsiz yıkatılması ve genel kontrol-
lere devam edilmesi planlandı.196 1944 yılı Aralık ayının başlarında İstan-
bul’da yine tifüs vakalarının görülmesi kamuoyunda endişe yaratmaya 
yetmişti. Hastalar hastanelere yatırılmış ve tecrit edilmişti. Halk hamamla-
rının faaliyetleri devam ederken, özellikle okullarda kontroller sıklaştırıldı. 
Bu gelişmeler üzerine Sıhhiye Vekâleti, bütün Sıhhiye Müdürlüklerine di-
rektif verirken, yayınlarla, afişlerle halkı tifüse karşı uyanık olmaya davet 
etti ve bir tebliğ yayınladı. Tebliğde şu ifadelere yer verilmişti:197 

“Kış yaklaştıkça zorluk zamanlarının doğurduğu felâketlerden biri 

olan lekeli hummanın artması ihtimali ziyadeleşmektedir. Geçen se-

nelerde çıkan salgınlar teşkilâtımızın gayreti ve halkımızın inanlı yar-

dımı sayesinde büyük bir afet halini almadan önlendi. Bugün bu 

hastalıkla mücadele için her zamankinden daha ziyade hazır bulun-

maktayız. Hükümetçe icap eden tedbirler alınmış ve alınmaktadır. 

Fakat yine halkın yardımı olmadıkça bunların muvaffak olması im-

kânsızdır. Halktan istediğimiz şunlardır: 

- Temizliğe dikkat edilmelidir. 
                                                           
192 Sıhhiye Mecmuası, Sayı: 111, Eylül, 1944, s. 600. 
193 Sıhhiye Mecmuası, Sayı: 111, Eylül, 1944, s. 604. 
194 Son Posta, 25 Temmuz 1944. 
195 Haber Akşam Postası, 2 İlk Kanun 1944. 
196 Tanin, 4 Birinci Kanun 1944. 
197 Vakit, 6 Birinci Kanun 1944; Son Posta, 6 Birinci Kanun 1944; Tanin, 7 Birinci Kanun 1944. 
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- Bitlenmek ihtimali olan yerlerden mümkün olduğu kadar uzak du-

rulmalıdır. 

- Pis ve bitli kimseler ilgililere haber verilmelidir. 

- Hastalık vaktinde ihbar edilmelidir. 

Lekeli humma aşısı vekâletçe her türlü ihtiyaca cevap verecek surette 

emre amade bulundurulmaktadır. Satış merkezi İstanbul’da Kızılay 

satış deposudur. Eczanelerin buradan tedarik ederek daima elde ha-

zır aşı bulundurmaları icap eder. Bununla beraber aşı hastalığa ya-

kalananlarda hafif geçmesine yardım ederse de mutlaka hastalıktan 

korumaz. Birinci korunma çaresi bitlenmemektir. Halkımızdan da 

kendi sağlıkları ve yurdun selâmeti için bunu beklemekteyiz.” 

Nitekim, kış şartlarında korkulan gerçekleşmeye başladı. Havaların so-
ğuduğu Aralık ayı ortalarında, İstanbul’daki nakil vasıtalarında üzerinde 
bit tespit edilen kimselerin sayısı çoğalmaya başlamıştı. Bitli kişiler derhal 
hamamlara sevk edilirken, elbiseleri ve evleri temizlenmekteydi.198 Kasım 
ayında İstanbul’da yalnız 20 vaka görülmüşken, Aralık ayının ilk yarısında 
vaka sayısı 31’e çıkmıştı.199 Bunun üzerine 1943 yılında alınan önlemler 
tekrar uygulamaya kondu. Otel, kahvehane, sinema gibi umumî yerlerin 
kontrolü sıklaştırılırken, İstanbul’a dışarıdan gelenlerin önemli bir kısmın-
da bit tespit edildiğinden şehre sokulmadan hamama sevk edilmesi karar-
laştırıldı.200 Vapur, tramvay gibi toplu nakil araçlarına kirli insanların bin-
mesi yasaklandı. Ayrıca, Sıhhiye Vekâleti, halka dağıtılmak üzere tifüsle il-
gili 100.000 adet ilân bastırarak İstanbul’a gönderdi.201 

İstanbul Vilâyeti Sıhhiye Müdürlüğü de tifüslü hastalar için Haseki, 
Cerrahpaşa, Şişli Çocuk, Haydarpaşa ve Emraz-ı İntaniye hastanelerinde 
özel koğuşlar hazırlattı.202 Vapur, tren ve tramvayların işletme müdür-
lükleri, 24 Aralık’tan itibaren bu araçların, sabah ve akşam olmak üzere, 
günde 2 kere dezenfekte edileceğini açıkladılar.203 İşçilerin olduğu her 
müessesenin temizlik durumunu gösterir muayene defterleri tutması ka-
rarlaştırıldı. Tramvay idaresi yaptığı açıklamada, halkla teması olan bü-
tün personeline, biletçi ve vatmanlara tifüs aşısı tatbik edileceğini belirt-
ti.204 Ay sonunda İstanbul’da görülen vaka sayısı 56 olarak gerçekleşir-
ken, kuşkusuz bu sayı arzu edilenin oldukça üstündeydi.205 

1945 yılı başında İstanbul’da tifüsle mücadeleyi ciddiye almak için 
geçerli nedenler ortaya çıkmış ve mücadele tekrar şiddetlenmişti. Taşra-
                                                           
198 Tanin, 16 Birinci Kanun 1944. 
199 Tanin, 17 Birinci Kanun 1944; Yeni Sabah, 17 Birinci Kanun 1944 
200 Tanin, 19 Birinci Kanun 1944; Yeni Sabah, 22 Birinci Kanun 1944. 
201 Son Posta, 22 Birinci Kanun 1944. 
202 Tanin, 20 Birinci Kanun 1944. 
203 Vakit, 25 Birinci Kanun 1944. 
204 Son Posta, 30 Birinci Kanun 1944. 
205 Haber Akşam Postası, 30 İlk Kanun 1944. 
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dan İstanbul’a gelen yolcuların pis ve bitli olanlarının vapur ve trenlere 
alınmaması uygulamasına geçildi.206 Şehirde olan pis ve bitli kişileri top-
layıp bir an önce hamamlara götürmek için 10 kamyon tahsis edildi.207 

Şehirdeki bütün kahvehanelerin badana yapılması ve dezenfekte edil-
mesi kararlaştırıldı. 9 Ocak’ta Üsküdar’da 96, Galata’da 276 ve Eminönü 
mıntıkasında 117 kişi üstü başı pis bulunarak mecburî olarak hamama 
sevk edildi. Bütün işçilerin her sabah bit muayenesine tabi tutulması ve 
orta mekteplerde talebelerin saçlarının 3 numara makine ile kesilmesi teb-
liğ edildi.208 Yalnız, okullara gönderilen bu tamim yanlış anlaşılmış ve kız 
öğrencilerin de saçlarının kesileceği düşünülmüştü. Maarif Müdürlüğü 
ikinci bir tamim ile konuyu aydınlatarak kız öğrencilerin saçlarının kesil-
meyeceğini, lakin temiz olması ve kontrol edilmesi gerektiğini ifade etti.209 
Yine okullarda pislikle mücadele edilmesi ve çocuklarda temizlik fikrinin 
yerleşmesi için konferanslar tertip edilmesi ve filmler gösterilmesi kararlaş-
tırılmıştı. Her okulda talebe ve 1 öğretmenden müteşekkil temizlik kontrol 
ekibi olacak, sık sık talebelerin vaziyetleri incelenecekti.210 Hastalarla sü-
rekli temas halinde bulunan hükümet ve belediye doktorlarıyla ebe, sağlık 
memuru ve hastabakıcıların tifüs aşısını yaptırmaları mecburiyeti getirildi. 
Bu sağlık personeline 15 Şubat’tan itibaren mecburî aşı yapılacaktı.211 

1945 yılı Şubat ayı içinde İstanbul’da 21 vaka görülürken,212 alınan 
önlemler sayesinde ay sonunda ve Mart ayının ilk günlerinde hiçbir tifüs 
vakasına rastlanmadı.213 

1945 yılı Ağustos ayından itibaren bütün yurtta tifüs aşısı yapılması 
kararlaştırıldı.214 Okul açılınca Ekim ayından itibaren öğrenciler aşılana-
caktı. Sağlık Bakanlığı, vilâyetlere gönderdiği yeni bir yazıyla, bütün va-
tandaşların 1 Ağustos’tan itibaren tifüs aşısı olacaklarını açıkladı.215 İler-
leyen günlerde yeni tebliğlerle aşı kampanyasının takvimi belli olmaya 
başlamıştır. İlk planda aşılanacaklar arasında halkla temasta bulunan 
esnaf ve seyyar satıcılar da yer almaktaydı.216 Yine, resmî dairelerde bu-
lunan ve özellikle halkla yoğun teması olan memurlarla, öğretmenler aci-
len tifüs aşısı olacaklardı. Söz konusu kişilerin aşılanması için gereken 
miktarda aşı, dairelere ve okullara gönderilecekti.217 
                                                           
206 Akşam, 3 Ocak 1945. 
207 Akşam, 10 Ocak 1945. 
208 Son Telgraf, 10 Ocak 1945. 
209 Vakit, 27 Ocak 1945. 
210 Vakit, 5 Şubat 1945. 
211 Son Telgraf, 15 Şubat 1945. 
212 Akşam, 2 Mart 1945. 
213 Son Telgraf, 7 Mart 1945. 
214 Son Posta, 5 Haziran 1945. 
215 Tasvir, 13 Temmuz 1945. 
216 Son Telgraf, 21 Eylül 1945. 
217 Tanin, 23 Ekim 1945. 
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Bununla birlikte alınmaya çalışılan tüm önlemlere rağmen, her kış 
başlangıcında olduğu gibi 1945 sonbaharında tifüs yine biraz kıpırda-
mıştı. Sıhhiye Müdürlüğü’nün yaptığı kontrollerde İstanbul’da 20 sine-
mada bite rastlandı.218 Daha sonraki aylarda tifüs yine İstanbul’u ve 
yurdu uzun süre terk etmedi. İstanbul, 1943 yılında yaşadığı kâbusu 
belki yaşamadı fakat hafif de olsa tifüs varlığını göstermeye devam etti. 
Nitekim 1946 yılı sonunda İstanbul Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürü Dr. 
Faik Yargıcı, basına verdiği beyanatta şu ifadeleri kullandı:219 

“1943’teki tifüs salgınından sonra şehrimizde mühim bir salgın olmadı. 

Yalnız son günlerde bazı kahvehanelerde ve bekâr odalarında teftiş 

neticesinde yine bite rastlanmıştır. Bunun salgın haline gelmemesi için 

dezenfekte çalışmaları yapılmıştır. Yalnız halkımızdan isteğimiz, bitli 

vatandaşların müdürlüğümüze veya polise haber verilmesi şeklinde-

dir. Yoksa 1943 yılındaki tifüs felâketini kendimiz davet etmiş oluruz.” 

Sonuç 

Lekeli humma diğer adıyla tifüs, Osmanlı Devleti’nde ve Türkiye Cumhu-
riyeti’nde varlığını hissettirmiş bir bulaşıcı hastalıktır. Özellikle savaş dö-
nemlerinde büyük bir sağlık problemi olmuş ve çok sayıda can kaybına se-
bebiyet vermiştir. Lekeli hummanın salgın haline gelmemesi için yoğun ön-
lemler alınmışsa da hiçbir zaman tamamen önüne geçilememiş, münferit 
vakalar olarak cumhuriyet döneminin ilk yıllarında sağlık gündeminden 
düşmemiştir. 

Türkiye, İkinci Dünya Savaşı’na girmemiş olmakla beraber sıcak çatışma 
dışında her türlü negatif gelişmeleri kaçınılmaz olarak yaşamıştır. Yaşam 
şartları zorlaşmış; pahalılık, kıtlık, yokluk olmuştur. Bu etkenler, hijyen or-
tamının olumsuz etkilenmesine neden olurken, İstanbul’a çeşitli nedenlerle 
taşradan yoğun göç gerçekleşmesi İstanbul’u bulaşıcı ve salgın hastalıkların 
hortlaması için her türlü ortama hazır hale getirmiştir. Temizlik için en ge-
rekli maddelerden olan sabunun pahalı olması ve sık sık suların kesilmesi 
temizlik için olumsuz bir tablo yaratmıştır. Ortaya çıkan birçok hastalıkla 
birlikte, tifüs hastalığı da tüm yurtta ve özellikle İstanbul’da görülmüştür. 
Bilhassa 1943 yılı ilkbahar ve yaz mevsimleri İstanbul’un ilk gündemi tifüs 
hastalığıyla mücadele olmuştur. Temizliğin temin edilmediği ortamlar tifüs 
için potansiyel yayılma bölgeleri olurken, tifüs mikrobu bitle geçmiş ve çok 
hızlı bir şekilde şehrin her yerine yayılmıştır. Hükümet, mahallî yönetimler, 
sivil kuruluşlar ve basın halkı uyarmak ve bilinçlendirmek için çaba göster-
miştir. Özellikle bu dönemde çok sayıda vaka görülmüş ve ölümler gerçekleş-
miştir. Tehlikeli ve öldürücü bir hastalık olan tifüsle mücadele için yurt dı-
şından uzmanlar getirilmiş, tifüs aşısı için çalışmalar yürütülmüştür. 
                                                           
218 Tan, 7 Kasım 1945. 
219 Cumhuriyet, 20 Aralık 1946. 
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Tifüsün, savaş döneminde İstanbul’da ve tüm yurtta en etkili olduğu 
yıl 1943 olmuştur. Aralarında tanınmış kişilerin de olduğu birçok kişi 
hayatını kaybederken, büyük bir salgın felaketinin kıyısından dönülmüş, 
yaşanan sıkıntılar ve elde edilen tecrübeler salgın hastalıklarla mücade-
lenin daha ciddi ve etkili yapılmasını sağlamıştır. İstanbul’da yaşanan ti-
füs tehlikesi karşısında görevini en iyi yerine getirenlerin başında basın 
yer almış, hassasiyetle konunun üzerinde durmuştur. 

Sonuç itibariyle, savaştan sonraki dönemde, tifüs aşısının yeterli üre-
timi ve tatbik edilmesi, koruyucu sağlık önlemleri, halkın bilinçlendiril-
mesi sayesinde bu hastalığın salgın haline gelmesinin önüne geçilebil-
miştir. 1943’te İstanbul’da yaşanan tifüs süreci önemli bir kırılma anı-
dır. İkinci Dünya Savaşı döneminde ve özellikle 1943 yılındaki tifüs fela-
keti çok sayıda kişi ve kuruma ders olmuş, ciddi ve etkili önlemler alın-
masını sağlamıştır. İkinci Dünya Savaşı’nda tifüsle mücadele İstan-
bul’un yakın tarihinde yerini almıştır. 
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Ek 1: BCA, Fon Kodu: 030.18.01.02., Yer No: 99.77.1. 

 

Ek 2: Akşam, 28 Mayıs 1943. 
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Ek 3: BCA, Fon Kodu: 030.10., Yer No: 177.224.1. 

 

Ek 4: Vatan, 29 Mayıs 1943. 
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Ek 5: Son Telgraf, 30 Mayıs 1943. 

 
Ek 6: Tan, 6 Haziran 1943. 
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Ek 7: Tan, 7 Haziran 1943. 

 
Ek 8: Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti Neşriyatından,  
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Ek 9: Karikatür, No: 389, 10 Haziran 1943 

 

Ek 10: Yeni Sabah, 19 Haziran 1943 
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NAHÇIVAN’IN ERKEN DEMİR ÇAĞI KÜLTÜRÜ 

Dr. Toğrul HALİLOV* - Aktaran: Cengiz YAVAN 

Öz 

Makalede Nahçıvan’ın Erken Demir Çağı arkeolojik buluntuları ince-

lenmektedir. Buralarda bulunan arkeolojik materyaller sistemleştirilmiş 

ve mukayese edilmiştir. Nahçıvan’ın Erken Demir Çağı buluntuları, Azer-

baycan arkeolojisinde önemli bir yer tuttuğu belirtilmekte ve bilimsel 

önem taşımaktadır. 

Anahtar kelimeler: Nahçıvan, Arkeoloji, Erken Demir Çağı Kültürü, 

Nekropol. 

Abstract 

The Culture of Nakhchevan in the Early Iron Aqe 

In thе articlе importance in the Еarly Iron Agе of Nakhchevan in Azеr-

baijan archеology has been defined. Thе cultural ехamplеs finding in 

archеology arе systеmizеd and comparеd. It has bееn dеfinеd that, thе    

-Early Iron Agе monumеnts relay a crеative rolе to lеarn thе Azеrbaijan 

archеology. 

Key words: Colored Cases, Nakchevan, Archeology, Culture Of Early 

Iron Age, Necropolis. 

Nahçıvan’ın Erken Demir çağı kültürünün incelenmesinde bu bölge-
deki insanların ekonomik hayatı, yaşam tarzı, dini-ideolojik görüşleri 
önemli yer tutmaktadır. Yapılan arkeolojik araştırmalar, bu dönemde 
bütün Güney Kafkasya’da olduğu gibi Nahçıvan’da da insanların tarım 
ve hayvancılıkla uğraştığını göstermektedir. Bunlar arasındaki oran aynı 
olmayıp; hayvancılık, tarımla karşılaştırıldığında daha fazla gelişmiştir. 
Aras Havzası, Aran çevresindeki aşiretler yerleşik, dağlık ve dağ etekle-
rindeki yerlerde ise mevsimlere göre bir yaşam tarzı geçirmişlerdir. Dağ-
lık ve dağ eteklerindeki insanların geçici yerleşmeleri sonucunda, aynı 
                                                           
* AMBA Nahçıvan Bölümü, x.toqrul@gmail.com 
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bölgedeki yerleşim yerlerinde (Sarıdere, Kolanı, Kumluk, Demyeler vb.), 
aran yerlerle karşılaştırıldığında kültürel tabakalaşma süreci zayıf gitmiş 
ve çok az kültürel tabaka bırakılmıştır. İster dağlık ve dağ eteği arazide 
olsun, isterse Aras nehrindeki kayıtlı yerleşim yerlerinin bir grubunun 
olsun, sağlam planlı yapı kalıntıları tespit edilmemiştir.1 Bazı yerleşim 
bölgelerinde ise nispeten sağlam kalmış duvar kalıntıları görülmüştür. 
Aras Nehri’ndeki yerleşim yerlerinden farklı olarak, dağlık ve dağ eteğin-
de bulunan yerlerdeki yapıların çoğunluğunun çevresinde savunma du-
varları bulunmaktadır. Bunların bir grubunda evler taş temel üzerine 
möhre ve çiğ kerpiçle inşa edilmiştir. I Kültepe, II Kültepe Höyüğü’ndeki 
bu tip evler inşaat tekniğine göre Karakömektepe, Güneştepe, Göytepe, 
Yanıktepe kalıntıları ile benzerlik göstermektedir.2 Vayhır, Çalhankale, 
Kazançıkale vb. gibi muhteşem kale tipi höyüğü, inşaat tekniğine göre 
daha karmaşık yapılı olup, çok emek, zaman ve beceri gerektirmektedir 
(çizim 1/12). Bunların inşasına sarf edilen emek Mısır ehramlarından 
hiç de geri kalmamaktadır. Azerbaycan’daki diğer kaleler gibi bu yerle-
şim meskenleri de boyutlarına ve inşaat tekniğine göre birbirinden belirli 
oranda farklılık göstermektedir. 

Nahçıvan’daki Erken Demir çağına ait lahitler (nekropoller) taş kutu, 
toprak ve kurgan tipi olmak üzere üç gruba ayrılmaktadır. Bunların ço-
ğunun (Boyahmet, Sarıdere, Kolanı, Kumluk, Demyeler, İliklikaya vb.) 
yerleşim yerleri tespit edilmiştir. Göçmen yaşam tarzı geçiren tayfalara 
ait olan nekropollerin bir kısmının (Zeyve, Aşağı Daşarh, Hakkıhlık, Ba-
tabat) yerleri bulunamamıştır. Nahçıvan’daki Erken Demir çağı nekro-
polleri dolu ve boş olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. Boş nekropoller, 
dolu olanlara kıyaslandığında azınlıktadır (Şahtahtı, Karabağlar). Kur-
bangahlılar, Muncuklutepe, Merdangöl, Plovdağ nekropollerinden hariç 
henüz Nahçıvan’ın diğer bölgelerinde tespit edilememiştir. Onların ben-
zerleri Genceçay havzasında tespit edilmiştir.3 Nahçıvan’ın Erken Demir 
çağı nekropollerinde çeşitli hayvan kemiklerinin iriboynuzlu (Bos tau-
rus), dele (sincap) (Martes foina), kuş (Aves gen), koyun (Ovis), keçi (Car-
ra), cüyür (karaca) (Carreolus carreolus), geyik (Cervus Sr.) vb. bulun-
ması insanların yaşam tarzı, dini-ideolojik görüşleri ile paralellik göster-
mektedir. Yapılan araştırmalar göstermektedir ki, tarihin çeşitli dönem-
lerinde olduğu gibi Erken Demir Çağında da Nahçıvan’ın çiftçi aşiretleri-
nin ev ve ekonomik yaşamında, dini-ideolojik toplantılarında komşu tay-
falarla ilişkileri olmuştur. Bu dönemde köpekle ve atla ilgili defnetme 
âdeti sadece lokal karakter taşımamış, daha geniş kapsamda yayılmıştır. 
                                                           
1 O.A. Abibullav, Eneolit i Bronza na Territorii Naxiçevanskoy ASSR, Bakü: Elm, 1982, s. 
216; O.H. Habullayev, Kültapede Arkeolojik Kazılar, Bakü: Azerbaycan SSR EA, 1959, s. 25. 
2 O. Bеlli - V. Sеvin, “Naivanda Arkеolojik Araştırmalar”, Arkеoloji ve Sanat, İstanbul, 1998, 
s. 60-61. 
3 İ.H. Nerimanov, Genceçay Bölgesinin Arkeolojik Abideleri, Bakü: Az SSR EA, 1958, s. 45. 
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Atla ilgili I Kültepe4, II Kültepe5, I Mahta6, Şahtahtı7 yapılarında, köpekle 
ilgili I Kültepe8, Sarıdere nekropolünde9 defnetme âdeti tespit edilmiştir. 
Köpekle ve atla ilgili defnetme âdetine Azerbaycan’ın çeşitli bölgelerinde 
(Gedebey, Kalakend, Hanlar, Dağlık Karabağ, Mingeçevir, Tovuzçay vb.) 
Güney Kafkasya, Anadolu, Altay buluntularında rastlanmıştır. Koşum 
atlarının eşyalarıyla birlikte gömüldüğü kabir yapıların (Mingeçevir, Ho-
calı, Qaraçemenli) genetik açıdan Hurrilerle ilişkili olduğu kaydedilmiş-
tir.10 Hurriler M.Ö. II-I. bin yılda Kuzey Mezopotamya’dan Güney Kafkas-
ya’nın merkezine kadar tüm araziye hakim olmuşlardır. Onların zengin 
maddi kültürü, Ortadoğu’da yaşayan bütün halklar için örnek teşkil et-
miştir. Köpekle ilgili defnetme âdeti, Güney Mezopotamya’daki Ur11, Ku-
zey Mezopotamya’daki III Yarımtepe12, Suriye’deki Tell Hazine13, Doğu 
Anadolu’daki Yoncatepe14 yapılarında tespit edilmiştir. 

Nahçivan’ın Erken Demir çağı kültürünün içerik bölümlerinden birini 
Gemikaya buluntusundaki petroglifler (tanımlama) oluşturur (çizim 1, 1-
4). Bunlar Kelbecer, Afyon vb. petroglifleri gibi tarihi dil bilimi açısından 
büyük bilimsel önem taşımakta ve ünlü Norveç gezgini Tur Hayırdal’ın 
kaydettiği gibi bu bölgede Mezopotamya kültürü gibi eski bir kültürün 
olduğunu göstermektedir.15 Kaynaklarda, Mezopotomya’nın en eski sa-
kinlerinin Turanlılar olması ile ilgili bilgiler bulunmaktadır. İngiliz âlim-
lerinden S. Lloyd, K. Çaylt kendi araştırmalarında bu konuya değinmiş-
lerdir: 

“Turanlılar, yaklaşık on, on iki bin yıl önce Dicle-Fırat nehirleri havza-

sına yerleşerek, çevrelerinde yaşayan sayısız kavimlerin hayret 

eden bakışları altında dünya uygarlığının öncülüğünü almışlardır. 
                                                           
4 O.A. Abibullav, Eneolit i Bronza na Territorii Nahiçevanskoy ASSR, Baku: Elm, 1982, s. 255. 
5 A.K. Ceidov, Pamyatniki Kuro-Arakskoy Kulturı Nahiçevani, Baku, Bilgi, 1993, s. 159. 
6 V.H. Aliyev - S.H. Aşurov, Mahta Tunç Devri Abideleri Hakkında / Azerbaycan’da Arkeoloji-
ya ve Etnografiya İlimlerinin Son Sonuçları Konulu Bilimsel Konferansın Materiyalleri, Bakü, 
1992, s. 39-40. 
7 K.H. Ağayev, Şahtahtının Dört Tunç Devri Kabir Abidesi Hakkında / Azerbaycan’da Arkeolo-
jiya ve Etnografiya İlimlerinin Son Sonuçları Konulu Bilimsel Konferans Materiyalleri, Bakü, 
Elm, 1992, s. 98-101. 
8 O.A. Abibullav, Eneolit i Bronza na Territorii Nahiçevanskoy ASSR, Baku: Elm, 1982, s. 255. 
9 V.B. Bahşeliyev, Nahçivan’in Erken Demir Devri Medeniyyeti, Bakü: Elm, 2002, s. 23. 
10 F.E. Kuliyev, Azerbaycan’ın Kurqan Yapılarında At Gömülmesi, Bakü: Elm, 2008, s. 214-215. 
11 N.E. Müseyibli, Eski Azerbaycan’da Köpeklerden Kullanım ve Köpek Kultu // Azerbaycan 
Arkeologisi ve Etnografisi, Bakü: Nafta-Press, 2008, s. 7-8. 
12 N.Y. Merpert - R.İ. Munçaev, Poselenie Ubeydskoy Kulturı Yarımtepe III ve Severnoy Meso-
potomii // Sovetskaya Arheoloqiya, Moskova: Nauka, 1982, № 4, s. 144-150. 
13 R.İ. Munçaev - N.Y. Merpert - N.O. Bader, Tell Hazna I // Sovetskaya Arheoloqiya, Mos-
kova: Nauka, 1990, № 3, s. 5-2. 
14 O. Belli - E. Konyar, Excavaition of Van-Yoncatepe Fortress and Nekropolis (1997-1999), 
İstanbul University s Contributions to Archaeology in Türkey (1932-2000), İstanbul, 2001, 
p. 154. 
15 http://www.uludil.gen.az 
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Dünyada ulu bir kültürün meşalesini tutuşturmuşlardır. Çok geçme-

den ihtiyar Asya’nın münbit topraklı her köşesinde onların “ışık ada-

ları” yeşermiştir.”16 

Gemikaya petrogliflerinin çoğunluğunu Kelbecer’de, Gobustan’da ol-
duğu gibi küçük boynuzlu hayvanlar oluşturmaktadır. Bunlar Kuzey 
Kafkasya’nın, Anadolu’nun (Hakkari, Beldibi, Ralanlı) kayaüstü petrog-
lifleri ile motifine ve tekniğine göre benzerlik göstermektedir. Burada ka-
yıtlı, boynuzları arkaya kıvrılmış keçinin kurtla karşı karşıya olan simge-
sinde (çizim 1, 3), tüm Türk halkları için geçerli olan “Kurt ağzı kapatıl-
ması” ayini yansıtılmıştır.17 

Buradaki çift dairelerden, sekiz şeklindeki işaretten, çeşitli biçimli 
güneş resimlerinden oluşan simgelerin bir grubu (çizim 1, 1) Sibirya’-
da, Göyem Dağları’nda bulunanlarla tanımlamalı benzerlik teşkil et-
mektedir. İki çıkıntılı, içerisinde nokta veya svastika olan Güneş resim-
lerine Sibirya’nın Erken Demir çağının kayaüstü simgeleri arasında18 
ve Hocalı-Gedebey kültürüne ait olan kil kapların üzerinde19 de rast-
lanmıştır. 

Gemikaya’da kayıtlı yırtıcı hayvanların tırnaklılarıyla parçalaması ile 
ilgili kayaüstü simgelerin bazılarında20 (çizim 1, 2) Mezopotamya, Orta 
Asya ve Karadeniz sanatları için benzer motifler oluşturulmuştur. 

Nahçıvan’ın Erken Demir çağı buluntuları içerisinde bazı kabir taşla-
rının üzerinde de simgeler bulunmuştur. Kolanı, Sarıdere nekropolleri 
bu tip kabir yapılarındandır. 

Kolanı nekropolündeki simgeler, oradaki 7 numaralı kabrin yan du-
varındaki büyük sal taşlarının üzerinde tespit edilmiştir. Yapılan arkeo-
lojik araştırmalar neticesinde, yüksekliği 103 cm, genişliği 82 cm olan 
trapez şekilli taş levha üzerindeki simgelerin birinde güneş tanrısı, diğe-
rinde hami ruhun çizildiği tespit edilmiştir.21 Bu resimlerdeki bazı ben-
zer özellikler Sibirya, Güney Kafkasya, Gemikaya, Hatunçay, Afyon ka-
yaüstü petrogliflerinde, Hocalı Gedebey kültürüne ait kil kapların üze-
rinde, Mısır hiyerogliflerinde, Orhun Yenisey yazıtlarında görülmektedir. 
                                                           
16 http://www.azerilobbi.com.  
17 Y. Kalafat, Balkanlardan Uluğ Türküstana Türk Halk İnançları (Tatarlar, Hakaslar, Kırgız-
lar, Boşnaklar, Acarlar, Еdigеylеr, Albanlar, Karaçaylar, Grеgoryanlar, Romanya, Şumnu-Bur-
gaz, Gürcistan-Karaçör, Kıbrıs, Rodas, Tacikistan, Suriyе Türklеri), Bеrikan Yayın, III-IV Cilt, 
Ankara, 2006, s. 314. 
18 E.R. Okladnikova, Petroqlifı Sredney Katuni, Novosibirsk: Nauka, 1981, s. 44-46; A.P. Ok-
ladnikov - E.A. Okladnikova - V.D. Zaporojskaya - E.A. Skorınina, Petroqlifı Çankırkyölya, 
Altay, Elenqaş, Novosibirsk: Nauka, 1981, s. 93, 132. 
19 İ.K. Quseynova, Keramika Vastoçnoqo Zakafkazya Pozdney Bронзы İ Ranneqo Jeleza  
ХЫВ-ЫХ, вв. dо n. e., Baku: Elm, s. 80-83. 
20 V.B. Bahşaliyev, Gemiqaya Tasvirlerinin Poetikası, Bakü, Elm, 2002, s. 128. 
21 V.B. Bahşaliyev, Nahçivan’in Eski Taifelerinin Manevi Medeniyyeti, Bakü: Elm, 2004, s. 
148. 
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Sarıdere nekropolündeki kuş simgeleri, oradaki kabir taşlarının biri-
nin (4 numaralı kabir) kaplaması üzerinde kayda alınmıştır.22 Bunlar, 
Gemikaya Anıtı’ndaki bir grup kuş simgeleri ile kuş dekorlu asmalarla 
lojistik yönden benzerlik göstererek eski kavimlerin dinî-ideolojik görüş-
lerini, mitolojik düşünce tarzını yansıtmaktadır. 

Nahçıvan’ın Erken Demir Çağı kültürünün incelenmesinde, arkeolojik 
bulgularla ortaya çıkan seramikler bilimsel önem taşımaktadır. Hem yer-
leşim yerlerinden, hem de nekropollerden (kabir yapılarından) çok mik-
tarda kil kapların ortaya çıkarılması, bu dönemde insanların ev ve eko-
nomik hayatında onların daha çok yer tuttuğunu göstermektedir. 

Aras Nehri’ndeki arkeolojik kalıntılarda (I Kültere, II Kültere, Şahtah-
tı, Yurtçu, Kalacık vb.) ortaya çıkarılan kil kapların içerisindeki süsleme-
li olanlar çok önem taşımaktadır. Bunlarda, Orta Tunç Çağı’nın gelenek-
leri, yaşam biçimi belirlenmiştir. Bunların üzeri çeşitli süslerle, bezekler-
le, motiflerle bezelidir.23 Culfa nekropolünde bulunan kâselerden biri öz-
gün nakışlama şeklinden farklıdır. Onun koltuk bölümündeki nakış, Ge-
mikaya Höyüğü’ndeki 258 numaralı petroglifle24, Tel-Mağzeliye Höyü-
ğü’nde25 görülen kil kap buluntusu üzerindeki ornamentle ortaklık Nah-
çıvan’ın Erken Demir çağı kültürünün Ortadoğu anıtları ile bağlılığını 
öğrenmek alanında gerekli önemli bilimsel önem taşımaktadır (çizim 1, 
4, 5, 6). 

Nahçıvan’daki Erken Demir çağına ait dağlık ve dağ eteğindeki arkeo-
lojik kalıntılarda (Kolanı, Sarıdere, Hakkıklık vb.) bulunan kil kapların 
içerisinde süslemelilere de rastlanmasına rağmen daha çok basit kaplar 
bulunması göçmen yaşam tarzı geçirmiş tayfalarla ilgilidir. Yapılan araş-
tırmalar göstermektedir ki, hem süslemeliler, hem de basit kaplar ev ve 
mutfak kapları olarak iki gruba ayrılmaktadır. Basit kapların üzerinin 
çeşitli ornamentlerle (süs, bezek) bezenmesinde insanların bu alandaki 
beceri ve alışkanlıkları ön plana çıkmıştır. Bunlar basma, çizme, oyma 
yöntemlerinde, çeşitli geometrik ornamentlerle bezelidir. “Ş”, “T” resimli 
desenler yerel özellikler taşır. Yuvarlak kabartmalı, konnelyur ornament-
li kil kaplar Hocalı-Gedebey kültürüne ait kaplarla benzeşir.26 Kapların 
birçoğunda konnelyur ornamentlerin birbiriyle benzerlik teşkil etmesi-
nin, bazılarında farklılık yaratmasının sebebi, onların hepsinin aynı üre-
tim ocaklarında değil, değişik sanatçı atölyelerinde yapılmış olmasıdır. 
Çaydanlıklarda Hocalı-Gedebey kültürüne ait özelliklerin görülmesi, ye-
                                                           
22 V.B. Bahşaliyev, s. 146. 
23 T.F. Halilov, “Nahçıvan Bölgesinde Son Tunç-Erken Demir Çağının Boya Bezemeli Kapla-
rı”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 189, İstanbul, 2010, s. 215-223. 
24 N.A. Müseyibli, Gemikaya, Bakü: Çaşıoğlu, 2004, s. 221. 
25 R.P. Munçayev, İssledovaniya Poseleniye Tell Mağzaliya i Yarımtepe // Arxeoloqiçeskie 
Otkrıtiye, 1979, Моskva: Nauka, 1980, s. 487-489. 
26 İ.K. Kuseynova, Keramika Vastoçnoqo Zakafkazya Pozdney Bronzı i Ranneqo Jeleza ХЫВ-
ЫХ  вв. dо n. e., Baku: Elm, s. 53. 
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rel kültürlerin (Nahçıvan ve Hocalı-Gedebey kültürü) Ortadoğu kültürü 
ile ilişkisini gösterir (çizim 1, 10, 11). 

Kaynaklara dikkat edersek görürüz ki, çaydanlıklar Nahçıvan ve Azer-
baycan’ın diğer bölgeleri ile birlikte, aynı zamanda Urmiye bölgesinde, 
Doğu Anadolu’da27 da yaygındır. 

Nahçıvan’ın Erken Demir çağı kültürünün araştırılmasında süs eşya-
ları, silahlar, mühürler de bilimsel önem taşımaktadır. Bu döneme ait 
hançerlerin incelenmesi sonucu, Erken Demir çağında Nahçıvan yapıla-
rında Hocalı-Gedebey (çizim 1, 9), Ön Asya tiplerinin (çizim 1, 7, 8) yay-
gın olduğu görülmektedir. Süs eşyalarının incelenmesinden, Erken De-
mir çağında Nahçıvan’da sanatkârlığın bu alanın da gelişmiş olduğunu, 
usta sanatkârların da yetiştiğini kaydetmemize imkan vermektedir (çizim 
1, 7-9, 13-16). Metal eriyiklerin özelliklerini bilen sanatkârlar tarafından 
çok zaman ve emek gerektiren çeşitli biçimli süs eşyaları yapılmıştır. On-
ların üzerinin bezenmesinde insanların sanatkarlık alışkanlıkları ile bir-
likte manevi kültürü de önemli yer tutmaktadır. Hayvan motifli (çizim 1, 
14, 15) süs eşyası, eski çiftçi aşiretlerin sadece maddi kültürünü değil, 
aynı zamanda ekonomik hayatını, dini-ideolojik görüşlerini de yansıt-
maktadır. Arkeolojik buluntularda cam (Demyeler, Şahtahtı, Kızılburun 
vb.) (çizim 1/16), üzeri mavi sırla örtülen boncukların (Kızılburun, Şah-
tahtı, Çalhankala, Kalacık) az bulunması, bunların üretiminin yerel ka-
rakter taşımaması ile ilişkilidir. Bunlar Ortadoğu kültürü ile ilintilidir. 
Karşılıklı ekonomik-kültürel ilişkiler sonucu Nahçıvan’a kadar ulaşmıştır. 

Nahçıvan’ın Ortadoğu kültürü ile alakasını gösteren maddi kültür ör-
neklerinden bir grubunu arkeolojik buluntulardan elde edilmiş 
“Cupraea”, “Dentalium” tipi balık kulaklarından yapılmış boncuklar 
oluşturur28 (çizim 1/17). Arkeolojik kaynaklarda “Cupraea” tipi balık ku-
lağının Hint Okyanusu’ndan getirildiği ve onlardan para birimi olarak is-
tifade edildiği belirtilmiştir.29 Bir grup araştırmacılar “Dentalium” tipleri-
nin Van Gölü havzasından getirildiğini ifade etmişlerdir.30 “Cupraea”, 
“Dentalium” tipi balık kulaklarından hazırlanmış boncuklarla ilgili belir-
tilen görüşler farklı olsa da, onları birleştiren özellikler ortaya çıkmıştır. 
Araştırmacılar bu tip arkeolojik materyallerin Ortadoğu ülkelerinden, 
karşılıklı ekonomik-kültürel ilişkiler sounucu getirildiğini belirtmişlerdir. 
                                                           
27 Oktay Bеlli - Vеli Bahşеliyеv, Nahçivan Bölgеsindе Orta vе Son Tunc Çağı Boya Bеzеmеli 
Çanak, Çömlеk Kültürü, Arkеoloji vе Sanat Yayınları, İstanbul, 2001, s. 47-49; A. Çilingiroğ-
lu, Van-Urmiye Boyalıları Işığında Degerlendirilmesi, Türk Tarih Kongresi, 1990, Х, s. 169-
173; A. Çilingiroğlu, “Gaziantep Müzesindeki Van-Urmiye Boyalıları”, Ege Üniversitesi Arkeo-
loji ve Sanat Tarihi Dergisi, 1990, В, s. 25-44. 
28 V.B. Bahşeliyev, Nahçıvan’ın Erken Demir Devri Medeniyeti, Bakü: Elm, 2002, çizim 16, 
23-31; çizim 33, 5-9. 
29 H.T. Caferov, Azerbaycan M.Ö. IV. Binyılın Sonu-I Binyılın Başlarında (Karabağ’ın Qarqar-
çay ve Terterçay Havzasının Materyalleri Bazında), Bakü: Elm, 2000, s. 162. 
30 Ş.K. Sadıkzade, Minkeviç-Mustafaeva N.V. Ukraşeniya s İzobrajeniyami Jivotnıh i Ptiç v 
Drevnem Azerbaydjane / MKA, t. VIII, Baku: Elm, 1973, s. 154-162. 
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Üzeri gök şirle (mavi sır) kaplanmış pasta boncukların Azerbaycan’a sa-
dece Ön Asya’dan değil, aynı zamanda Mısır’dan da getirildiğini ifade et-
mişlerdir.31 

Yapılan araştırmaların sоnuçlarına dayanarak şunları söylеyеbiliriz: 
Nahçıvan’ın Erken Demir Çağı kültürünün Azerbaycan arkeolojisinde il-
mi önemi büyüktür. Bu alanda sağlanan yenilikler Azerbaycan arkeoloji-
sinin bir dizi güncel konularını daha net öğrenmeye yardımcı olmakta-
dır. Nahçıvan’ın bu çağ kültürü, belli lokal ve kronolojik hususiyyyetleri 
ile fark yaratmasına rağmen, Kuzey Azerbaycan’dan Urmiye Havzasına, 
Doğu Anadolu’ya kadar yayılan tek bir kültürle bağlılık oluşturmaktadır. 
Erken Demir Çağı’nda tayfalararası karşılıklı ekonomik-kültürel ilişkiler 
sonucunda Ortadoğu kültürü Nahçıvan’da yayılmıştır. 
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ÇİNİLİ KÖŞK’TE GÖRÜLEN 
TİMURLU ÇİNİ SANATI ETKİLERİ* 

Yrd. Doç. Dr. Kadriye Figen VARDAR** 

Öz 

Timurlu çini sanatının, özellikle Osmanlı sanatı ve bir ölçüde Kara-

manlı sanatı ile olan ilişkisini XV. yüzyıl Türk sanatında görülen önemli 

bir olgu ile ifade etmek mümkündür. Timurlu sanatı ile olan bu beraberlik 

en çok çini sanatında varlığını duyurmuştur. Orta Asya’dan İran üzerin-

den Anadolu’ya gelen eski Türk mimari geleneğini günümüze kadar ulaş-

tıran ve İstanbul’daki tek temsilcisi olan Çinili Köşk, yazılar, geometrik ve 

bitkisel süslemeleriyle Timurlu ve Karamanlı sanatı etkileşimini göster-

mekte ve bunun Osmanlı çini sanatına yansımasıyla dikkati çekmektedir. 

Anahtar kelimeler: Çinili Köşk, Osmanlı Çini Sanatı, Timurlu Çini 

Sanatı. 

Abstract 

The Effects of Timurid Tile Art Seen In Tiled Pavilion 

It is possible that relationship between The Timurid tile art and Otto-

man and to some extent Karaman art somehow is expressed with an im-

portant concept that was seen in the 15th Century of Turkish art. This 

unity with The Timurid art has made his existence known in the tile art 

most. Tiled Pavilion bringing old Turkish architecture tradition that comes 

from The Central Asia to Anatolia through Iran to present and which is its 

only representative in İstanbul shows Timurid and Karaman art interacti-

on by inscriptions, geometrical and botanical ornaments and attracts at-

tention with its reflection to Ottoman tile art. 

Key words: Tiled Pavilion, Ottoman Tile Art, Timurid Tile Art. 
                                                           
* Bu çalışma, “Timurlu Çini Sanatının Çağı ve Çevresi İçinde Değerlendirilmesi” adlı, İstanbul 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Bilim Dalı Doktora Tezi ve İstanbul Üni-
versitesi Araştırma Fonu tarafından desteklenen T-438/270697 sayılı Doktora Tezi Proje-
si’nden yararlanılarak ve bazı fotoğrafları kullanılarak yapılmıştır. 
** İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türk Sanatı Tarihi Anabilim Dalı. 
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Timurlu çini sanatının özellikle Osmanlı ve bir ölçüde Karamanlı sa-
natı ile olan ilişkisini, XV. yüzyıl Türk sanatında ve önemli ölçüde çini 
sanatında görmemiz mümkündür. Çinili Köşk, Osmanlı mimari geleneği-
ne yabancı bir tarz olup, İran ve Orta Asya’nın Timurî etkisinde yapılmış 
olmalıdır.1 Çinili Köşk’ün çini süslemeleriyle Timurlu geleneğini sürdüre-
rek, Karamanlı2 sanatı ile olan ilişkisini gösterdiğini söyleyebiliriz. 

Çinili Köşk, Sûr-ı Sultânî adı verilen şehirden bir sur duvarı ile ayrı-
lan bölge içinde, daha sonraları Topkapı Sarayı olarak adlandırılan ve 
XV. yüzyılda yapımına başlanan Sarây-ı Cedîd (Yeni Saray)’in bir parçası 
olarak, sarayın birinci avlusundan Haliç girişine doğru inen yamacın 
üzerinde inşa edilmiştir.3 Çini kitabesine göre bu köşkün inşası 877 
(1472-1473) yılında gerçekleştirilmiştir. Eski dönemlerden beri Asya’da 
kullanılan, Türklerin de Orta Asya’dan benimseyerek Anadolu’ya getirdik-
leri bir orta mekana açılan dört eyvan şemasına göre yapılmıştır.4 Franz 
Babinger bu kasrın Karamanlı hanedanının yenilgisinden sonra Sultanın 
buyruğuyla 1465-66’da İstanbul’a yerleştirilen Konya ve Karamanlı usta-
ların eseri olduğunu ileri sürmektedir.5 Sedat Hakkı Eldem ise, yapı işle-
rinde yabancı ve yerli ustaların birlikte çalıştıklarını ve genel idare ve en 
önemli kısımların inşasını yabancıların yaptığını söylemektedir.6 

İlk Osmanlı çinileri ana karakteri bakımından aynı olmakla beraber, 
Selçukluların geliştirdiği çini sanatından büyük farklar göstermekte 
olup7, pek çok gezgin atölyelere dayanır ki bunlar aynı zamanda Kara-
man bölgesinde de faaliyette bulunmuşlardır.8 

“Çinili Köşk’ün merkezi planı, yapı sistemi ve süslemesi bakımından ti-
pik bir Timurlu yapısına benzediğini söyleyebiliriz. Bu nedenle de Timurlu 
dünyası ile yakın kültürel bağları olan bir Türkmen hanedanının yönettiği 
Karaman beyliğinden gelen bir mimar grubu tarafından yapılmış olma ihti-
mali vardır.”9 ya da Çinili Köşk’ün çini ve sırlı tuğla bezemeleri, belki de 
daha önce Karaman’da çalışmış, İranlı bir grup gezgin ustalar tarafından 
yapılmış olabilir. Horasan, yani doğu İran’daki Timurlu ülkesinden gelen 
bu çinici ustaları büyük olasılıkla Çinili Köşkü bezemişlerdi.10 Karamanlı 
                                                           
1 Gülru Necipoğlu, 15. ve 16. Yüzyılda Topkapı Sarayı Mimari, Tören ve İktidar, Çev. Ruşen 
Sezer, İstanbul, 2007, s. 269. 
2 Karamanoğulları tarihi için bkz. Faruk Sümer, “Karaman-oğulları (Karamanlılar)”, Türk 
Dünyası Araştırmaları Dergisi, (Çev. M. Akif Erdoğru), Sayı: 100, İstanbul, 1996, s. 67-81. 
3 Semavi Eyice, “Çinili Köşk”, İslam Ansiklopedisi TDV, 8. Cilt, İstanbul, 1993, s. 337-338. 
4 Semavi Eyice, a.g.e., s. 340; Sedad Hakkı Eldem, Köşkler ve Kasırlar, 1. Cilt, (Devlet Güzel 
Sanatlar Akademisi), İstanbul, 1968, s. 63. 
5 Franz Babinger, Fatih Sultan Mehmed ve Zamanı, İstanbul, 2002, s. 395 ve s. 240. 
6 Sedat Hakkı Eldem, a.g.e., s. 70. 
7 Şerare Yetkin, Anadolu’da Türk Çini Sanatının Gelişmesi, İstanbul, 1986, s. 201. 
8 Michael Meinecke, Fayencedekorationen Seldschukischer Sakralbauten in Kleinasien, Vol: 
1, Tübingen, 1976, s. 114; Çalışmada kullanılan Almanca kaynakları Türkçeye çeviren Doç. 
Dr. Mustafa Aydın hocama teşekkürlerimi sunarım. 
9 Gülru Necipoğlu, a.g.e., s. 270. 
10 Gülru Necipoğlu, a.g.e., s. 270. 
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hanedanının yenilgisinin hemen ardından başlanarak, Fatih’in Akkoyun-
lu hükümdarı Uzun Hasan’a karşı zaferinden bir yıl önce bitirilmiştir. 
Bu dönem, Timurlu sanat geleneğini izlemeyi benimsemiş Türkmen bey-
likleriyle yoğun askeri ve kültürel ilişkilerinin olduğu bir zamana rastla-
maktadır.11 

Osmanlı mimarlığının Bursa ve İstanbul’daki eserleri de Timurlu sa-
natından etkilenmişler, XIV. yüzyılda Timur’un Semerkand’ında bilinen 
bir teknik olan renkli sır tekniği, XV. yüzyıl başında Bursa’da kullanıl-
mıştır. 1402’de Timur tarafından Semerkand’a götürülen Nakkaş Ali, 
orada nakkaşlık eğitimi almış, beraberinde getirdiği Tebrizli ustaların da 
çalışmalarının da kontrolü altına alarak renkli sır tekniğini Bursa’ya ge-
tirmiştir.12 Franz Taeshner, Yeşil Cami ve Yeşil Türbe’nin XV. yüzyılın 
Erken Osmanlı sanatını, Tebriz ve Semerkant çevresinin Erken Timurlu 
sanatına bağlamaktadır.13 

Timurlu üslubunu birçok faktörün etkilediğini düşünmek gerekir. Ye-
rel malzemeler, yerel mimari geleneği, işi yaptıran kişinin zevki, binanın 
işlevini, mevcut maddi kaynaklar, işçilerin organizasyonu ve mimarın 
yeteneği gibi birçok faktörün etkileşiminden oluşur.14 Timurlu şehirle-
rinde mimarinin önemli bir boyutu mimari süsleme ve özellikle çinidir. 
Dönemin estetik anlayışı, Timur’a özgü olan zevklerin yanı sıra fethedi-
len ülkelerden getirilen sanatçılar arasındaki etkileşimin bir sonucu ola-
rak ortaya çıkmaktadır. 

Çinili Köşk’ün, İstanbul’un iklimine uygun olmayan yan eyvanlı plan 
kuruluşu Timurlu sanatı etkileri göstermektedir. Geniş ve yüksek bir 
eyvan olarak tasarlanan giriş ve yan yüzlerde yer alan eyvanlar, Hora-
san’ın yazları sıcak ve yağış almayan iklimine uygun düşmektedir.15 

Çinili Köşkün Timurlu çini sanatı etkilerine baktığımızda, öncelikle 
yazıların süreklilik ve çeşitliliği dikkatimizi çekmektedir. Cephesinde yer 
alan kitabe mozaik çini tekniğinde, üstte sülüs yazılı celi sülüs yazı ku-
şakları şeklinde karşımıza çıkmaktadır (Resim 1). 

Çinili Köşkün cephesinde yer alan mozaik çiniden Farsça kitabe şu 

şekilde okunmaktadır.16 
                                                           
11 Gülru Necipoğlu, a.g.e., s. 270-271. 
12 Şerare Yetkin, a.g.e., s. 209; Thomas W. Lentz and Glenn D. Lowry, Timur And The Prin-
cely Vision Persian Art and Culture In The Fifteenth Century, Washington, 1989, s. 317. 
13 Franz Taeschner, “Die Yeşil Cami in Brussa Ihre Historischen und Ihre Künstler”, Der Is-
lam, 20, Berlin, 1932, s. 168. 
14 Lisa Golombek-Donald Wilber, The Timurid Architecture of Iran and Turan, I. cilt, Prince-
ton NJ, 1988, s. 187. 
15 Tanju Cantay, “XV. Yüzyıl Osmanlı Sanatında Görülen Timurlu Sanatı Etkileri”, Uluğ Bey 
ve Çevresi Uluslararası Sempozyumu Bildirileri (Ankara 30 Mayıs-1 Haziran 1994), Ankara, 
1996, s. 105. 
16 Farsça kitabeyi okuyup, Türkçeye çeviren Doç. Dr. Abid Nazar Mahdum hocama teşek-
kürlerimi sunarım. 
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Tarih Kitabesi: 

Bünyân-ı mu’allâ-yı pâye-i in kasr-ı felek-kadr ki zi-fert-i ulû dest der 
-kemer-i cevz(â) zened ve sahn-i pîrûze-i zemîn ki be-ezhâr-ı gûnâgûn ve 
nukûş-ı bukalemûn nüzhet-cây-i huld-ı berîn gerded. Be-ferr-i izz-i dev-
let-i hâkânî ve yûmn-i hümem-i sâye-i yezdânî ve be-hükm-inne’l-mebâ-
nî tahkî himmete’l-bânî itmâm yaft der-evâhir-i mâh-ı rebî’ul-âhir, der-
tâ-rih-i sene-i seb’a ve seb’în ve semânimi’e. 

Tercümesi: 

Felek kadar yüksek olan bu kasrın yapısı öyle kurulmuştur ki, fazla 
yüceliğinden sanki elini Cevza burcunun kemerine, beline atmıştır. Firu-
ze renkli zemin çeşit çeşit çiçekler, rengârenk nakışlar ile temiz ve son-
suz cennet bahçesine dönüşür. Hakanlık devlet ve izzetinin kuvvetiyle ve 
tanrının yüksek himmeti yümnü bereketiyle bu bina 877 yılı rebîülahırı-
nın sonlarında itmam şerefine mazhar oldu ki, yapılar daima yapanın 
himmetini hikâye eder. 

Kitabe, Çinili Köşkü edebi bir ifade ile anlatmaktadır. 

Kitabenin manzum kısmı: 

Ey der-et pîş-gâh-ı huld-ı na’îm 
Harem-et geşte muhterem çu harîm 
Ez-lelâfet hevâ-yı buk’a-i tu 
Kâde yuhyi’l-ızâme ve hiye ramîm 
Ez kerâmet-i pîş-gâheş kıble-ı erbâb-ı mülk ve zi-sa’âdet-i âstâneş 

kıble-gâh-ı ehl-i dîn 
Matla’-ı hurşîd-i rıf’at maşrık-ı subh-ı murâd 
Nûr-ı çeşm-i âsmân u zînet-i rûy-i zemîn 

Tercümesi: 

Senin kapının içi nimetlerle dolu olan cennetin önüdür. 
Senin haremin Kâbe gibi muhterem olmuştur. 
Senin kurulduğun yerin letâfeti havâsından çürümüş kemiklere ade-

ta can gelir. 
Bu kasrın önü kerâmetinden dolayı mülk erbâbının (hükümdarların) 

kıblesi, 
Eşiğinin kutlu oluşundan dolayı din ehlinin kıblegâhı, 
Yücelik güneşinin doğduğu ve murad sabahının ışıdığı yer, 
Gökyüzünün göz nuru ve yeryüzünün ziyneti, 
Bu manzumede köşkten övgüyle söz edilmektedir. 
Bu kitabede olduğu gibi Timurlu mimarlığında da celî sülüs kitabeler 

kullanılmış ve süsleyici bir etki yaratılarak, yazının en mükemmel ör-
nekleri ortaya konmuştur. Bu örnekler, Semerkant, Şah-ı Zinde Anonim 

192



KADRİYE FİGEN VARDAR / ÇİNİLİ KÖŞK’TE GÖRÜLEN TİMURLU ÇİNİ SANATI ETKİLERİ 5

Türbe I (XV. yüzyılın başı) kapısında (Resim 2) ve Semerkant, Şah-ı Zin-
de, Tuman Aka Mescidi (1405 yılı dolayları) kapı kemeri içinde (Resim 3) 
renkli sır tekniği olarak, Semerkant Bibi Hanım Camisi (1405) ana eyva-
nında (Resim 4) mozaik çini olarak görülmektedir. 

Celî sülüs yazı kuşaklarında üst bölümlerinde yer alan kûfî yazılarla 
oluşturulan örnekler de Timurlu mimarlığında, XIV. yüzyılın II. yarısında 
ve XV. yüzyılda yaygın olarak görülürler. Çinili Köşk’te sergilenen Kara-
manoğlu II. İbrahim Bey imareti mihrabı,17 renkli sır tekniği olma özelliği 
ile de Timurlu Karamanlı sanatı etkileşimini gösteren ve bunun Osmanlı 
sanatına yansımasını veren önemli bir eserdir. Mihrabı çevreleyen üstte 
kûfî yazılı celî sülüs kitabe (Resim 5) bir erken dönem Timurlu yapısı 
olan Semerkant, Şah-ı Zinde Şirin Bika Türbesi (1386) giriş cephesinde 
(Resim 6) yine renkli sır tekniği olarak karşımıza çıkmaktadır. Benzer bir 
süsleme örneği Semerkant, Gûr-i Mîr avlu kapısında mozaik çini tekni-
ğinde sülüs yazı sarı, kûfî yazı beyaz renk olarak verilirken (Resim 7), av-
lunun diğer yönünde, sülüs yazı beyaz, kûfî yazı sarı renk olarak (Resim 
8) yer almaktadır. 

Yazıyla ilgili bir diğer süsleme, kenar çizgisiyle verilen harflerle iri öl-
çekli kufi yazı kuşakları şeklindedir. Bu süsleme, Çinili Köşk’te eyvan 
kemeri içinde firuze zemin üzerinde, lacivert kenarlı beyaz çinili müsen-
na hat ile “Tevekkeltü ala halıkî” ibaresi yazılı kitabe şeklinde (Resim 9) 
bulunmaktadır.18 Timurlu yapılarında yaygın bir şekilde kubbe kasnak-
larında kullanılan ve tuğla zeminde sırlı tuğla ile verilen bu yazı süsleme, 
Semerkant, Gûr-i Mîr (1404) kubbe kasnağında (Resim 10), Semerkant, 
Bibi Hanım Camisi (1405) kubbe kasnağında (Resim 11) ve Semerkant, 
Şah Zinde Kadızade-i Rumî Türbesi (1420 yılı dolayları) kubbe kasnağın-
da (Resim 12) karşımıza çıkmaktadır. 

Osmanlı Timurlu sanatı etkileşimini gösteren bir diğer örnek ise geo-
metrik düzenlemeli süsleme örneği olan, sekiz köşeli yıldız benzeri kuru-
luşta dikdörtgen kartuş süslemeleri-, Çinili Köşk cephesinde mozaik çini 
tekniğinde görmekteyiz (Resim 13).  

Timurlu yapılarında sevilerek kullanılan bu süslemeyi ağaç ve madeni 
eserler üzerinde de görmemiz mümkündür. Mimarideki kullanımına 
baktığımızda Semerkant, Gûr-i Mîr (1404) avlu kapısı cephesinde mozaik 
çini (Resim 14) olarak ve Semerkant Uluğ Bey Medresesi (1420) kapı 
süsleme kuşağında (Resim 15) sırlı tuğla olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Ağaç sanatlarından örneğimize baktığımızda, Uluğ Bey’in sandal ağacın-
dan çekmecesinde (1449) fildişi kakmalar olarak kapak kenar süslemesi-
ni görmekteyiz.19 Madeni eserlerden olan, Londra’da bulunan kâse, bü-
                                                           
17 Karamanoğlu II. İbrahim Bey İmareti Mihrabı, İstanbul, Çinili Köşk, Envanter sayısı al-
mamıştır. 
18 Reşad Ekrem Koçu, “Çinili Köşk”, İstanbul Ansiklopedisi, VII. cilt, İstanbul, 1965, s. 4031. 
19 Uluğ Bey Çekmecesi, Topkapı Sarayı Müzesi, Env. 2/1846; Bkz. Tanju Cantay, a.g.e., s. 
105 ve s. 357, resim 9. 
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yük olasılıkla Timurlu başkentinin düşmesinin hemen ardından 1510’da 
Herat’ta yapılmış olmalıdır. Benzer süslemeyi bize vermektedir.20 

Bitkisel kemer köşe süslemeleri, rumi, palmet ve lotus süslemelerin 
uyumlu beraberliği ile kapı ve pencere açıklıklarını değerlendirmişlerdir. 
Kemer köşelerini dolgulayan bu süslemeler, Çinili Köşk’te giriş cephesi 
niş kemerlerinde, mozaik çini tekniğinde karşımıza çıkmaktadır (Resim 
13). Timurlu yapılarında da mozaik çini olarak, Semerkant, Şah-ı Zinde, 
Şirin Bika Türbesi (1386) kapı açıklığı kemerinde (Resim 16), Semerkant, 
Şah-ı Zinde, Tuman Aka Türbesi (1405 yılı dolayları) kapı açıklığı keme-
rinde (Resim 17), Semerkant Bibi Hanım Camisi (1405) ana eyvan cep-
hesi niş kemerinde (Resim 18) görülmektedir. 

Renkli sır tekniğindeki kemer köşe süslemeleriyle Karaman II. İbra-
him Bey Medresesi mihrabı (1432), Timurlu Karamanlı sanatı etkileşimi-
ni göstermektedir (Resim 19). Timurlu mimarlığında görülmekte olan 
renkli sır tekniğindeki benzer örnekler, Semerkant, Şah-ı Zinde, Şâd-i 
Mülk Aka Türbesi (1371-1383) kapı kemerinde (Resim 20), Buhara Uluğ 
Bey Medresesi (1420), kapı girintisinde (Resim 21) karşımıza çıkmaktadır. 

Mozaik çini tekniğinde ve renkli sır tekniğinde karşımıza çıkan ve kemer 
köşelerini dolgulayan bu süslemelerin ortak özelliği, merkezde yer alan ge-
rek bitkilerle oluşturulan, gerekse geometrik olarak daire motifinin yer al-
ması ve bunun rumili bitkisel dal kıvrımları ile çevrelenmesinden oluşur. 

Sonuç 

Timurlu çini sanatının, özellikle Osmanlı sanatı ve bir ölçüde Kara-
manlı sanatı ile etkileşimi olmuştur. 15. yüzyıl Uluslararası Timurlu sti-
linde bir deneme olması muhtemel olan Çinili Köşk’te21 bu etkileşim gö-
rülmektedir. Çinili Köşk, yazılar, geometrik süsleme ve bitkisel süsleme 
örnekleriyle Timurlu-Karamanlı sanatı ilişkisini göstermekte ve bunun 
Osmanlı çini sanatına yansımasını vermektedir. 
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İSTANBUL TÜRK OCAĞI’NIN MUSİKİ İLE İLGİLİ  
KİTAPLARI-BROŞÜRLERİ-KONSERLERİ-

MÜSAMERELERİ-BALOLARI- 
DAVETİYELERİ VE PROGRAMLARI 

Mehmet Uzun BABOĞLU* 

Öz 

İstanbul Türk Ocağı, klasik Türk ve batı müziğine önem vermiş ve bu 

çerçevede musiki kursları, musiki okulları, İhtifal heyetleri, korolar kur-

muş, konserler verdirmiş, müsamereler, balolar tertip etmiştir. 

İstiklal Savaşı sırasında ve Cumhuriyetin ilânı sonrasında yorgun ve 

naçar düşen toplumun umutlarını tazelemek, sosyal kaynaşmayı sağla-

mak için bu tür faaliyetlerine devam etmiştir. 

Anahtar kelimeler: Balo, Fetva, Konser, Musiki Kursları, Musiki 

Okulları, Müsamere, Sahibinin Sesi, Şeyhülislam, Türk Ocağı. 

Abstract 

Music Related Books, Brochures, Concerts, Shows, Balls,  

Invitations and Programs Of Turkish Hearth of Istanbul 

Turkish Hearth of Istanbul has given importance to classical Turkish and 

Western music. In this context; music classes, schools and remembrance 

committees has established and choirs, concerts and balls has arranged.  

During the War of Independence and after the proclamation of the Re-

public, promising music activities and had organized to freshen up by the 

Turkish Hearth of Istanbul. 

Key words: Prom, Fatwa, Concerts, Music Courses, Music Schools, 

Bazaars, Master’s Voice, Shaykh al-Islam, Turkish Hearths. 

Giriş 

İstanbul Türk Ocağı kuruluşundan itibaren musikiye önem vermiştir. 
Klasik Türk halk musikisinin yaşatılması için Türk müzisyenlerinin 
                                                           
* Araştırmacı-Yazar. 
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önemli eserleri her fırsatta seslendirilmiş, plaklar doldurtulmuştur. İs-
tanbul Türk Ocağı batı müziğini de ihmal etmemiştir. Klasik Türk musi-
kisi ile batı müziğini aynı ölçüde değerlendirmiş, önemli müzisyenlerinin 
eserlerine yer vermiştir. Konserler tertip etmiş, dans ve musiki okul ve 
kursları açmıştır. 

Türk Ocağı konser ve baloları toplumun birbiriyle yakından görüşüp 
danışmalarını sağlayan sosyal bir faaliyet olarak önemsenmiştir. Bu faa-
liyetler İstanbul, İzmir ve Cumhuriyetin ilanından sonra Ankara’da yo-
ğunlaşmıştı. 

Cumhuriyet kurulduktan sonra ilk balo, Eylül 1925’de İzmir’de dü-
zenlenmiştir. Atatürk’ün isteği ile sadece Müslüman erkek ve kadınların 
bulunduğu bu eğlence, aslında kadın ve erkeğin aynı ortamda bulunma-
sı ve eğlenmesi adına toplumsal büyük bir değişimdir. 

“29 Ekim 1925 tarihinde yapılan ilk resmi Cumhuriyet Balosu, Anka-
ra’da Türk Ocağı’nda, başta Cumhurbaşkanı Atatürk olmak üzere; başba-
kan, bakanlar, büyükelçiler, ordu komutanları ve basının ileri gelenlerinin 
katılımı ile gerçekleşmiştir.”1 

Yazımızın başlığı her ne kadar “İstanbul Türk Ocağı’nın Musiki İle İlgili 
Kitapları, Broşürleri, Konserleri, Baloları, Davetiyeleri ve Programları” ise 
de, bu tür faaliyetlerin sadece İstanbul Ocağı’nda yapıldığı anlamına gel-
memelidir. Bu nedenledir ki; Ankara, İzmir, Balıkesir ve Giresun Türk 
Ocakları’ndan da örnekler verilmiştir. Hemen her Ocak’ta anma günleri 
tertip edilmiş, mahalli müzikler çalınmış, eğlenceler tertip edilmiştir. Ba-
lıkesir Türk Ocağı Musiki Heyeti tarafından Sahibinin Sesi firmasına 
plaklar doldurtulduğuna dair bilgiler, ikinci defa Giresun Türk Ocağı’nın 
kuruluşunun yıldönümü münasebetiyle tertip ettiği anma gününde çalı-
nan müzikler, konser, halk oyunları gibi faaliyetlere de yer verilmiştir. 

Ancak ileride görüleceği üzere Türk Ocakları’nda tertiplenen balolar-
dan zamanın Şeyhülislam’ı haberdar olmuş, Şeyhülislam Mustafa Sabri 
Efendi, hazırladığı fetvada: 

“Beyazıt’ta hanımlara ait açılmış olan Osmanlı Musikisi Dershane-

si’nde bazı hanımlarla erkek musikişinaslardan meydana gelen bir 

heyet tarafından 12 Aralık 1919 tarihinde Türk Ocağı’nda kadın ve 

erkek yüzlerce dinleyici karşısında çalıp, çağırıp eğlendikleri üzüntü 

ile gazetelerden ve haber kaynaklarından öğrenildiği, Müslüman hal-

kın bir hüzün dönemi geçirmekte olduğu şu sırada adap ve İslâm tö-

relerine aykırı bu gibi hallerin olması caiz değildir.” 

Şeyhülislâm’ın fetvasına istinaden İçişleri Bakanlığı Polis Genel Mü-
dürlüğü’ne bir yazı ile gereğinin yapılması istenmiştir. 

İstanbul Türk Ocağı kuruluşundan itibaren tertip ettiği müsamere ve 
balolara ait arşivimdeki belgeleri sunmayı bir görev bildim. Bu konuda 
                                                           
1 Doğan Duman, “Cumhuriyet Balosu”, Toplumsal Tarih, Sayı: 37, Ocak, 1997, s. 46. 
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verilen bildirileri ve yazıların eksik olduğunu gördüm. İstanbul Ocağı’nın 
konu ile ilgili faaliyetleri elbette bizim sunduğumuz belgelerden ibaret 
değildir. 

Bu yazımızda bir diğer gayemiz arşivimizdeki belgeleri kayıt altına al-
maktır. Verilen örnekler tarih sırasına göre sunulmuştur. Çoğunluğu 
hiçbir yerde yayınlanmamış kaynakların ekseriyeti literatürümüze gir-
mediği aşağıda vereceğimiz örneklerden anlaşılacaktır.2 

Kitaplar-Broşürler-Konser-Müsamere-Balo Davetiyeleri-Plaklar- 
Resimler-Programlar 

      

1- İstanbul Türk Ocağı  
Musiki İhtifal Heyeti’nin  
Sahibinin Sesi fabrikası  
tarafından imal ve imlâ  

edilen plaklarına mahsus  
kataloğudur. 

İstanbul Zelliç Biraderler  
Matbaası 1928, 8 s.  

(Numarasız3) 

Kataloğun İç ve Dış Kapağı 
 

 
2- İstanbul Türk Ocağı Wagner 
    Gecesi 
1 Kanûnuevvel (1)927  
(1 Aralık 1927) Perşembe saat yirmi 
birde Richard Wagner. Basıldığı yer, 
matbaa, tarih yok. 8 s. (Numarasız). 
Broşürün kapağında,  
Richard Wagner’ın  kısa biyografisi 
verildikten sonra gecenin programı 
yazılmıştır. 
İsiklâl Marşı ile başlayan konserde 
konser programı verilirken 
Wagner’ın çalınacak eserleri 
hakkında da bilgi  
verilmektedir.  

                                                           
2 Bu çalışmayı hazırlarken desteklerini esirgemeyen Sayın Fahrettin Savaş Konar ve Sabri 
Koz’a teşekkürlerimi sunarım. 
3 M. Seyfettin Özege, Eski Harflerle Basılmış Türkçe Eserler Kataloğu, Cilt: V, s. 2254, Kata-
log künye numarası: 24785, kitabın iç ve dış kapaklarının resmi; Coşkun Bağır, Türk Ocak-
ları ve Türk Musiki Tarihinde Unutulmuş -Bir İlk İstanbul Türk Ocağı Klâsik Türk Musikisi Ko-
rosu- veya “İstanbul Türk Ocağı Musiki İhtifal Heyeti (1927)”, Türk Yurdu, 7. Devre, Cilt: 33 
(65), Sayı: 306 (667), Şubat, 2013, s. 56’dan alınmıştır. 
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3- (İstanbul) Türk Ocağı  
15 Kanûnuevvel (15 Aralık) 

1927: Perşembe saat 21’de  
MÜNİR NUREDDİN BEY 

Konseri Programı, Basıldığı yer, 
matbaa, tarih yok, 4 yaprak, 

tek taraflı, numarasız.  
İlk sayfada Münir Nureddin 

Bey hakkında kısa bilgiler 
verilmekte, diğer sayfalarda 

Münir Nurettin Beyin 
çalınacak eserlerinin listesi, 

seslendirilecek eserleri ve 
konsere iştirak eden sanatçılar 

yazılıdır. 

4- (İstanbul) Türk Ocağı Puccini 
    Gecesi, 
22 Kanûnuevvel (22 Aralık)  
1927 Perşembe saat 21’de  
Puccını’yı anma gecesi Programı  
Basıldığı yer, matbaa, tarih yok,  
3 s. (tek yönlü). İlk 1,5 sayfasında, 
Giacomo Puccini’nin kısa biyografisi 
verilmekte, diğer sayfalarda program 
yazılıdır.4 

 

5- İstanbul Türk Ocağı  
REFİK ŞEMSEDDİN BEY  

(Konseri Program) 
29 Kanûnu evvel (29 Aralık) 

1927, saat 21’de 
Broşürün basıldığı yer, 

matbaa, tarih yok.  
Broşür kapaklar hariç üç 

yaprak ve üç sayfadan 
oluşmaktadır. 
İlk 1,5 sayfası  

Refik Şemseddin Bey’in 
biyografisi, diğer sayfalarda ise 

program yazılmıştır. 

                                                           
4 Bu broşür; 1 yaprak noksan olabilir. Broşür mevcut kütüphane kataloglarımızda kaydına 
rastlanmadığından kontrol imkânımız olmamıştır. 
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6- İstanbul Türk Ocağı’nca Sahibinin Sesi Firmasına Doldurtulan 
Taş Plaklar 

 

A) Sahibinin Sesi Plakları Katalog Numarası: A.X. 476 
İstanbul Türk Ocağı 

Soldaki Plak’ta Seslendirilen, Karcığar Şarkı: “Girdi Gönül Aşk Yoluna” 
Sahibinin Sesi Plakları Katalog Numarası: A.X. 479 

İstanbul Türk Ocağı 
Sağdaki Plak’ta Seslendirilen, Buselik Şarkı:  

“Vuslat Nail” 

 

B) Sahibinin Sesi Plakları Katalog Numarası: A.X. 476 
İstanbul Türk Ocağı 

Soldaki Plak’ta Seslendirilen, Şehnaz Şarkı: “Gönül Durmaz” 
Sahibinin Sesi Plakları Katalog Numarası: A.X. 479 

İstanbul Türk Ocağı 
Sağdaki Plak’ta Seslendirilen, Şehnaz Buselik Şarkı:  

“Bir Nevcivan” 
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C) Sahibinin Sesi Taş Plaklar Katalog Numarası: A.X. 756 
Balıkesir Türk Ocağı Musiki Heyeti 

Soldaki Plak’ta Seslendirilen, Hüzzam Şarkı: “O Siyah Gözlerin” 
Sahibinin Sesi Taş Plaklar Katalog Numarası: A.X. 752 

Sağdaki Plak’ta Seslendirilen, Kürdili Hicazkâr Şarkı: “Yıllarca Senin” 

 

D) Sahibinin Sesi Plakları Katalog Numarası: A.X. 752 
Balıkesir Türk Ocağı Musiki Heyeti 

Soldaki Plak’ta Seslendirilen, Hicaz Gazel: “Sevmez İdim Seni Ben” 
Balıkesirli Sezai Bey 

Sahibinin Sesi Plakları Katalog Numarası: A.X. 756 
Sağdaki Plak’ta Seslendirilen, Hicâzkar Gazel: “Gördüm Yüzünü” 

 
 
 
 

7- Gramophone  
“His Mastr’s Voice” 

The Gramophone Company Lıd 
Sahibinin Sesi logosu etiketinin 

üst ve altında yukarıdaki yazılar yer 
almaktadır. 
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8- Türk Ocağı Kışlık Mesaisi 
Konferans ve Konser 

Her hafta Perşembe günü akşamları 
memleketin tanınmış simaları 

tarafından konferanslar verilecek ve 
bilahare programda gösterildiği 

veçhile konserlere devam edilecektir.  
Konferans ve Konser: Saat 21’de başlar. 

Bu programdaki eserlerin tamamı Sahibinin Sesi tarafından tertip ve 
tanzim edilmiştir. 

Kitapta 14 konser programı verilmiştir. Bunlar: Opera, Klasik Türk 
Müziği, Batı Müziği gibi farklı konserlerden oluşmuştur. 

Konser programı yanı sıra eser sahibinin kısa biyografisine yer veril-
miştir. 

 

9- “Yüzü mütecaviz (yüzden fazla) kıymetli sanatkârın iştiraki (katılımı) 
ile İstanbul Türk Ocağı Musiki İhtifal Heyeti tarafından plaklara alınan 
eserler.”5 
                                                           
5 Cemal Ünlü, Git Zaman Gel Zaman - Fotoğraf-Gramofon -Taş Plak-, Pan Yayıncılık, İstan-
bul, 2004, s. 258. 
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10- TÜRKÇE PLAKLARIN ESAMİSİ: Sahibinin Sesi Firması’nın 
1930 yılında yayımladığı Türkçe plaklar Esamisi kataloğu. Sağdaki 
resimde İstanbul Türk Ocağı’na ait Türkçe plakların listesi görünmek-
tedir. 

KOLUMBYA FİRMASINCA DOLDURTULAN KLÂSİK TÜRK MUSİKİ 
PLAKLARI 

 
11 / a 11 / b 

11/a – Şehnaz beste Bezmi meide Seyyid Nuh’un 
11/b – Arazbar puselek beste Türk Ocağı Musiki İhtifal Heyeti 

tarafından Şehnaz Şarkı “Gönül Durmaz” Blumenthal Biraderler 
namına zapt ve kayıt edilmiştir. 

Kolumbye; 95 kişiden mürekkep Kolumbya Türk Ocağı Musiki 
İhtifal Heyetiyle Darülelhan Heyetinin Eserleri, Plaklardır. 

Kolumbya Firmasının İstanbul Türk Ocağı ile ilgili Taş Plaklarını 
da ihtiva eden Kataloğudur; 8 s. 
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  12- Kolumbya Plakları Kataloğunun Dış ve İç Kapakları 

 

13- Bu belge Kolumbya Plakları Kataloğundan alınmışıtr. 
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14- DAVETİYE 

a) Davetiyenin Ön Yüzü 

TÜRK OCAĞI 

“Ocağın açıldığı ilk günün yıldönümüne müsadif (rastlayan) 25 Mart 
1927 Cuma günü Ocaklılar bayramıdır. Bu münasebetle Ocağımızda yapı-
lacak resmi kabulü ve konseri huzurunuzla şereflendirmenizi hürmetle 
rica ederiz. Aziz kardeşimiz.”                          İdare Heyeti Reisi 

                                                           (İstanbul Ocağı Başkanı) 
                                                                   Nakiye (Elgün) 
b) Davetiyenin Arka Yüzü 

GÜNDÜZ PROGRAMI 

Saat: 

15,5 – 16,5 Bayramlaşma-Bahçede 
Muzıka 
16,5 – 17,5 Alafranga Konser 
17,5 – 18,5 Saz, İnşad, (Şiirler) 
Teganni (Nağme ile okuma) 
 
GECE PROGRAMI 
21 – 22  Ocaklılara Hitabe, Alatur-
ka Konser 
22 – 23 Milli Rakslar, İnşad (şiirler) 
23 – 02 Raks 

İSTANBUL TÜRK OCAĞI’NIN, HALK TÜRKÜLERİ KOROSU - 
SAZ TAKIMI - HALK OYUNLARI EKİBİ KURULMASI ÇALIŞMALARI 

15- İstanbul, Türk Ocağı Genel Sekreteri Can Kerametli’nin konu 
ile ilgili Ocaklıları bilgilendirme yazısı 
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Aziz Ocaklı Kardeşimiz; 

“Türk Milliyetçiliğinin şuurla inkişafı yolunda faaliyet gösteren Ocağı-

mız harsî (kültürel) çalışmalarına devam ederken İngilizce, Fransızca 

ve Almanca kurslarına ilaveten değerli saz sa’natkârı Zekâi Beş-

gül’ün idaresinde bir Halk Türküleri Korosu saz (Cura, Bağlama, Di-

van) takımı kurmaktayız. 

Yine buna mümasil faaliyet olarak muhtelif bölgelerden tedarik ettiği-

miz hocaların nezaretinde bir de Halk Oyunları Ekibi kurmaya teşeb-

büs etmiş bulunuyoruz. 

Yukarıda zikredilen kol faaliyetlerine iştiraki arzu eden kardeşlerimi-

zin fikri ve fiilî yardımlarını beklerken Türklüğün yükselmesine matuf 

emelerimize başarılar temenni ederim.” 

                         İst. Türk Ocağı U. Kâtibi 
                                  Can Kerametli 

16- İstanbul Ocağı Musiki Faaliyetleri Hakkında Şeyhülislâm Mus-
tafa Sabri Efendi’nin Fetvası 
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       Bâb-ı Fetva 
Dâ’ire-i Meşîhat-i İslâmiyye 
Mektûbî Kalemi 
Aded: 68 

Dâhiliye Nezâret-i Celîlesine 

Devletlü efendim hazretleri, 

“İsmail Hakkı Bey tarafından Bâyezid’de küşâd olunan Musikî-i Os-

manî Hanımlar Dershânesi menfa’atına tahsîs edilmek üzere Kemânî 

Kevser, Hânende Zehra, Tanbûrî Şeref ve Udî İrfan hanımlardan ve 

diğer erkek musikî erbâbından mürekkeb bir hey’et tarafından Kânû-

nıevvel’in on ikinci günü Bâyezid’de Türk Ocağı konferans salonunda 

ve kadın ve erkek yüzlerce sâmiîn (dinleyicinin) karşısında icrâ-ı 

âheng edildiği evrâk-ı havadisde müsadif-i nazar-ı te’essüf olmuş ve 

bütün bilâd-ı İslâmiyyenin tevcîh-i nazar eylemiş olduğu Dârü’l-hilâ-

feti’l aliyye’de adâb ve şeâir-i İslâmiyyeye bi’l-külliye muhâlif olan ve 

yâri müte’essir ve ağyârı mütehayyir eyleyeceği tabi’î bulunan bu ka-

bîl şeylerin tekrar etmesi ve bunun da hayat-ı san’atda pek parlak 

bir tekâmül namıyla yâd edilerek evrâk-ı havâdisle neşredilmesi ma-

karr-ı hilâfetin âlem-i İslâm’a karşı hâiz bulunduğu mevki’-i mukad-

desin şerefinin ihlâline ve bu gibi mugâyir-i âdâb-ı İslâmiyye ahvâl-

den dolayı mütemadiyen vuku’ bulmakta olan şikâyâtın da tevâlisi-

ne bâdî olacağı müsellem bulunmuş olduğu cihetle mehâzîr-i adîdesi 

derkâr bulunan bu misillü vukû’ât-ı gayr-i marziyyenin adem-i teker-

rürü esbabının istikmâli Dârü’l-Hikmeti’l İslâmiyye’den ifâde olun-

muş ve ahâlî-i İslâmiyyenin bir devre-i hüzn ü elem geçirmekte oldu-

ğu ve hakâ’ik ve me’âlî-i îslâmiyyenin neşr ü ta’mîmi ile uğraşıldığı 

şu sırada böyle hissiyât-ı İslâmiyyeyi rencide edecek hâlâtın sudûru 

ve evrâk-ı havadisle neşri min külli’l-vücûh gayr-i câ’iz bulunmuş ol-

duğundan iktizâ-yı hâlin ifâsıyla beraber ba’de izîn-i evrâk-ı havadis-

le bu gibi şeylerin neşr olunmaması zımnında Matbu’ât-ı Umûmiyye 

Müdîriyetine evâmir-i lâzıme i’tâ buyrulması himem-i celîle-i diyânet-

perverîlerinden müntazırdır, efendim.”6 

Fî 23 Rebî’ü’l-evvel sene 1338 ve 

Fî 16 Kânûn-ı evvel sene 1335 (25 Aralık 1919) 

                                                                                  Şeyhülislâm 

                                                                                   İmza 

           (Mustafa Sabri) 
 

                                                           
6 BOA, DH.KMS., 57-2/20. 
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Şeyhülislâm fetvasına istinaden Emniyet Genel Müdürlüğüne 
yazılan yazı 

 

17- İstanbul Türk Ocağı Hakkında Dahiliye Nezareti’nden  
Polis Müdiriyetine Yazılan Talimat 

 Dâhiliye Nezâreti 
Kalem-i Mahsûs Müdîriyeti 
Târîh: 25 Kânûn-ı Evvel sene 1335 (25 Aralık 1919) 

              Polis Müdîriyet-i Umûmiyyesine 

Bâyezid’de küşâd olunan Musiki-i Osmanî  
                                              Hanımlar Dershanesi hakkında 

Ba’zı hanımlarla erkek musikişinaslardan mürekkeb bir hey’et Kâ-
nûn-ı Evvel’in on ikinci günü Bâyezid’de Türk Ocağı’nda kadın ve erkek 
yüzlerce sâmiîn (dinleyicinin) karşısında icrâ-yı âheng edildiği nazar-ı 
te’essüfle görüldüğünden ve ahâlî-i müslimenin bir devre-i hüzn ü elem 
geçirmekte olduğu şu sırada adap ve şe’âir-i İslâmiyyeye bi’l-külliye mu-
gayir bu gibi ahvâlin vukû’ı câ’iz olmadığından bahisle bu kabîl şeylerin 
men’-i tekerrürü ve matbû’âtla teşhîr ve i’lân edilmemesi esbabının istik-
mâli lüzumuna mütazammın makâm-ı meşîhat-ı ulyâdan varid olan tez-
kirenin süreti leffen irsal kılınmış olmakla sûret-i iş’âra nazaran ifâ-yı 
muktezâsı mütemennâdır. 
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OCAKLI İCTİMA’I 

 

18- Ocak yasasının 21. maddesi uyarınca 13 Aralık 1918 tarihin-
de yapılan Ocaklılar toplantısında yeni kayıt olan üye namzetlerinin 
Ocağa kabul edilişleri ile ilgili “MERASİM PROGRAMI”7 

13 Aralık 1918 Cuma günü Bâyezid’de Türk Ocağı binasında bir 
Ocaklı toplantısı yapılmıştır. Yeni Ocaklıların takdimi ve yeni İdare Heye-
tinin Ocak Esas Nizamnamesinin 21. maddesi8 uyarınca Ocaklılara; 
Ocağın genel durumu hakkında bilgi sunması, 

Ocağa yeni kayıt olan üyelerin takdimi, 
18 Kasım 1918 tarihinde Hamdullah Suphi (Tanrıöver)’nin dışında 

Ocak İdare Heyeti görevinden istifa eden Halide Edip (Adıvar) Hanım, 
Mehmet Emin (Yurdakul), Hasan Ferit (Cansever), Abdülvehhap, Ragıp 
Nurettin ve Mazhar Beyler’in yerlerine yedek üyelerden seçilen zevatın 
Ocaklılarla tanıştırılması törenleri için hazırlanan “MERASİM PROGRA-
MI” aşağıda bugünkü alfabemize aktarılmıştır. 

MERASİM PROGRAMI 

SAAT İKİDE: 
MUSİKİ; 
1- Marş-ı Sultani  : Donizetti 
2- Çingene Baron  : F. Lehar “Operet” 
3- Minuetto   : Beethoven 
4- Lucia di Lanmermoor : Donizetti “Opera” 
5- Wiener Blut  : Strauss “Vals” 

                                                           
7 Türk Ocağı Postası, Türk Ocakları İstanbul Ocağı Yayını, Sayı: 4, Aralık, 1918, s. 15. 
8 “Madde: 21-” İdare Heyeti ayda bir defa, Ocağın umumi hayatı hakkında Ocaklılara bilgi 
verecektir. İdare Heyetinin bilgi verdiği oturumlarda müzakereler cereyan edemez.” Türk 
Ocağı Esas Nizamî, Orhaniye Matbaası, İstanbul, 1334-1918, s. 3. 
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SAAT İKİBUÇUKDA 

6- Selâm 
7- İdare Heyetinin Beyanatı 
8- Resmi Takdim ve Yemin 
9- Hüviyet Varakalarının Tevzii  
10- Musafaha ve Tebrik  
11- Çay 

SAAT UÇBUÇUKA KADAR 

M U S İ K İ : 

12- Revü (Retwe)  : Netras 
13- Thais   : Massene 
14- Cavalleria rusticana 
15- Donicezyad  : Brağa 
16- Serenad  : Supye 
17- Merasimin sonu 

SAAT ÜÇBUÇUKDA: 

18- İdare Heyeti Kâtibinin İdare İşlerine; 
19- İdare Heyeti Muhasebecinin Ocak ahvali maliyesine dair beyanatı, 
20- Esas Nizamnamenin yirmi birinci maddesine göre bu beyanat es-

nasında resmî münakaşa cereyan etmez. Ocaklılar aynı meseleye dair 
nokta-i nazarlarını dilek defterine yazar. 

MUSİKİ: 

21- Lettre de Manen : Jile (ژيله) Jean 
22- Berceuse  : Jüslen (Jecelya) 
23- Sange de Ton  : Çaykovski (Piyotr İlyiç) 
24- Nokturne  : Chopen 
25- Tosca   : Puccini Opera 
26- Veda 

 

19- İstanbul Türk Ocağı Konser Davetiyesi 
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TÜRK OCAĞI 

Ma’rûf (Ünlü) Alman musikişinası Profesör Pavel Ogaret ve Madam 
Anna Barnım tarafından kıymetli sanatkârımız Vahit Hanımefendi’nin iş-
tirakiyle Galatasaray Lisesi konferans salonunda Şubat’ın 26. Pazar gü-
nü saat tam on yedide verilecek Türk Ocağı konserini huzurunuzla şe-
reflendirmenizi rica ederiz, efendim. 

      Türk Ocağı İdare Heyeti 

 

a b 

20- İstanbul Türk Ocağı’nda 29 Ekim 1926 Cuma günü 
Cumhuriyetin Kuruluşunun Yıldönümü şerefine verilecek  

Musiki Müsameresi Programı 

a) TÜRK OCAĞI 

İstanbul Türk Ocağı’nda 
29 Teşrinievvel (Ekim) 1926 Cuma günü 

Cumhuriyetin Devr-i Senesi Şerefine Verilecek 
Musiki Müsameresi Programıdır. 

b) İSTANBUL TÜRK OCAĞI’NDA 

29 Teşrinievvel 1926 Cuma günü 
Cumhuriyetin Devr-i Senesi Şerefine verilecek 
musiki müsameresi programıdır: 

1- Nutuk 
2- İstiklâl Marşı 
3- Frannz Şubert Triposî 

Piyano: Madmazel Bortman 
Viyolon, Viyolonsel: Seternad biraderler 
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1- Allegro Moderato 
2- Andante Pokomosso 
3- Sikerzo Allegro 
4- Rondo Allegro Vivaçe 

4- Nimet Vahid Hanım Efendi tarafından teganni olunacak Aryalar 
(Piyanoda Madam Hege) 

1- Meyerber’in Hügonolar Operasından pajaryası 
2- Verdi’nin Rigoletto Operasından Jilda Pajaryası 

-ON DAKİKA İSTİRAHAT- 

5- Rişar Straus Sonatı 
Piyano  : Madmazel Bordman 
Viyolonsel  : Mösyö Seternad. 

1- Allegro Kombriyo 
2- Andante Manon Troppo 
3- Finale Allegro Vivo 
 

6- Nimet Vahid Hanım Efendi tarafından teganni olunacak Şan-
sonlar: 

1- Daimi muhabbet........... Brams 
2- Ah, o yolu tekrar bulsa 
                              idim .... ..brams 
3- Gizli davet................Straus 

7- Piyano Solo: Şopen fantazisi 
        (Madmazel Bordman tarafından) 
        ___________________ 
Hamiş (Açıklama): Programa tamam ondörtbuçukda başlanacak ve 

ayni zamanda salon kapıları kapanmış bulunacaktır. Lütfen vakt-ı mu-
ayyende (belirlenen zamanda) teşrif edilmesi rica olunur. 

21- 29 Nisan 1926 tarih, 2991 sayılı Vakit Gazetesi’nin Haberi 
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OCAĞIN BALOSU 

Mayıs’ın altıncı Perşembe günü akşamı Tokatlıyan Oteli’nde Türk 
Ocağı tarafından büyük bir balo verilecektir. İstihbaratımıza Nazaran ba-
lo hey’et-i tertibiyesi şehrimizin güzîde Hanım ve Beyefendilerinden mü-
teşekkil olacaktır. Türk Ocakları’nın millî ehemmiyeti ve harsî nezâheti 
ma’lum olduğu cihetle müsameresinin pek parlak olacağına şüphe yoktur. 

a 

22- a) 13 Kanûn-ı sanî 1928 Cuma günü saat 
on dört buçukta Esternad Kardeşler ve rü-
fekâsı tarafından Türk Ocağı’nda verilecek 
Konsere teşriflerinizi Heyet-i İdare rica eder. 

 
b 

b) KONSER 

Kovatüer, Serenat 
Kovatüer, Vokal 
(Piyanist Mösyö Gitter’in iştirakiyle) 

BİRİNCİ KISIM 

GARİK KUVARTET 

a) Allegro Açıtato 
b) Romançe 
c) İntermeçço 
d) Final Presto 

İKİNCİ KISIM 

a) Fayel  : Sakin Göl 
b) Şubert  : Ihlamur Ağacı 
c) Rubin Ştayn : Gece (Demon Operasından) 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

ARENSKİ TERIYO: 
a) Allegro Moderato 
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b) Segerco 
c) Eleji 
d) Final 

23- Tepebaşı Kışlık Belediye 
Tiyatrosunda 13 Şubat 1928 
saat yirmi bir buçukta 
 
TÜRK OCAĞI BÜYÜK MUSİKİ 
MÜSAMERESİ 
- Türk Musiki Federasyonu 
Tarafından Mürettep 
Numara------------İskemle 
Kuruş     Santim 
  80         Duhüliye (Giriş) 
    8         %10 İstihlâk resmi 
    8         %10 Dârülaceze Aidatı 
    2         %2 Belediye Aidatı 
+12    %12 Yol resmi 
1.10        Rüsûm ile beraber 
müşteriden alınacak Para 

 

24- İstanbul Türk Ocağı 28 Mart 1930 Cuma günü verilecek 

“MÜSAMERE PROGRAMI” 
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25- 19 TEMMUZ 1928 İSTANBUL TÜRK OCAĞI BALOSU 
                             Bir Kadın Bir Erkek İçin Davetiyedir. 
İstanbul 
Türk Ocağı                                      İstanbul, 10 Temmuz 1928 

 

Efendim, 
Büyük Millet Meclisi Muhterem Reisi Kazım Paşa hazretlerinin hima-

yelerinde Ocağımız tarafından Temmuzun on dokuzuncu Perşembe günü 
akşamı, saat yirmi ikide Tarabya’da Tokatlıyan Oteli’nde verilecek olan 
Baloyu lütfen teşrif buyurmanız rica olunur Efendim. 

                        Tertip Heyeti namına  
                                           Kâtib-i Umumî ( Genel Sekreter) 
                                          Dr. (Fethi Erden) 

 

a b 
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26- a) DAVETİYE VARAKASI 

Muhterem Valimiz Ali Vefa Bey Efendi’nin himaye-i âlîleri ve refika-i 
muhteremleri Hanımefendinin kıymetli riyasetleri altındaki tertip heyeti 
tarafından Mayısın 13. Perşembe günü akşamı Türk Ocağı’nda verilecek 
olan baloya saat 22’de maaile teşrifleri ricası ile arz-ı hürmet olunur 
efendim.   

                                                                                   Tertip Heyeti 
                     (İmza) 

1- Davetiye Baloya giriş içindir. 
2- Elbise kaydı yoktur. 

b) İZAHNAME (Açıklama) 

1- Balonun nezaheti (emniyetinden) Tertip Heyeti mükelleftir. 
2- Çay, Kahve ve emsali bütün içecek ve yiyecekler ücretsizdir. 
3- Maaile geleceklerin dans etmeleri ihtiyarîdir (isteğe bağlıdır.) 
4- Giriş için elbise kaydı yoktur. 
5- Şikâyetler Balo komiserlerine yapılır. 

 

27- İstanbul Türk Ocağı, 31 Temmuz 1930 Türk Ocağı menfaatine  
Büyük Ada’da Yat Kulübünde verilecek BALO Davetiyesidir. 
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28- 29 Ekim 1930 Cumhuriyetin ilânının Sene-i Devriyesi Şerefine İs-
tanbul Türk Ocağı tarafından tertip edilen balo davetiyesidir. 

Davetiye zata mahsustur. Davetiye sahibi ve ailesinden iki hanım ka-
tılabilecektir. 

 

29- İstanbul Türk Ocağı 29 Ekim Cumhuriyetin kuruluş yıldönümü  
dolayısıyla Türk Ocağı Salonu’nda tertip ettiği Balo davetiyesi 
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30- Sevelim Sevilelim – Türk Ocağı İstanbul Şubesi Türk Ocakları 
Kuruluşunun 80. yıl kutlama törenlerinde Tasavvuf Musikisi Korosunun 
kaydına mahsus kasettir. 1992, Yöneten: Taşkın Savaş 

 

KONSER DAVETİYELERİ 

31- İstanbul Türk Ocağı; Türk Ocakları’nın Kuruluşunun 100. Yılı 
Münasebetiyle Tertip Ettiği Konser Davetiyesi 

A) Davetiyenin Ön Yüzü 
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B) Davetiyenin Arka Yüzü 

 

32- Balkan Faciasının 100. Yılını Hatırlatma Amacıyla İstanbul Türk 
Ocağı’nın Tertip Etmiş Olduğu Sempozyum-Sergi-Halk Oyunları ve Mü-
zik Faaliyetleri 

A) Davetiyenin Ön Yüzü 

 

B) Davetiyenin Arka Yüzü 

 

İstanbul, 5-6 Ocak 2013 Ali Emiri Kültür Merkezi 
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İstanbul Türk Ocağı’ndan başka Ankara’daki Genel Merkez ve taşra 
şubeleri konu ile ilgili farklı Balo ve Müsamereler tertip ettikleri bir vakı-
adır. 

23 Nisan 1924 tarihi itibariyle Ankara’da teşekkül eden Türk Ocakları 
Genel Merkezi birçok alanlarda olduğu gibi musiki, balo ve müsamereler 
gibi alanlara gereken önem verilmiştir. Ayrıca taşra şubeleri de bu ko-
nuları ihmal etmemiştir. Konumuz İstanbul Türk Ocağı olduğundan An-
kara ve taşra şubelerine birkaç örnek vermek suretiyle konumuzu bitir-
miş olacağız. 

 

33- 13 Şubat 1927 Pazar Günü Akşamı Alafranga Saat Yirmide 
      AİLE MUSAMERESİ 

13 Şubat 1927’de Verilecek Aile Müsameresi Programı 

 

a 
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b 

a) Vâli-i âlimiz Râmî Beyefendi’nin refîka-i muhteremeleri Bedia Râmî 
Hanımefendi’nin tahtı himayelerinde 13 Şubat 1927 Pazar günü akşamı 
yani Pazartesi gecesi verilecek aile müsameresi programıdır. 

Müsamereye alafranga yirmide başlanılacaktır. 

  b) CUMHURİYET MARŞI 
             -----  §  --------- 

A- SÛZ-İ DİL FASLI 

1- Peşrev 
2- Asuman Ağlar     (Şarkı) 
3- Kalbimle Güzel Günleri      “ 
4- Saz Sema’isi 

B- MİLLÎ – ALAFRANGA 

1- İzmir Zeybeği  (Yurdumuzun namelerinden) 
2- Zor Hayat Valsı (Alafranga) 
3- Kırkağaç  (Yurdumuzun namelerinden) 
4- Vâlântin  (Alafranga) 

C) SALON EĞLENCESİ 

   Piyango 
                        ------       -------- 

D) NİHÂVEND FASLI 

1- Peşrev 
2- Ahterî                 (Şarkı) 
3- Tereddi                   “ 
4- Saz Semaisi 

   ------        ------ 
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E) TOMBALA 

34- Türk Ocakları Genel Merkezi’ne ait aşağıdaki belgede: 

  

“Halen mevcut olan musiki dersleri, Lisan dersleri, Sahne temsilleri ve 
spor faaliyetlerine….” denilerek musiki çalışmalarına en önde yer verildi-
ği görülmektedir. 

 

a 
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b 

35- a) 21 Şubat 1927 Pazartesi günü akşamı (Giresun) Türk Ocağı’-
nın (Kurtuluş Savaşı’ndan sonra yeniden kuruluşunun) üçüncü yıl dö-
nümü münasebetiyle tertip edilen tes’îd (kutlama) programıdır. 

Saat on dokuz buçukta başlanacaktır. 

Giresun, Işık Matbaası, (1927). 

b) PROGRAM  

1- İstiklal Marşı (Ocak Musiki Heyeti tarafından) 
2- İptal edilmiştir. (Program üzerinden çizilmiştir.) 
3- Şiir: Türküm büyüğüm (Ali Arif Bey tarafından) 
4- Sultanî Yegâh faslı (Saz) 

a) Peşrev 
b) Al Sazını 
c) Andıkça 
d) Aşkın karanlık yolunda 
e) Saz semaîsi 

Fokstrot, fokstrot.9 

-On Dakika İstirahat- 
5- Şiir (Muallim Hakkı Bey tarafından) 
6- Kemanla parçalar (Mümin Bey tarafından) 

                                                           
9 Üç aşamalı dans (Vals gibi). 

234



MEHMET UZUN / İSTANBUL TÜRK OCAĞI’NIN MUSİKİ FAALİYETLERİ 29

7- Monolog (Avni Bey tarafından) 
8- Fokstort, fokstort, vals 

-On Dakika İstirahat- 
9- Türk’ün hitabı: Şiir (Ali Arif Bey tarafından) 
10- Monolog (Fikret Bey tarafından) 
11- Bağlama ile mahallî türküler (Avni Bey tarafından) 
12-Tombala 

Fokstort.....Çarliston 

-On Dakika İstirahat- 
13- Saz: Şett-i Araban faslı 

a) Peşrev 
b) Bülbül ne için 
c) Ey gonca açıl 
d) Görülmemiş  
e) Saz semaîsi 

14- Azerbaycan dansı 
15- Fokstrot, fokstrot, fokstrot, fokstrot. 

Sonuç 

İstanbul Türk Ocağı’nın musiki faaliyetleri; giriş bölümünde de belirt-
tiğimiz üzere bizim yazdıklarımızdan ibaret değildir.  

İstanbul Türk Ocağı’nın bulunabilecek karar defterleri incelenerek 
ulaşamadığımız bu tür faaliyetlerin bu karar defterlerinden çıkarılarak 
yazıya ilavesi, ayrıca Türk Yurdu Mecmuası ve İstanbul Türk Ocağı’nın 
faaliyetleri dönemine ait ilgili gazete ve dergiler taranarak sonuçlarının 
yazıya ilavesi ile Ocağın musiki faaliyetlerine ait bilgilerin tamamına 
yakını tespit edilmiş olacaktır. 

Kaynaklar 

Arşiv Belgeleri 

BOA, DH.KMS, 57-2/20. 

Kitaplar 

DEVELLİOĞLU, Ferit: Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat (Eski ve 
Yeni Harflerle), 11. Baskı, Aydın Kitabevi Yayınları, Ankara, 1975. 

ÖZEGE, M. Seyfettin: Eski Harflerle Basılmış Türkçe Eserler Kataloğu, 
Cilt: V. 

SÖZER, Vural, Müzik Ansiklopedik Sözlük, 4. Baskı, Remzi Kitabevi 
Yayını, İstanbul, 1996. 
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Türk Ocağı Esas Nizamı, İstanbul Orhaniye Matbaası, 1334/1918. 
ÜNLÜ, Cemal: Git Zaman Gel Zaman -Fotoğraf-Gramofon-Taş Plak, 
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Batı âleminde esâsen XVIII. yüzyıldan sonra, bilhassa Fransızlar tara-
fından kaleme alınan ve Histoire Générale… veya Recherches sur Les… 
gibi başlıklarla başlayan Türk tarih tetkikleri Türklerin Müslüman olma-
dan evvelki tarihleri için temel araştırma eserlerini teşkil etmiştir. Bu ta-
rihlerden sonra Şarkiyat veya Türkoloji denen ilim sahasında çalışan 
müsteşrikler Türklerin dillerini, tarihlerini ve kültürlerini incelemişler-
dir. Her ne kadar bu çalışmalardan bir kısmı emperyalist maksatlarla 
yapılmış olsa da teneffüs eden bir varlığı andıran tarihin kendisi de ilmî 
hakikatlerin peşini bırakmamıştır. 

Bugün Türk tarihi Türkler tarafından da yazılmaktadır. Türklerin Ge-
nel Tarih denemelerinden en mühim ikisi önce Zeki Velidi Togan (Umumî 
Türk Tarihine Giriş) ve sonra İbrahim Kafesoğlu (Türk Millî Kültürü) tara-
fından neşredilmiştir. Bu iki hocanın önce talebesi olmuş ve sonra onla-
rın asistanlığını yapma şerefine erişmiş Prof. Dr. Gülçin Çandarlıoğlu’-
nun da bir Genel Tarih yazmaya girişmesi gayet tabiidir. 

Gülçin Çandarlıoğlu’nun olgunluk eseri olan bu kitabı ilgi çekici kılan 
husus Ulu Türkistan’da önce Kazakça (Türkistan, 1998), sonra Kırgızca 
(Bişkek, 2001) ve nihayet Türkiye Türkçesi (İstanbul, 2002) olarak neş-
redilmesidir. Eser, hocanın yıllarca İstanbul Üniversitesi’nde ve Mimar 
Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde verdiği derslere ilâveten Hoca Ah-
                                                           
* İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü. 
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met Yesevi Üniversitesi’nde Kazakça ve Manas Üniversitesi’nde Kırgızca 
olarak verdiği Türk Tarihi derslerinin bir meyvesidir. Bu bakımdan ma-
lûmatlar imbikten damla damla düşer gibidir. 

Sunuş (s. 5-7), Önsöz (s. 7-9) bölümünden sonra Giriş (s. 9-16) bölü-
münde Türk tarihinin karakteri, Türk adı, Türklerin ana yurdu, Türkle-
rin göçleri gibi temel meselelere tabir yerindeyse “hap gibi” öz ve tesirli 
cevaplar verilmiştir. 

Yazar bu meselelere dair görüşlerini sunduktan sonra tarih faslına İs-
lâm öncesi Türk siyasî tarihindeki klasik tasnife ilâve olarak “Saka-İskit 
Devleti” (s. 16-18) bölümüyle başlamıştır. 

Eserin “Hun İmparatorlukları” (s. 18-38) bölümünde Asya Hun İmpa-
ratorluğu, Avrupa Hun İmparatorluğu ve Orta Doğu Hunları yâni Ak-
hun-Eftalifler incelenmiştir. Yazar bu konuları doğrudan Çin ve Roma 
ana kaynaklarına dayanarak yazarken bu kaynaklar üzerine yapılmış 
mülahazaları da dikkate almıştır. 

Yine “Tabgaç Devleti” (s. 38-40) bölümü, Tabgaçların Kuzey Çin’de 
kurdukları Kuzey Wei Hanedanı’nın resmî yıllığı olan Wei Shu’ya daya-
narak yazılmıştır. 

Tarihte Türk adını taşıyan ilk devleti kuran Gök-Türkleri anlatan 
“Gök-Türk Hakanlıkları” (s. 40-61) bölümü, isabetli ve ana kaynaklara 
dayanmasına rağmen müphemlikten ve karmaşadan arınmış açık müla-
hazalarla okuyucuya keyif vermektedir. 

“Uygur Kağanlığı (744-840)” bölümüne eserin belkemiğidir desek 
abartmış olmayız… Hoca, doktora ve doçentlik tezlerini sırasıyla “Sarı Uy-
gurlar” ve “Uygur Kağanlığı” üzerine yapmış olduğundan birkaç kitabın ve-
rebileceği malûmatı birkaç sayfada ustalıkla sunabilmiştir. Sıkıcı hadisele-
rin kıvrak ve canlı bir üslupla dopdolu aktarılması, bir ömrün tek çekimlik 
fotoğrafını aksettirir gibidir. 

“Türgişler” (s. 68-69), “Kırgızlar” (s. 70), “Sabarlar” (s. 71-72) ve “Kar-
luklar” (s. 72-73) bölümleri Batı Gök-Türklerden Türgişler ve Karlukları 
ve Hun boylarından Sabarları ve en eski Çin kaynaklarından itibaren ay-
rı bir başlık altında kaydedilen Kırgızları incelemektedir. 

Eserin “Avarlar” (s. 74-75), “Hazarlar” (s. 76-79), “Peçenekler” (s. 80-
82), “Kuman (Kıpçak)lar” (s. 83-86) ve “Ogur’lar (Bulgarlar)” (s. 87-91) bö-
lümleri Doğu Avrupa Türk Tarihi’nin ana konularını anlaşılır bir dille 
izah etmektedir. 

“İslam Öncesi Türk Kültür Tarihi” (s. 92-102) başlıklı bölüm Türklerin 
Müslüman olmadan evvelki içtimaî, siyasî, iktisadî, dinî ve kültür yapıla-
rını kısa kısa, “fiş tutturur” gibi güzelce anlatmaktadır. 

Yazar eserin sonuna bir “Genel Bibliyografya” (s. 103-104) eklemiş ve 
İslâm öncesi Türk tarihi için bakılabilecek araştırma eserlerinin kısa bir 
çetelesini vermiştir. 
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Gülçin Çandarlıoğlu’nun Çince, Arapça, Farsça, Rusça, Türk lehçeleri 
gibi ana kaynak dilleri yanında İngilizce, Almanca, Japonca gibi dilleri 
bilmesi yazdığı eserde kendisini göstermektedir. Bilhassa öğrenciler için 
ders kitabı mahiyetinde hazırlanan eser açık izahatı ve akıcı üslubuyla 
okumayı ve Türk tarihinin karışık ve karanlık devirlerini anlamayı kolay-
laştırmaktadır. 

Kitabın basımını üstlenen Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı da ger-
çekten büyük bir ilim hizmeti yapmıştır. Eserin yeni baskısının ilim âle-
mine hayırlar getirmesini dileriz. 
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