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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: Muhsin Kadıoğlu, Turan Yolunda Macaristan İzlenimleri ve Turancılık, Türk Dünyası Araştırma-

ları Vakfı Yayını, İstanbul, 2014, s. 57. 

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

esas alınarak alfabetik biçimde sıralanmalıdır. 

Örnek: SÜMER, Kutluk Kağan: “Kırım Türklerinin Nüfus Hareketleri ve Demografik Yapısı”, Türk Dün-

yası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 213, Yıl: 36, Cilt: 108, Kasım-Aralık 2014, s. 27-40. 
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VE 

ÇÖZÜM YOLLARI 

Prof. Dr. Orhan TÜRKDOĞAN* 

Öz 

Türk toplumunun, Antik çağdan günümüze uzanan kendine özgü bir 

tarihsel gelişimi vardır. Bilindiği gibi, Asyatik Türk toplumu, farklı coğraf-

ya ve kültürlerin etkileşimi altında, uzun dönemli bir uygarlıklar sürecin-

den geçerek, Anadolu topraklarına yerleşmiştir. Bu nedenle, çok boyutlu 

ve heterojen nitelikli toplum sisteminin kendine özgü yapısal bir konumu 

vardır. Şimdi bu gelişmeleri yakından takip etmek için 1970’ler sonrası 

Türk sosyolojisine damgasını vuran bazı toplum dinamiklerine dikkat 

çekmek istiyorum. Bunların tümü tarihsel sürecin kök paradigmaları ola-

rak karşımıza çıkmaktadır. Toplumların bunalımlı dönemleri, çoğu kez 

sosyal yapının kendine özgü frekans alanlarını da ortaya koymaktadır. 

Bu nedenle, toplumsal şiddet ve terör olayları öylesine günü birlik gelip-

geçici olaylar kategorisi olmaktan uzak tutulmalıdır. 

Anahtar kelimeler: Ulus Devleti, Dini Farklılaşma, Mezhepsel Fark-

lılaşma, Etnik Farklılaşma, Toplumsal Çatışma. 

Abstract 
The Current Problems Of Turkish Society And The Way Outs 

Turkish society has a unique historical development scale from back 

ancient times to the present day. As known, Asiatic Turkish society settled 

in Anatolia, under the interaction of different geographies and cultures and 

civilizations, through a long-term process. Therefore, this multi-dimensional 

and heterogeneous society system has its own unique structural position. 

To follow these developments closely, I want to draw attention to the      

dynamics of Turkish sociology after 1970’s. All of these are the root para-

digms of the historical process. Juncture of society often reveals the unique 
                                                           
* Emekli Öğretim Üyesi. 
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frequency fields of the social structure. Therefore, social violence and terro-

rism should be realised so far from the category of simple events. 

Key words: Nation State, Religious Differentiations, Sect Differentia-

tions, Ethnical Differentiations, Social Conflict. 

1. Toplumsal Şiddet ve Anarşizm 

Ülkemiz, 1983’ten itibaren terör içine itilmiş ve on yılı aşan bir süre-
den beri de Doğu ve Güneydoğu’da bu savaş bütün şiddetiyle devam et-
mektedir. Günümüzde, şiddet ve terör olayları “sosyal şiddet” adı altında 
sosyolojinin bir alt-disiplini haline gelmiştir. George S. Harris, 

“Türkiye’de siyasal akımlar üzerinde uzman kişi 1960’larda gözüken 

şiddetin, aşın sol hareketlerin yaygınlaşması ile ilgili olan sınırlı kam-

püs şiddeti olduğunu, 1970’lerde ise, farklılaşarak geniş tabanlı ideo-

lojik çatışma ile özellikle mezhep tabanına dayalı çatışma ve bazı kur-

tarılmış bölgeler uygulamasıyla sosyal grupların katıldığı bir hale gel-

diğini, 1980’lerin ise etnik şiddetin ön plana geçtiği bir dönem olarak” 

belirtmektedir. 
Bir alt disiplin olarak, sosyal problemlerin sosyolojisi, Batıda özellikle 

ABD’de 1950’lerde gündeme gelmiş bulunmaktadır. 1927’de F. Thras-
her, The Gang adlı eseriyle Şikago’da genç erkek çocuklar çetesi; W.F. 
Whyte ise Street Corner Society’de örgütlü cinayetlerin oluşturduğu kül-
tür sahasının bir kesiminde cinai veya cinai olmayan eylem biçimlerinin 
bütünleşmesi meselesini 1943’te dile getirmiştir. 

Şiddet ve karşıt kültür tartışmalarının klasik yapısı dışında, günü-
müzde sanayi sonrası gençliğin oluşturduğu suçlar da önemli bir kate-
gorileşmeyi ortaya koymaktadır. Geleceğe karşı muhalefet, rasyonalizm, 
bürokrasi ve teknolojiye hatta bilime karşı post-modern ve karşıt bilimci 
zıtlaşmalar burada zikredilebilinir. Ancak, Türk Sosyolojisi’nde Batı an-
lamında katılımcı gözleme dayalı şiddet profilini belirleyen incelemeler-
den söz açmak mümkün değil. Bu alanda ülkemizde yürütülmüş bazı 
teorik çalışmalar için kaynak birkaç esere bakılabilinir.1 Ancak, Atilla 
Yayla’nın: Terör-Terörizm ve Fatsa Örnek Olayı -ki 1987 yılında doktora 
tezi olarak kabul edilmiştir- uygulamalı bir araştırmadır. Araştırmacı bir 
ay süreyle Fatsa’da hayali Bolşevik devletinin nasıl kurulduğunu, kimler 
tarafından yürütüldüğünü tespit için iki yüz kişi üzerinde bir inceleme 
yapmıştır. Ayrıca, İstanbul Metris Özel Askerî Cezaevi ile Amasya Askeri 
Cezaevi’nde Dev-Yol Davası’nda yargılanan sanıklar ve itirafçılarla katı-
lımcı gözlem ve mülakatta bulunmuştur.2 
                                                           
1 Orhan Türkdoğan, Sosyal Şiddet ve Türkiye Gerçeği, Mayaş Yayınları, Ankara, 1985. 
2 Ayhan Songar ve arkadaşlarının tutuklu veya mahkûm teröristler arasından 3279’unda, 
ayrıca 185 terörist olmayan adi suçtan tutuklu veya mahkûm ve kontrol grubu olarak da 
1643 normal lise ve yükseköğrenim öğrencisi üzerinde bir araştırmayı gerçekleştirdiğini bili-
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Gençlik problemleri ve sosyal yapı ilişkilerine dayalı geniş çaplı araş-
tırmalar Türk Sosyoloji geleneğinde son derece zayıf kalmıştır. Daha zi-
yade konu, gazete röportajları ve TV sohbetlerinden ibarettir. Siyasal 
Kürtçü akımlarını bu çizgide birleştiren Kürt Dosyası: Ala Rızgari, KA-
WA, KUK, T-KDP, TKSP ve PKK hakkında görüşmeye dayalı bazı düşün-
celeri ortaya koymaktadır.3 Ayrıca, itirafçılar veya eylemcilerin hatıratları 
ve mahkemelerdeki savunmaları da yayınlanmaktadır. Ancak, sosyal 
şiddet bir ilmî disiplin içinde ele alınmış değildir. Örnek olarak PKK nasıl 
örgüttür? Amaç ve hedefleri nelerdir? Örgüt nasıl doğdu, nasıl gelişti? 
Bu soruları karşılayan hemen hiçbir katılımcı gözleme dayalı bir incele-
me yapılmadığı gibi, lider kadroları hususunda da, katılımcı gözleme da-
yalı bir araştırma mevcut değildir. Ülkede, 1968’ler sonrası Carlos Marig-
hella’nın kır ve kent gerillası yöntemi gündeme gelmiş, sol şiddet tayfını 
oluşturan gruplar “teorik-pratik” eksenine dayalı yayınlar da yapmışlar-
dır. Ünlü devrim teorisyen ve gerillacılarının görüş, düşünüş biçimleri 
yanında stratejileri de uygulama alanı buluyordu. Che Guevara, Regis 
Debray ve Carlos Marighella’dan “devrimci tezler” sunuluyordu. Ancak, 
sosyal şiddetin kaynakları üzerinde yapısal çerçevede araştırmalara çok 
az sayıda rastlamaktayız. 

Türk Sosyolojisi’nin önemli bir sorunu da sapkın (devyant) sosyolojisi 
alanıdır. Norm bozuklukları, anomia, beyaz zehir alışkanlıkları, kleptok-
rasi, Nataşa eğilimleri, cinsel tecavüz (rape), Mafya ve Babalar diye ad-
landırılan bu tür eylem tarzları marjinal alanlar olarak kabul edilir. Ayrı-
ca, ülkemizin hızlı kentleşme ve sanayileşme süreci içinde değişmeye uğ-
raması, özellikle büyük kentlerde gençlik sapkın davranış biçimlerini de 
gündeme getirmektedir. Böylece, sanayileşmenin etos’undan kaynakla-
nan bu tür millî kültürden ayrılmalar, saç, giyim-kuşam, söylem biçim-
lerinde odaklaşmalara neden olmaktadır. Bu oluşum, toplum yapısıyla 
gençlerin dünya görüşü arasında uyuşmazlıklara neden olmakta, böyle-
ce kuşaklar arası çatışmalar ortaya çıkmaktadır. M. Tezcan’ın Kuşaklar 
Arası Çatışması bu alanda yapılmış tek araştırmadır.4 

Türk Sosyolojisi’nde sosyal şiddet ve norm bozukluklarına dayalı kar-
şıt kültür akımları 80’ler sonrası giderek dallanıp budaklanmaktadır. Bu 
nedenle, bu yeni yan disiplin alanında sosyal bilimler metodolojisine da-
yalı incelemelere ihtiyaç vardır. Şu anda konu, gazete röportajları, ha-
berler ve TV ekranlarından öteye gitmemektedir. Oysa, Bottomore göster-
miştir ki, sosyolojinin tarihi gelişimini etkileyen unsurlardan biri de sos-
                                                                                                                                        
yoruz. Ülkemizi 12 Eylül’e Getiren Sebepler ve Türkiye Üzerindeki Oyunlar, Aydınlar Ocağı 
Semineri, 14-15 Eylül 1984, İstanbul, s. 309-337. 
3 Rafet Ballı, Kürt Dosyası, Cem Yayınevi, İstanbul, 1992. 
4 Gençlerin ruhsal ve cinsel gelişimi ve sorunlarıyla alâkalı olarak, Aysel Ekşi’nin (1613) öğ-
renci üzerinde yapmış olduğu araştırma dikkat çekicidir. Gençlerimiz ve Sorunları, İstanbul, 
1982. 
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yal şartlar alanında inceleme ve araştırmayı öngören siyasal ve sosyal re-
form hareketleridir. Sosyoloji alanında gelişme ve ilerleme, bu tür araş-
tırmaya dayalı metod ve teknikleri kullanmak suretiyle başlatılan çalış-
malar yoluyla sağlanacaktır. Şiddet ve norm bozuklukları helezonu, ül-
kemizi gerilladan başlayıp Nataşa’ya kadar tehdit eder durumdadır. Bu-
gün, bu toplum dinamikleri üzerinde yoğunlaşan hemen hiçbir inceleme-
nin bulunmayışı, araştırmacıların daha ziyade “masa başı” teorik alanla-
ra itibar göstermeleri ile açıklanabilir. 

2. Aşiret ve Kabile Olgusu 

Başbakanlık Arşiv Belgelerine göre yürütülen en yeni araştırmalarda 
“Oymak, Aşiret ve Cemaat” kuruluşları 7230 kadardır.5 Bugün bunların 
önemli bir kesimi kentleşme, iç-dış göçler nedeniyle kan kaybetmiştir. 
Yapılan tahminlere göre, Türkiye’de aşiret-kabile yapısı yörenin tüm nü-
fuzunun %25’i kadardır. Doğu ve Güneydoğu yöremiz umumiyetle aşiret 
yapısına dayalıdır. Aşiret-kabile çoğu kez ikili (dual) konar-göçer bir ya-
pıya dayanması nedeniyle gelenekli töre ve kuralları yansıtır. Dil, lehçe 
ve mezhep farkları yanında iç dinamikleriyle de “millî kültür”den nisbî 
olarak inhiraf etmektedirler. Bu durum, milletleşme süreci dediğimiz 
sosyolojik vakıayı büyük çapta etkilemektedir. Her aşiret, kendilerinde 
bulunan Osmanlıca kayıtlı silsilenamelerle reisliği ellerinde bulundur-
duklarını ifade etmekte ve cemaatlerini yönlendirmektedirler. Çoğu kez, 
topluluk ile reis arasında bir aynileşme vardır. Bu gerçeği Bürikân, Ertu-
şi, Pinyahişi, Celâli ve İzoli aşiretleri üzerinde yapmış olduğumuz örnek 
olaylarda tespit etmiş bulunuyoruz.6 

Türk Sosyolojisi’nde kabile aşiret yapısı toplum dinamiklerinden biri 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu olgu, bir yanda tasada, kıvançta ortak 
semboller etrafında birleşme anlamında milletleşme sürecini; öte yanda 
da sosyal evrimin millet-altı yapısında kalmak suretiyle kültürel bütün-
leşmeyi engellemektedir. Sosyal şiddetin gerilla türü örgütleşmesi aşiret 
yöresinde belirlemektedir. Bir zamanlar Resmî Teori etrafında kümeleşen 
millî devlet fikri, 1960’lar sonrası hızlı kentleşme, okullaşma ve teknik iler-
leme sonucu siyasal farklılaşmanın yarattığı etnikleşme ve ayrılıkçılık ha-
reketlerine dönüşmüştür. Özellikle Kürtçü, Zazacı ve Alevi-Sünni eğilimler 
Doğu ve Güneydoğu yöresinde ortaya çıkarken, bazı kültür alanlarında da 
millet-altı (mikro-etniklik) diyebileceğimiz akımlara tanık oluyoruz. 

1789 sonrası Fransız İhtilali’yle Balkanlara ve Orta Doğu ülkelerine 
yayılan milliyetçi akımlar, nasıl Osmanlı ümmet yapısını tehdit etmişse, 
benzeri oluşumlar günümüzde de Cumhuriyet Türkiye’sini tehdit etmeye 
başlamıştır. E. Gellner, sanayileşme ve teknolojik ilerlemeler sonucu, es-
                                                           
5 Cevdet Türkay, Oymak, Aşiret ve Cemaatler, İstanbul, 1979, s. 18. 
6 Orhan Türkdoğan, Kabile-Aşiret Yapısı: Doğu ve Güneydoğu Modeli, Çoğaltma, 1994. 
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ki cemaatçi yapıyı oluşturan komşuluk ve dayanışma bağlarının çözül-
düğünü, ferdiyetçi, çıkara dayalı ve rasyonel hesaplamaları yansıtan ce-
miyetçi bir oluşumu ortaya koyduğunu iddia etmektedir. Bu yapısal de-
ğişme, toplumda yeni dayanışma güçlerinin belirmesine, bunun da kim-
lik arama tarzında geliştiğini ifade etmektedir. Kendini kendinde bulma, 
kim olduğunu farkına varması anlamındaki belirlemeler, aslında kaybo-
lan eski cemaatçi dayanışma şuurunun yerine geçen kimlik tespitidir. O 
halde, kimlik arama veya mikro-yapıda ortaya çıkan yönelimler, sanayi-
leşme ve kentleşme süreci sonucu yıkılan dayanışma eğilimlerinin yeni-
den kurulması anlamını taşımaktadır. 

Sosyal bilimciler, özellikle E. Gellner, E.J. Hobsbawm, E. Kedourie, B. 
Anderson, A.D. Smith, Masami Arai, E.H. Carr ki yayınları dilimize çev-
rilmiştir. Millî kimlik üzerinde yoğun bir biçimde durmuşlardır. Bu ya-
zarların birleştikleri ortak nokta: Doğu toplumlarının milletleşme süreci, 
Batı toplumlarının geçirmiş oldukları safhaların aynı değildir. Nitekim 
Balkanlar, Orta Doğu ülkelerinde başlayan ve Osmanlı’yı hedef alan 
ayaklanmalar, toplumsal hareketler bir çeşit diaspora milliyetçiliğidir.7 
Bu nedenle, millet düşüncesi temelde etnik ve jeneolojik (şecereci) hare-
ketler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu da, bize soy miti olmadan etnik-
liğin varlığını sürdürmesinin mümkün olamayacağı gerçeğini gösterir. 

Türk Sosyolojisi’nin son çeyrek yüzyılı, etnik milliyetçiliğe yönelik kök 
arama olgusuna dayanmaktadır. Peter Alford Andrews’un, “Türkiye’de 
Etnik Gruplar” adlı eseri, 47 etnik grup üzerinde durmakta ve ülkenin bir 
etnik mozaikten ibaret olduğu tezini ileri sürmektedir.8 Burada Lazlar, 
Gürcüler, Çerkezler, Nusayriler, Keldaniler, Hemşinliler, Zazalar, Yezidi-
ler, Süryaniler vb. yer almaktadır. Keza, “Çerkeş Tarihi Kronolojisi9, Laz-
lar Tarihi10 ve Gürcüler Tarihi”11 ve Yezidilerin kökeni vb. gibi azınlık ve 
etniklik bilinci taşıyan yayınlarda dikkatimizi çekmektedir.12 

Kürtler meselesine gelince, bu konu hem dış dünyada hem de içerde 
büyük bir yayın potansiyeli taşır. Konu, Batı tarihinde 1800’lere kadar 
uzanır. Minorsky, Basil Nikitin, D.N. Mac Kenzie, W.D. Hütteroth, M.V. 
Bruinessen bunlardan ilk akla gelenleridir. Kürtler üzerinde son yıllarda 
sosyo-antropolojik araştırmalar yapan Bruinessen, Kürt millî şuurunun 
uyanışını “17. yüzyıl Kürt şairi” olarak belirttiği Ahmede Hani’nin “Mem 
û Zin” adlı eseriyle başlatmaktadır.13 Son yıllarda gündeme bir de Zaza-
                                                           
7 Anthony D. Smith, Milli Kimlik, 1994, s. 134. 
8 Peter Alford Andrews, Türkiye’de Etnik Gruplar, Ant Yayınları, İstanbul, 1992. 
9 Baturay Özbek (Yediç), Çerkeş Tarihi Kronolojisi, 1991. Keza, Hayri Ersöy - Aysun Kamacı, 
Çerkeş Tarihî, 1992. 
10 Muhammed Vanilişi - Ali Tandilava, Lazların Tarihi, 1992. 
11 Muhammed Vanilişi - Ali Tandilava, Lazların Tarihi, 1992. 
12 Erol Sevgili, Yezidilik ve Yezidilerin Kökeni, İkinci Baskı, Ekim, 1993. 
13 Martin Van Bruinessen, Ağa, Şeyh ve Devlet, s. 331-336. 
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lar konusu gelmektedir. M. Şerif Fırat, bir Zaza düşünürü olarak Doğu İl-
leri ve Varto Tarihi’ni yazıyor.14 Gökalp’de, 1920’lerde Kürt aşiretleri üze-
rinde ilk yerli sosyolojik araştırmasını meydana getiriyordu.15 Şark Politi-
kası’nın bir parçası olarak Güneydoğu yöresi, dış kaynaklar yoluyla bir 
çeşit oryantalizm metodunun uygulama alanını teşkil etmiştir. 1800’ler-
de Amerika Nesturi politikasını başlattı. Yakubi Hıristiyanlar (Süryani-
ler), Keraçi (Motrib) ve Nasrani grupları olmak üzere birçok cemaatler 
üzerinde sistematik yayınlar yapıldı. 

Günümüzde, Doğu ve Güneydoğu zaman çizgisi içinde, önemli yapı-
sal değişmelere uğradığı tezi ileri sürülemez. Bu alanda yapılan akade-
mik incelemeler son derece sınırlıdır. Hütteroth ve Bruinessen gibi ya-
bancı araştırmacılar yanında, Muhtar Kutlu-Ali Rıza Yalman-Uğurol 
Barlas ve Cevdet Türkay gibi yerli birkaç araştırmacımız da vardır.16-17 

Güney yöremiz, Toroslar ve yöresi Ali Rıza Yalman tarafından üç cilt-
lik bir araştırma ile töre, gelenek ve inanç sistemleri açısından belgelen-
miştir.18 Cevdet Türkay’da Başbakanlık Arşiv Belgelerine dayanarak 4 
binin üzerinde aşiret ve kabile-cemaatlarını tespit etmiştir.19 Uğurol Bar-
las’ın, Hakkâri ili töre ve törenleri de yine 70’li yılların sonunda gerçek-
leşmişti.20 1985 yılında yayınlanan Bilal Aksoy’a ait “Tarihsel Değişim 
Sürecinde Tunceli” adlı araştırma da daha ziyade Tunç çağından Cumhu-
riyet’e kadar olan dönemi kapsamaktadır. 

Doğu ve Güneydoğu yöresinin günümüzde %25’ini oluşturan aşiret 
kabile gibi millet-altı yapıları sosyo-antropolojik yönden ayrıntılı bir bi-
çimde henüz ele alınmış değildir. Yörede yerleşim birimleri olarak: Zoma, 
Çadır, Yayla, Mezra ve benzeri alt yapılar yanında aşiret ve kabile-taife 
gibi liderlik sembolleri de henüz sosyolojik bir incelemeye tabi tutulma-
mıştır. Genel nüfusumuzun %5-6’sı oluşturan aşiret-kabile kuruluşları, 
temsil ettikleri yörede resmî olmayan kimliklerini sürdürmektedirler. 
Özellikle PKK, TİKKO, DHKP-C ve benzeri kır-kent gerilla odak noktaları 
üzerinde etkili olmaktadırlar. 

Bir Maurizo Garzoni, 18. yüzyılda Kürtler arasında 18 yıl yaşamış, bir 
Ainsworth 1840 yılında Bitlis’e gelmiş ve izlenimlerini açıklamışlar. Jaba 
ise 1850’lerde Erzurum konsolosu olarak Kürtçe’deki yabancı sözcükleri 
tespit etmiş ve Saint Petersburg’daki Kürdoloji Enstitüsü’ne sunmuştur. 

Yörenin %25’ini teşkil eden bu millet-altı kuruluşların “millet oluşu-
munda” gecikmiş bir aşamada kaldıkları söylenebilir. Bunun için de, il-
                                                           
14 Mehmet Şerif Fırat, Doğu İlleri ve Varto Tarihi, Ankara, 1945. 
15 Ziya Gökalp, Kürt Aşiretleri Hakkında Sosyolojik İncelemeler, Ankara, 1975. 
16 İsmail Beşikçi, Doğuda Değişim ve Yapısal Sorunlar: Göçebe Alikan Aşireti, Ankara, 1969. 
17 Muhtar Kutlu, Şavaklı Türkmenlerde Göçer Hayvancılık, 1987. 
18 Ali Rıza Yalman (Yalkın), Cenupta Türkmen Oymakları, Cilt: 1-2-3, 1977. 
19 Cevdet Türkay, Oymak, Aşiret ve Cemaatler, 1979. 
20 Uğurol Barlas, Hakkâri İli Evlenme Töre ve Törenleri, 1975. 
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kin aşiret veya kabile asabiyetinin (bilincinin) uluslaşma potasında eritil-
mesi gerekmektedir. Akrabalık ilişkileri, aile yapısı, değer ve inanç sis-
temleri, dünya görüşü ve hayat tarzları yanında Büyük Topluma bakış 
açıları, politik yönelişleri, lider-kitle ilişkileri, etnik tabakalaşma, maddi 
ve manevi kültür ürünleri en yeni yöntemlerle açıklığa kavuşturulmalı-
dır. Türk Sosyolojisi’nin en önemli dinamikleri, kanımca bu yapısal özel-
likler üzerinde yoğunlaşmalıdır. 

3. Alevi-Bektaşi Yapılaşması 

İslâm dininde bir Şiizm olan Alevilik-Bektaşilik hususu 1900’larda 
araştırma konusu olarak ele alınmıştır. Burada kullanılan yöntem-kaba 
ve ilkel de olsa yine de katılımcı gözlem türünden olup cemaat hayatı 
içinde bulunmanın bir neticesidir. Baha Said, 1910 yılından itibaren İtti-
hat ve Terakki teşkilâtının bir mensubu olarak Anadolu’da Alevi toplu-
lukları arasında incelemeler yapmış, bunların bir kısmını 1926 yılında 
“Bektaşilik Tetkikleri” adı altında Türk Yurdu Dergisi’nde yayınlamıştı. 
1939’da, ölümünden az önce de basılmamış notlarım da Hilmi Ziya Ülken’e 
teslim ettiğini biliyoruz.21 

Baha Said, 1916’da İstanbul’da vermiş olduğu bir konferansında: 
“Kapalı cemaatler ve mezheplerin eski Türk dininden geldiğine ait izlenim-
lerini Fuad Köprülü’nün: Türk Edebiyatı’nda İlk Mutasavvıflar” adlı ese-
rinden önce açıklamıştır.22 Aynı şekilde Şamanizm’in Eski Türk inanç 
sistemi olarak Alevi geleneğine tesirini de yine Baha Said 1916 yılında 
ortaya koymuştur. 

İttihat ve Terakki yöneticilerinin de önemle üzerinde durdukları bu 
konu, 6-19 Ağustos 1917 tarihlerinde Türk Ocağı ile Millî Türk Talebe 
Cemiyeti’nin ortaklaşa düzenlediği bir gezide yeniden gündeme gelmiştir. 
Bu geziye Baha Said de katılmıştır. H. Ziya Ülken, 1914-1915 yılları ara-
sında Baha Said’in Bektaşiliği tetkik etmek amacıyla bizzat hükümet ta-
rafından Anadolu’ya gönderildiğini belirtmektedir. 

Baha Said’in şimdiye kadar yayınlanmamış eserlerini toplayarak yayı-
ma hazırlayan İsmail Görkem ise, Baha Said’in yine aynı tarihlerde 
(1914-1915) İran seyahatine giderken ve dönerken Anadolu’daki Alevi 
zümreleriyle tanıştığını ve kendisinde böyle bir ilginin doğmasında Rıza 
Tevfik Bey’le Rıfkı Baha’nın yazılarının sebep olduğunu ileri sürmektedir. 
En önemlisi, devletin en bunalımlı döneminde İttihat ve Terakki Hükü-
meti’nin konuya yatkınlığı, bu iş için araştırmacı kadrosunu oluşturmuş 
olmasıdır. Baha Said, Aralık 1917’de kaleme aldığı bir yazısında; Anado-
lu’daki tetkikatının lüzumunu ve bu çalışmalarda nasıl bir usul takip 
edilmesi gerektiğini de şöyle izah ediyordu: “Türkiye’de Anadolu tetkikatı, 
                                                           
21 Hilmi Ziya Ülken, Anadolu Örf ve Adetlerinde Eski Kültürlerin İzleri, Ankara Üniversitesi, 
İFD, Cilt: 17, 1969. 
22 Hilmi Ziya Ülken, Çağdaş Düşünce Tarihi, İstanbul, 1966, s. 423. 
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Türkiye’yi bilmek demektedir. Bunu biz, Türkiyeli Türkler yaparsak, nefsi-
mizi (kendimizi) bilmiş oluruz. Fert için olduğu gibi, cemiyet için de marifet-
i nefs marifeti gayrdan efdaldır.”23 

O dönemlerde yayınlanan dergi ve yayınlarda Alevilik-Bektaşilik bir yer 
tutmamaktadır. Sadece, İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin bakış açısı ve Ba-
ha Said’in tutumu kayda değer. Nitekim, 1909 yılında kurulan Türk Der-
neği’nin yayınladığı Türk Derneği Mecmuası’ndan yedi sayı çıkmıştır. Bu 
mecmuada konu ile alakalı (Alevilik-Bektaşilik) tek makale mevcut değil-
dir. Keza, Genç Kalemler ki 27 sayı devam etmiştir. Türk Yurdu ile İslâm 
Mecmuası’nda da aynı şekilde konuyla ilgili hiçbir yazı ele alınmamıştır. 

Cumhuriyet döneminde de tüm medrese ve tekkeler kaldırılmış, buna 
bağlı olarak Cem Evleri de etkinliklerini sürdürme imkânını bulamamış-
tır. Bu dönemde, A. Yılmaz’ın Tahtacılar üzerinde yapmış olduğu monog-
rafik çalışma (1948) Halk Evleri kültür serisinden yayımlanmıştır. İzmir 
/ Narlıdere Tahtacılarının ele alındığı bu araştırma bugün de sahasında 
önemini korumaktadır. Nermin Erdentuğ’un, bu araştırmadan 11 yıl 
sonra Elazığ/Sün Köyü Alevileri de antropolojik ağırlıklı bir incelemedir. 

Görüldüğü gibi, Türk sosyolojisi geleneğine Alevilik-Bektaşilik, bir 
araştırma olmaktan öte, sadece toplumsal gelişimi ve mezhepler siste-
mindeki yeri üzerinde durulmuştur. Kingsky Birge’nin (The Bektashi Or-
der of Dervishes, London, 1965) adlı eseri, Türk Aleviliği düzen ve tören-
leri üzerinde yapılmış en güzel araştırmalardan biridir. Irène Melikoff’un 
“Uyur İdik Uyardılar” adlı Alevilik-Bektaşilik araştırmaları da aynı şekil-
de önemli saha çalışmalarına dayanmaktadır. Yer yer Alevi kültür saha-
larını dolaşmak suretiyle (İran, Türkiye ve Balkanlar) bazı Anadolu kut-
lamaları ile Bulgaristan’da Deliorman Kızılbaş topluluğunu yaşayan töre 
ve gelenekleri ele alınmıştır. Keza, Mehmet Eröz de, incelemelerinde: 
Ege, Güney Doğu kültür sahaları ile Toroslar yöresi Tahtacı ve Çepni ce-
maatları üzerindeki Şamanizm’in izlerini ortaya koymuştur. 

Hacı Bektaş Veli’nin Makâlati 1954 yılında ilk kez yayın hayatında 
görülmüş, Abdülbaki Gölpınarlı’nın Alevi-Bektaşi kültürel değer ve inanç 
sistemleri 1950’ler sonrası önemli bir hız kazanmıştır. Özellikle, Bedri 
Noyan’ın “Bektaşilik-Alevilik Nedir?” adlı eseri ile A. Celalettin Ulusoy’un 
“Hünkâr Hacı Bektaş Veli ve Alevi-Bektaşi Yolu” konulu yayınları bu 
alanda önemli atılımları teşkil eder. Keza, Ruhi Fığlalı, A. Yaşar Ocak gi-
bi akademisyenlerin yayınları ise Alevi-Bektaşi kültürel geleneğinin do-
ğuşu, esas ilkeleri yanında Şaman inanç sistemleriyle ilişkilerine dayalı 
belgesel verileri ortaya koymuşlardır. 
                                                           
23 İsmail Görkem, Türk Folklor Araştırmaları Tarihinde Millî Talim ve Terbiye Cemiyeti ve 
Baha Said Bey’in Yeri, Samsun, 1993. 

Masami Arai, Jön Türk Dönemi Türk Milliyetçiliği, 1993, 1994 İletişim Yayınları, s. 148-204; 
A. Yılmaz, Tahtacılarla Gelenek, 1948; Nermin Erdentuğ’un, Sün Köyünün Etnolojik Tetkiki, 
1959; Ayrıca, Hâmid Sa’dî, “Tekke Aleviliği İçtimai Alevilik”, Türk Yurdu Dergisi, 4/21 Eylül 
1926; Yusuf Ziya, “Tahtacılar”, Darülfünun İlahiyat Fakültesi Mecmuası, Sayı: 12-20, 1929-1931. 
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1970’ler sonrası Türkiye’sinde radikal siyasallaşma süreci, Alevi-Bek-
taşi olgusunu da gündeme getirmiş, toplumun sol tarafında konu, hü-
manist-evrensel çizgilerden sosyalist ütopyaya kadar yönlendirilmiştir. 
Böylece günümüzde siyasallaşmış ve ideoloji kimliğine bürünmüş, 1970-
1990’lar dönemi Alevi-Bektaşi yayınları ile karşı karşıya bulunmaktayız. 

Türk Sosyolojisi dinamikleri açısından Alevi-Bektaşi olgusu tüm bo-
yutları ile henüz ele alınmış sayılamaz. Sadece, birbirini tekrarlayan teo-
rik bilgiler ve yorumların oluşturduğu bir Alevi-Bektaşi külliyatıyla karşı 
karşıya bulunmaktayız. Ernst Gellner’in öğrencisi David Shankland’ın 
bir orta Anadolu köyünde Alevi kimliği üzerinde devam eden araştırma-
larından bilgimiz var. Bir de Yılmaz Soyyer’in Kısas Beldesi’nde “Bir Top-
lumsal ve Kültürel Yapı Çözümlenmesi” adlı basılan doktora tezi elimizde 
mevcut.24 

Türk Heterodoks’u olarak Alevi-Bektaşi olgusu yaklaşık nüfusumu-
zun beşte birini oluşturmaktadır. Böyle güçlü bir cemaat oluşumu hak-
kında modern sosyolojisi ve antropolojinin metot ve tekniklerini kullan-
mak suretiyle yoğun bir saha araştırılmasının yapılmamış olması en 
önemli boşluğu teşkil etmektedir. Bugün Anadolu’da Alevi-Bektaşi Ocak-
ları ve bunları temsil eden Dede, Baba, Talip, Seyyit ve Dedebaba gibi 
birçok dini liderler mevcuttur. Hatta Alevi kültür sahaları ve bunların 
bağlı oldukları çok sayıda ocakların dağılımına rastlıyoruz. Tahtacılar-
Çepniler, Babailer, Otman Babacılar, Sıraçlar, Safaviler, Güvenç Abdal-
lar, Abdal Musalar, Ağuiçenler, Hubuyarlar vb. Ocakzadeler çizgisini 
oluştururlar. Bunlar arasındaki kültürel değişkenler, toplumsal ilişkiler 
inanç sistemleri henüz ayrıntılarıyla ele alınmış değildir. 

Toplum yapımızda gelenekli ve töreli bir Halk Aleviliği vardır. Buyruk-
lara veya nakle göre, bin yıldan beri geleneksel Alevi kültür kodunu sür-
dürmektedir. Bir de halk-Aleviliği mevcuttur. Her iki grubun atıf sistem-
leri hakkında herhangi bir bilgiye sahip değiliz. Keza, Alevi-Sünni farklı-
laşmasının tarihi nedenleri kadar Alevi teolojisi ile Sünni görüş açıları 
hususunda da belirgin düşüncelerimiz olduğu söylenemez. Çünkü katı-
lımcı gözlem ve görüşmeler yolu ile Alevi ve Sünni cemaatlarını araların-
da en az 1-2 yıl yaşamak suretiyle ele almış değiliz. Her iki grubun başlı-
ca farklılaşma alanları da yine dini temsilciler yoluyla ortaya konmuş de-
ğildir. En önemlisi de, olması gereken Alevi-Sünni entegrasyonunun im-
kânları, kamuoyu araştırmaları veya dini liderlerin görüşleriyle, sosyolo-
jik bir çerçeveye oturtulamamıştır. 

Türkiye’nin belirli yörelerinde İran şiasına katılmak isteyen Sünni ve 
Alevi eğilimleri de gözlemekteyiz. Tuzluca/Gaziler (Iğdır), Çorum Milönü, 
Halkalı/İstanbul bunlardan ilk akla gelen yörelerdir. Bu gruba dâhil Ale-
                                                           
24 Yılmaz Soyyer, Kıssas Bölgesinde Bir Toplumsal ve Kültürel Yapı Çözümlenmesi, Doktora 
Tezi, çoğaltma, 1992, Harran Üniversitesi; Keza, Orhan Türkdoğan, Alevi Kimliği, 17 il ve 45 
Alevi-Bektaşi Ocağı üzerinde yürütülmüş bir araştırma. 
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vi ve Sünniler, İran Şiası’nı dinamik, devrimci ve pratik bulmaktadırlar. 
Özellikle, Alevi kültür sahalarında yoğunluk sağlayan cemaate bakış açı-
ları da yine saha araştırmalarıyla ele alınmış değildir. 

Türk sosyolojisinin, günümüzde en önemli dinamiği, Alevi-Bektaşi he-
terodoksi yapısıyla karşılaşmış olmasıdır. Bu konu, sosyolojinin en yeni 
metot ve teknikleriyle, Alevi-Bektaşi kültür sahaları üzerinde yoğunlaş-
mak suretiyle, akılcı bir çözüme bağlanmamıştır. Aşiret-kabile kültür sa-
haları gibi, ülkemizde Alevi-Bektaşi kültür sahaları da sosyoloji, tarih ve 
antropoloji gibi bilimlerin araştırma alanını teşkil etmelidir. Bu yörelerde 
kurulan üniversiteler bu boşluğu doldurmalıdır. 

Gerek aşiret yapısı, gerekse Alevî-Bektaşi olgusu, sosyolojik anlamda 
bir sosyal kastı oluşturur. Bir aşiret, diğer aşiretten kız alıp vermiyor, bir 
aşiret diğer aşirete kapalı. Devlet’in Medenî Yasası aşiretler için geçerli 
değil, Klan hayatı veya Muvati yaşam biçimi sürüp gitmektedir. Bu yapı-
da ve nüfusun yüzde yirmi beşini teşkil ediyor, tahminlerimize göre, böl-
gede. Alevî-Bektaşi arası evlenme yok, kız alıp vermek kesinlikle reddedi-
liyor. Öğrencilerin de, sizlerin yaptığınız anketlerde de aynı sonucu aldık. 
Büyük çoğunluğumuz kız alıp vermeyiz görüşünü ileri sürmüştür. Bek-
taşiler ile Alevîler arasında da kız alıp verme yok. Çepniler ile Tahtacılar 
her ikisi de Alevî unsuru olmasına rağmen birbirlerini hor görmektedir-
ler. Bunlar korkunç bir sosyal kastır, çözülemiyor. Ulus-devlet inşasına 
(Nation-building) gerektiği gibi gidemiyoruz. Yani, aynı coğrafî bölgede 
yaşayan tüm nüfusumuz ortak tasa ve kıvançta tam birleşemiyoruz. Bu 
anlamda birleşme birçok vasıta ile önlenmeye çalışılıyor. Bu milletleşme-
ye engel teşkil ediyor diyoruz. 

4. Azınlık ve Etniklik Yapılaşması 

Arapların, özellikle Emevilerin ırkçılık veya aşırı kavim asabiyesine gi-
den Mevali (köle edinme) yoluyla “Araplaştırma ve İslamlaştırma” süreci-
ni Türkler, sert kültür unsuru olarak görmüş, daha ziyade rızaya dayalı 
“Türk Biçiminde İslamlaştırma” yolunu tercih etmişlerdir.25 Anadolu’da 
Türklerin karşılaştıkları ilk azınlık gruplar Ermeni-Yahudi ve Rumlar ol-
muştur. Balkanlarda ise İslav kökenli cemaatler Osmanlı halk kitleleri-
nin yapısını meydana getirmiştir. Bütün bu gruplar, yüzyıllarca ümmet 
ideolojisinin şemsiyesi altında kimliklerini sürdürmüşlerdir. Avrupa, Af-
rika ve Asya gibi üç büyük kara parçası üzerinde hüküm süren Osmanlı 
toplum yapısı, herhangi bir kavim asabiyesine kapılmadan çok değişik 
soy, kültür, kan ve dil halklarını birlikte uyum içinde tutabilmiştir. Mil-
letlerin tarihinde bu nadir rastlanan bir zenginlik örneğidir. Aynı zaman-
da, azınlık ve emik gruplar arası kültür temasları (acculturation) yeni 
oluşumlar ortaya koymaktadır. ABD’de azınlıklar ve etnik gruplar sosyo-
                                                           
25 Claude Cahen, Osmanlıdan Önce Anadolu’da Türkler, 1979. 
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lojisi, sosyolojinin bir yan disiplini olarak önemli bir yer tutar. Hutterit-
ler, Molokanlar ve Doukhaborlar’dan tutunuz da Latin Amerika, Kızılde-
rililer, Amishler ve Mormonlara varıncaya kadar emik veya azınlık grup-
ları bu ülkenin dinamik sosyolojisinin bir parçasını teşkil ederler. Nite-
kim, günümüz Amerikan sosyolojisinin en güçlü kalemlerinden biri olan 
Merton ve Nisbet’in hazırlamış oldukları bir çağdaş sosyoloji eserinde 
ırk, azınlık ve etnik sorunların, önemli yer tuttuğunu görüyoruz.26 Özel-
likle A. Ross, D. Young, emik sosyoloji alanında ilk akla gelenlerdir. 

Ancak, Türk sosyolojisinde etniklik-azınlık boyutları bir alt disiplin 
olarak gereken alâkayı görmemiştir. Hatta bu kavramlar kesin çizgileriy-
le de belirlenmiş değildir. İlk çalışmalar Hamid Selen’e aittir. Bu da “Türk 
Emik Bünyesi” adı altında bir çoğaltmadır. Ancak, Peter Alford And-
rews’un; “Türkiye’de Etnik Gruplar” adlı eseri tekliğini korumaktadır.27 
Bu kitapta, etniklik ile azınlık kavramları birbirinin yerine kullanılmıştır. 
Örnek olarak, Yahudiler, Rumlar, Ermeniler tıpkı Yörükler, Çepniler, 
Tahtacılar gibi etnik gruplar başlığı altında incelenmiştir. Oysa emik ve 
azınlıklar meselesi, sosyolojik açıdan belirlenmesi gereken kavramlardır. 
Etnik farklılaşma, her şeyden önce bir toplum içindeki azınlık-çoğunluk 
ayırımıyla yakından ilgilidir. Bir milletin siyasî denetiminde kendi milli-
yet grubu hâkim durumda ise, fert bir çoğunluk grubunun üyesi; eğer 
ferdin mensubu bulunduğu milliyet grubu hâkim durumda değilse, o 
zaman bu fert azınlık grubunun üyesi sayılır.28 Böyle bir ilişkiler siste-
minde sadece azınlık grubu, etnik grup olarak kabul etmek, sosyologlar 
arasında tercih görmektedir. Parsons ise, etnik grubu; “Ortaklaşa bir 
soydan veya gruptan geldiklerini kabul eden akrabalık gruplarının bir 
araya toplanması” olarak belirlemektedir. Etniklik ise, hem soy hem de 
milliyet birliği anlamında kullanılır. Ancak, etniklik kavramı Batı sosyo-
lojisinde son derece esnekliği olan bir özelliğe sahiptir. Gerçek odur ki, 
etniklik kavramı veya olgusunun tek bir kültürel unsurla belirlenmesi 
mümkün değildir. Bu nedenle, çağdaş sosyoloji açısından etniklik anla-
yışı, yeni ve deneyime dayalı görüşleri taşımaktadır. Şöyle ki, “dünyanın 
birçok kısmında insanlar deri rengi, saç dokusu, çeşitli yüz biçimleri, kafa 
şekli gibi belirli ırkî özellikleriyle farklılık gösterirler.” Bu tür doğuştan ge-
len hususiyetlerini biz “soy” olarak ifade ediyoruz. Buna karşılık, dil, 
din, iktisadi düzenlemeler, hükümet, beslenme alışkanlıkları, elbise şe-
killeri ve aile tipleriyle dünya üzerindeki insanlar kültürel ayrılıklar ser-
gilerler. İşte kültürel pratiklerdeki bu farklılıklardan ötürü bu insanlara 
etnik gruplar diyoruz.29 
                                                           
26 Merton and Broom, Sociology Today, 1959. 
27 Peter Alford Andrews, a.g.e. 
28 Orhan Türkdoğan, Etnik Sosyoloji, İstanbul, 1997, s. 20-66. 
29 Marden Ch. F., Minorities in American Society, s. 26-44. 
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Aynı şekilde, antropolojik açıdan etniklik daha dar sınırlar içinde ele 
alınmakta ve umumiyetle şu şekilde belirlenmektedir: “Etniklik, hâkim 
bir toplumda, azınlıkta kalan grubun göze çarpan genel kültürel özellikle-
ridir.” Kısacası, bir anlamda etniklik, çok sınırlı ölçülerde aynı dili konu-
şan ve aynı kültüre sahip olan insanların oluşturduğu bir yapıyı temsil 
eder. Bu açıdan bakılırsa, Türkiye’de Alevi-Bektaşi cemaatleri bir etnik 
grup şemsiyesi altında toplanamaz. Andrews’un Çepni, Tahtacı ve ben-
zeri grupları etniklik kategorisi içinde sıralaması kabul göremez. 

Azınlık meselesine gelince, Amerikan Sosyolojisi, yukarıda belirtildiği 
üzere azınlığı da bir sosyal grup olarak kabul etmekte, bu hususta Mar-
den, Amerika’nın da bir azınlık grubu olabileceği görüşünü ileri sürmek-
tedir. Green de aynı görüşleri savunmaktadır. Ona göre, dil, sadakat, mi-
zaç ve mannerizmde kendine özgü hayat tarzını bir dereceye kadar koru-
yan yabancı bir grup azınlıktır.30 

Bu anlamda, etnik şuur, belirli bir gruba duyulan kültürel ve ırki 
sempati olmaktadır. Ptirim Sorokin ise, milliyet grubu ile etnik grupları 
aynı anlamda tanımlamaktadır. Ona göre, aynı dili konuşan ve aynı kül-
tür değerlerine ortak olanlar milliyet veya etnik gurubu teşkil ederler.31 

Türk sosyolojisinde etnik, azınlık ve milliyet grupları gibi kavramlar 
da henüz bir belirginlik kazanmış sayılmaz. Ülkemizde önemli milliyet 
grupları üzerinde durabiliriz. Bunun içinde iki grup inceleme konusu 
olarak ele alınabilir32: 

I. Grup: 

A. Ermeni 
B. Yahudi 
C. Rum 
D. Süryani, Nasrani-Nesturi vb. 

II. Grup: 

- Kürt 
- Çerkez ve yan grupları 
- Gürcü 
- Laz 
- Zaza 
- Pomak 
- Boşnak vd. 

Ülkemizde, bütün bu milliyet grupları, temel nitelik olarak beyaz ırk 
grubundandırlar. Bunlardan birinci grup (azınlıklar) gerçek anlamda 
milliyet veya kültür, din, soy azınlığıdırlar. Diğerleri için: Ayırt edici bir 
                                                           
30 A. Green, Sociology, 1960. 
31 Ptirim Sorokin, Society-Culture and Personality, 1947. 
32 Orhan Türkdoğan, Türk Tarihinin Sosyolojisi, İstanbul, 1994. 
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tarih yolu, kültür, duygu birliği mevcut değildir. Hepsi ortak kültürü 
paylaşmaktadırlar. İkinci grup ayırım ise daha ziyade konuşulan dil, lehçe 
farklılığından kaynaklanmaktadırlar. İkinci grup için bir ayırım yapılmışsa 
da bu daha ziyade konuşulan dilin farklılığından kaynaklanmaktadır. 
İkinci grup için bir ayırım yapılmışsa da bu daha ziyade konuşulan dilin 
farklılığından ötürüdür.33 Zira hepsi İslâmî çizgide birleşmektedirler. Hatta 
çoğunda soy ve kültür birliği standart toplum yapısıyla ortaktır. 

Bugün, Doğu ve Güneydoğu yörelerimizde rastlanılan bir de aşiret-ka-
bile arası kimlik belirlemeleri yanında, etniklik bilincinin gündeme gelişine 
tanık olmaktayız. Bunlardan biri ve en önemlisi de Zaza ve Kürt ayrışımı-
dır. 1955, 1960 Genel Nüfus Sayımları tümünde Kürtçe konuşanlara yer 
verildiği halde, Zazaca konuşanlara ancak 1965 sayımından sonra rastla-
maktayız. İlk kez Devlet İstatistik Enstitüsü Bülteni’nde yer alan Zazaların 
1965 verilerine göre miktarları (150.000) iken, Kürtçe konuşanların oranı 
(2.219.000) kadardır.34 Ancak, bu rakamların sağlıklı olduğu ileri sürüle-
mez. Zira Zazaların önemli bir kesimi, yan-grup veya alt-grup politikalar 
yüzünden kendilerini Kurmanç grubu içinde düşünmekte, konuştukları 
lehçe ve dilin birbirinden çok farklı olmasına rağmen bir kısmı da Kürtler-
den farklı bir kültür ve zihniyeti yansıttıklarını iddia etmektedirler. Gerek 
Palu (Elazığ), gerekse Bingöl-Tunceli ve Palu (Adıyaman) yöresi Zazaları 
üzerinde yapmış olduğumuz saha araştırmaları sonucunda, Kürtçe’den 
tamamen farklı bir Zaza kimliğinin de gündeme geldiğine tanık olmakta-
yız. Nitekim Zaza aydınları (Cihat Kar, Ebubekir Pamukçu, Cemal Şener 
vd.) kendilerinin ayrı bir “ulus” olduklarını ileri sürmektedirler. 

Günümüzde emik kimliğin Türk Sosyolojisi’nde kendini hissettirmesi Za-
zaları da harekete geçirmiştir. Zaza halkı, Doğu ve Güneydoğu’da 37-42 do-
ğu meridyenleri ile 37-40 derecede yer alan bölgede mutlak çoğunluğu oluş-
turdukları inancındadırlar. Erzincan, Bingöl, Elazığ, Sivas, Arapkir, Gerger, 
Siverek, Pütürge, Lice, Kangal, Hınıs, Mutki gibi il veya ilçeleri kodlaştırmak 
suretiyle birer Zaza kültür sahaları haritası da oluşturmaktadırlar.35 

Etnik sosyoloji alanında yansız ve bilimsel yayınlar arasında Ziya Gö-
kalp, Mehmet Eröz ve Muhtar Kutlu yayınları yanında Doğu ve Güney-
doğu’da yapılmış bir araştırma da, Uğurol Barlas’a aittir. Barlas, Hakkâ-
ri’nin 134 köyünden sadece 48 köy üzerinde araştırmalarını yürütmüş-
tür. Araştırmacıya göre, genellikle Türkmen özellikleri gösteren bu Hak-
kâri aşiretleri, Barlas’a göre; Pinyaniş, Üremar, Duuski, Dri, Herki ve Er-
tuşi olmak üzere altı oymaktan ibarettir.36 
                                                           
33 Aynı eser. 
34 Orhan Türkdoğan, Köy Sosyolojisinin Temel Sorunları, İstanbul, 1977; Orhan Türkdoğan, 
Alevi - Bektaşi Kimliği, İstanbul, 1995, s. 148-165. 
35 Orhan Türkdoğan, “Erzincan Yöresi Alevileri”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, İstanbul, 
1999, s. 118. 
36 Uğurol Barlas, a.g.e., 1975. 
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Dinsel etnik grup olarak Güneydoğu yöresinde yaşayan bir de Yezidi, 
Nesturi ve Nasraniler mevcuttur. Yezidiler üzerinde ilk araştırma Yaşar 
Kutluay tarafından lisans tezi olarak yayınlamıştır. Katılımcı gözlem yolu 
ile gerçekleştirilen bu inceleme yanında bir de Hayri Başbuğ’un “Yezidi-
lik İnancı” adlı incelemesi dikkatimizi çekmektedir.37 Miktarları 10-15 
bin civarında bulunan Yezidiler, Siirt, Urfa ve Mardin yöresine bağlı kır 
ve kasaba kuruluşlarında yaşamaktadırlar. Bir de Zaza-Yezidi-Alevi-Kürt 
ve göçmen (Bulgaristan’dan gelmiş) topluluklar üzerinde Diyarbakır yö-
resinde gerçekleştirilmiş bir saha araştırmasını burada hatırlamadan ge-
çemeyeceğim: Ahmet Gençler tarafından 1973-1974 yılları arasında Di-
yarbakır’da gerçekleştirilen tıbbi antropoloji alanındaki bu incelemede: 
Yasince Köyü Yezidileri; Bakacak ve Şükürlü’de yaşayan Alevi grupları; 
Yayıklı ve Sabırh’da yerleşmiş bulunan Zaza Cemaati; Ambarlı Köyü sa-
kini Bulgar göçmenleri ve Eskiköy, Körtaş, Umur ve Güzel Şeyh Kürtçe 
konuşan unsurları ele alınmıştır.38 

Göçmen ve Alevi köyleri, “çok açık ve modern kültür tipine geçişte ileri” 
seviyede bulundukları halde Yasince Yezidileri kendi içine kapalı ve dış 
çevre ile temaslarını asgarî dereceye indirmiş adeta dışlanmış bir yapıyı 
ortaya koymaktadır. Umumiyetle, Yezidi köyleri ağaların elindedir. Ağa-
lar, yeniliğe açık olmayan, cemaati denetim altında bulunduran toplum 
liderlerini temsil etmektedirler. Yezidi köylüsünün modern tıbbi kuruluş-
larla (hastane, sağlık-dispanseri ve ocağı gibi) bağlantıları çok zayıf. Ge-
lenekli tedavi yöntemi bu grupta yaygındır. 

Yezidîlerin dünyevî lideri Emir Muaviye B. İsmail el-Yezidî’nin Ham-
burg da 1990 yılında yaptığı bir konuşmada: En büyük Yezidî cemaati-
nin Türkiye’de bulunduğunu öğreniyoruz. Emir’e göre Diyarbakır, Siirt, 
Mardin, Şanlıurfa gibi şehirler ve bu şehirlerin çevre köylerinde yaşayan 
Yezidî cemaatinin tahminen nüfusu 1,5 milyon kadardır. İkinci büyük 
Yezidî cemaatinin bulunduğu yer 1 milyon nüfusu ile Irak, sonra İran, 
Suriye, Ermenistan ve Gürcistan’dır.39 

Hâlihazırda Yezidî dini merkezi başkanı Prens Anvar Muaviye İsma-
il’in Ağustos 1992 bildirgesine bakılırsa, Yezidî dini kökenlerinin izine 
Asur ve Babil İmparatorluğunda rastlamak mümkündür. “Bu nedenle 
Yezidiler büyük Asur Muaviye İmparatorluğunun torunlarıdır.” 

Anvar Muaviye’nin bildirgesinde dikkatimizi çeken en önemli nokta 
da: “Kürt liderlerini daha önce de iddia ettikleri gibi Yezidîlerin Kürt milli-
yetine ait olmadıkları gerçeğidir. Kürtlerle Yezidîlerin hiçbir bağlantıları 
yoktur.”40 
                                                           
37 Hayri Başbuğ, Yezidilik İnancı, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul, 1987. 
38 Ahmet Gençler, Diyarbakır Çevresinde Sosyalleştirilmiş Sağlık Hizmetlerini Etkileyen Top-
lumsal ve Kültürel Farklılıklar, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), 1974. 
39 Erol Sever, Yezidilik ve Yezidilerin Kökenleri, s. 11/2. 
40 Erol Sever, Yezidilik ve Yezidilerin Kökenleri, Berlin Yayınları, 1993, s. 9. 
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Ancak Bruiness’in Birinci Cihan Harbi’nden önce Hakkâri’de yaşayan 
Hıristiyan aşiretlerinden Nesturileri Asurlular olarak göstermektedir. Yö-
rede bir de Aramî ve Arapça konuşan gruplar Süryanîler de Yakubî Hı-
ristiyan olarak anılmaktadırlar. 

Süryanilere gelince, bunlar Türkiye’de Midyat, Mardin, Diyarbakır, Ur-
fa ve Antakya yörelerine yerleşmişlerdir. Mardin ilimiz 1932 yılına kadar 
Süryani Kadim Cemaati’nin Patriklik merkezi iken, Patrik İlyas Şakir’in 
Hindistan’da vefatından sonra görülen lüzum üzerine Patriklik kürsüsü, 
1933’de Suriye’ye 1960’da geçici olarak Şam’a nakledilmiştir. Bugün ise 
Mardin’de bir metropolit bulunmaktadır. Günümüzde Mardin’de 60.000 
Süryani aile kaldığını gazete haberlerinden öğrenmekteyiz.41 Süryaniler’in 
anadili Süryanicedir, fakat en fazla kullandıkları dil ailece Türkçedir. 
Mardin’de, Türkçe ve Arapça konuşurken, Diyarbakır’da tümden Türkçe 
konuşurlar, ayinlerini Türkçe yaparlar, incili de Türkçe okurlar.42 Ünlü 
Arap tarihçi Mes’udi’ye göre, Cudi Dağı ile Musul çevresindeki Hıristiyan 
kalan Kürtler, Yakubi “Süryani’dirler.” Süryani veya Yakubi Hıristiyanları 
Suriyeli; Asurileri (Asurlar) Badinan ve Hekari’de; Nesturiydileri de Rezan-
ya dolaylarında yaşayan cemaatler olarak gösterenler de vardır. M. Brui-
nessen aynı zamanda Asurileri, Nesturiler olarak da çağırmaktadır. Bu 
Asuriler, Aramice konuşan ve Nesturi ibadeti yapan kişilerdir. 

Süryaniler ve öteki gruplar üzerinde Türk Sosyolojisi bir atılım göste-
rememiştir. İç ve dış göçler yoluyla Amerika ve Kanada dâhil dünyanın 
hemen öteki Hıristiyan ülkelerine yayılan bu etnik ve azınlık gruplar 
üzerinde bir alan araştırmasına rastlanılmaması önemli bir kaynak kay-
bıdır. Ancak son yıllarda lengüistik alanında çalışan M. Kaşgarlı tarafın-
dan yörede yürütülen bir inceleme sonucu, önemli bulgulara rastlandığı 
saptanmıştır.43 Kaşgarlı’ ya göre: “Arap ve Yahudiler Semit toplumluklar-
dır ve Aramik kökten gelmektedirler.” Ona göre, Kalde, Elam, Asur ve Ba-
biller Semitik yani Ortadoğu kökenlidirler; Sümerler ve Lagaş’lar gibi Or-
tadoğu etnik, sosyal, kültürel ve politik tarihini etkilemiş olanlar da As-
yatik kökenli toplumlardır. Türko-Semitler, Türklerden ayrı bir millet de-
ğil, Türki bir cemaat özelliği göstermektedirler. Bunlar büyük ihtimal 
Harran’a kadar uzanan Hazarlarla karışmışlardır. Süryanilerin aslını 
oluşturan Nasturilere ise günümüzde Türkistan’da Uygur Türkleri ara-
sında rastlamaktayız. 

Ülkemiz, bunların dışında, 1876-1877 Rus-Türk Savaşları sonucu 
Kars’ın Arpaçay, Atçılar ve Çalkavur gibi yörelerine yerleştirilen Molokan 
diye tanınan Beyaz Rus asıllı gruplarla, yine aynı ilin Karacaören Köyü’-
ne iskân edilen Eston ve Alman asıllı cemaatları da 1962 yılında rızaları 
                                                           
41 Orhan Türkdoğan, Etnik Sosyoloji, İstanbul, s. 197-209. 
42 Aynı eser. 
43 M.A. Kaşgarlı, Uygur Nesturi Hristiyanlığı Hakkında Düşünceler, 1. Milletlerarası Doğu 
Türkleri ve Tarih Seminerleri (6-8 Nisan 1988). 
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ile ayrılmalarına kadar barındırmıştır.44 Her iki grup da ülkemizde bu-
lundukları yüzyıla yakın bir süre içinde bir araştırma konusu yapılma-
mış, adeta dışlanmıştır. Oysa Malakanlar ve Estonlar ile Manyas Kocagöl 
yöresinde yaşayan Rus Kozak’ları komşu yerli köyler üzerinde etkili ol-
muş ve küçük çapta kültür değişmesi sürecini de başlatmışlardır. 

Günümüzde, önemli bir azınlık grup da, 152 yıl önce sığınma yoluyla 
yurdumuza yerleşmiş bulunan Polonya asıllı Polonez köylüleridir. Bu in-
sanlar üzerinde de bugüne kadar haber niteliğinde, gazete ve dergilerde 
yayınlanmış birkaç yazı dışında, sosyo-antropolojik nitelikli hiçbir ciddi 
araştırma mevcut değildir. Yalnız, Zekeriya Beyaz, 1990 yılında saha 
araştırması yöntemine dayalı bir incelemeyi gerçekleştirmiştir.45 1985 
nüfus sayımına göre, 210’u erkek ve 149’u kadın olmak üzere tüm Polo-
nez nüfusu 379 olarak tespit edilmiştir. Ancak, yerli halkın dışında sa-
dece Polonezliler, 24’ü erkek 39’u kadın olmak üzere toplam 63 kadar-
dırlar. Polonezliler, tarım ve ticaret faaliyetleri dışında modern pansiyon-
culuğu da yürütmektedirler. Molokanlar değirmencilik ve ayçiçekçiliği, 
Don Kazakları balıkçılık yaparken, Polonezliler de aile pansiyonculuğunu 
yürütmüşlerdir. Böylece, mono-kültür faaliyetlerle yerli halkı etkilemiş-
lerdir. 

Ülkemizdeki, özellikle Güneydoğu ve Doğu bölgesi azınlık-etnik toplu-
lukları gibi Polonezliler de bir göç olgusu ile karşı karşıya bulunmuşlar-
dır. Molokanlar 1962’de tümü ile Türkiye’yi terk ettikleri halde Polonezli-
ler 1975’den itibaren yurt dışından göçe başlamışlardır. 

5. Ulus-Devlet İnşası (Nation-Building) 

Kimlik ve Millet Oluşturma Süreci: 

Günümüz Türk Sosyolojisi milletleşme sürecine yaklaşık bir yüzyıl 
sonra tekrar dönmüş bulunmaktadır. 1900’lerde başlayan Osmanlılık-
Türklük kavram belirlemeleri veya millet-ümmet farklılaşmaları günü-
müzde de kimliğini aynı çizgide sürdürmektedir. Bir zamanlar, ABD’de 
“dinin yükselişi” karşısında, endişeye kapılanların bu hissiyatlarını araş-
tırmacılar yersiz bulmuşlar, aynı yoğun tartışmaların bir yüzyıl önce de 
cereyan ettiğini tarihlerinden örnekler göstererek ileri sürmüşlerdir. 

1980’ler öncesi Türk sosyolojisi “sınıf ve tabakalaşma” kavramları 
üzerinde yoğunlaşırken, 1980’ler sonrası etniklik, kimlik arama ve mil-
letleşme gibi yeni oluşumlara sahne olmaktadır. Bozkurt Güvenç’in Türk 
kimliği ilk kez sosyo-antropolojik bir tez olarak bu dönemde gündeme 
gelmiş bulunuyordu. O kadar ki, Türk aile sosyolojisi ile kimlik oluştur-
ma sosyolojimizde at başı gitmektedir. Daha önce de Taner Timur’un Os-
                                                           
44 Orhan Türkdoğan, Malakanların Toplumsal Yapısı, Erzurum, 1971. 
45 Zekeriya Beyaz, Polonez Köyü Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapısı, (Basılmamış Doçentlik 
Tezi), İstanbul, 1999. 
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manlı Kimliği yayınlanmıştı. Bu eserde, Osmanlı kimliği üzerinde düşün-
celer, millî kimlik meselemiz belirli bir biçimde ele alınmıştır. 

Aynı şekilde, 1961 yılında kurulan Devlet Planlama Teşkilatı da Millî 
Kültür kavramını ilk kez 1984 yılında gündeme getiriyor ve bu konuda 
büyük hacimli bir kitap yayınlıyordu. Kültür politikası ve planlaması, 
kültür alanları, Atatürk’te millî kültür anlayışı, millî kültür politikasının 
ana hedefleri gibi temel konular bu kitapta açıklanmaya çalışılıyordu.46 

Millî kültür politikasında Gökalp’çı düşünce sistemi ağırlık kazanıyor-
du. Halk kültürü veya millî kültürün özü yine doğrudan halkın malı ola-
rak yorumlanıyor, çağdaş Türk kültürü üzerine kuruluyordu. Yabancı 
kültürler ise üst sınıf aracılığı ile halk katına intikal ettirilmeliydi. Bura-
da da Gökalp’in tezhip anlayışı ile karşı karşıyayız. Gökalp’e göre güzide-
lerin işlenmiş kültürü (tezhip) halka iletilmesi ve onlarda yabancı kültür-
leri sevme hususunda özel bir zevk yaratması düşüncesi, Millî Kültür 
politikamızın da bir unsurunu teşkil ediyordu. Keza, aydın-halk ikiliği, 
din ve millet bütünleşmesi, çağdaşlaşma ve millî kültür gibi önemli Gö-
kalp’çi kavramlar ana kalıplarıyla aynen benimseniyordu. Bir çeşit, 
1900’ler millet, kültür ve modernizmi gibi sosyal dinamiklerle günümüz-
de de karşı karşıya bulunuyoruz. 

Ancak, DPT’nin bu millî kültür politikasında millet oluşturma veya 
Batılı anlamda “Nation-Building” kavramı yerine, daha ziyade antropolo-
jik ağırlıklı kültürel bütünleşme deyimi kullanılmaktadır. Bu gelişimde, 
Türk toplumunun ümmetten-millete geçiş sürecinin tamamlanmış oldu-
ğu düşünülebilinir veya millet olgusunu meydana getiren maddî ve mad-
dî olmayan kültür unsurları arasında bir uyumun söz konusu olmayışı 
da düşünülebilinir. DPT açısından, millî kültür politikası, Türk toplumu-
nun bütününe temsil edilmeyen, ancak belirli bölgelere yönelik bir “di-
riltme” hareketi tarzında ele alınmaktadır.47 Zira, ülkede bir kültür eroz-
yonu vardır, memleketimiz içinde kültür birliğinin ve bütünlüğünün sağ-
lanması söz konusudur. 

“Ülkemizde genel ve yaygın kültür birliği ve bütünlüğünün sağlanma-

sı şarttır. Ulaşım ve haberleşme imkânlarının sınırlı ve gelişmemiş ol-

ması yüzünden, çeşitli yerlerde birliği bozucu mahiyette kültür farklı-

lıkları baş göstermiştir. Şehirleşmenin en yoğun olduğu bazı örnek 

bölgelerde araştırmalar yapılarak, kültürümüzün hangi noktalarda 

erozyona uğradığı göstermek gerekir. Devlet, maddi-manevi kültür 

bakmadan uyumsuzluk gösteren birkaç bölgede, bir (diriltme) hare-

ketine girişmeli, bunlar örnek haline getirmeli, memleketin her yerin-

de benzer çalışmaların yapılması için halkın görgü ve isteği arttırıl-

malıdır.” 
                                                           
46 DPT, Millî Kültür, Ankara, 1983; - Aynı eser. 
47 DPT, Millî Kültür, Ankara, 1983.Masami Arai, a.g.e., 1994. 
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Ancak, sosyolojik anlamda bir milletleşme veya millet oluşturma sü-
recine bu kültür politikasında rastlamıyoruz. Bir millî kimlik söz konusu 
değildir. Sadece, kentleşme ve sanayileşme süreci sonucu çeşitli yerlerde 
kültürel farklılaşmalar ve kültürel erozyonlar ortaya çıkmıştır. Bunun 
içinde farklılaşmanın bulunmadığı yörelerle bütünleştirilmeye gidilmesi 
gereğine işaret edilmektedir. Tabii böyle bir anlayış, kültürü organik-di-
namik yapısından çıkarıp mekanik tarzda telakki edilen bir yapıya dö-
nüştürmesi bakımından hatalıdır. DPT, ülkenin kültür haritasında nere-
de bir erozyon görülürse orada kültürel diriltme hareketine gidilmesini 
önermekle, adeta bir makinenin neresi bozulmuşsa orasının onarımını 
yapması gibi bir mekanik düşünceyi temsil ediyordu. 

Türk Sosyolojisi’nde kimlik arama, 1980’ler öncesi gündeme gelmiş 
sayılamaz. İbrahim Kafesoğlu, Bahaeddin Ögel ve Osman Turan gibi 
Türk tarihçilerinin Millî Kültür kavramı üzerinde yoğunlaşan eserleri, 
daha ziyade Türklerin meydana getirmiş oldukları maddî ve manevî ol-
mayan kültür unsurları, kökenleri, kültürel göç yolları ve yayılma alan-
larıyla alâkalıdır. Sosyolojik anlamda bir millet oluşturma süreci ele alın-
mamıştır. Benzeri oluşumun Batı sosyolojisi içinde geçerli olabileceği 
söylenebilir. Nitekim, ABD Sosyolojisi’nin en güçlü temsilcileri R.K. Mer-
ton, L. Broom ve L.S. Cottrell, Jr’ın ortaklaşa editörlüklerini yaptıkları 
“Günümüz Sosyolojisi” adlı 1960’lar öncesi temel araştırmalarında millî 
kimlik ve milletleşme olgularına rastlamak mümkün değildir.48 

Millet oluşturma veya milletleşme süreci, günümüz sosyolojisinin en 
önemli dinamiklerinden birini teşkil etmektedir. Ülkemizde bu alanda 
yapılmış ilk ve doyurucu araştırma Güvenç’in “Türk Kimliği” adlı incele-
mesidir. Eser, kimlik kavramının tanımı ve özellikleri üzerinde durduk-
tan sonra, bu kavramın, millî karakter, kendini kendinde bulma tezini 
vurgulamaktadır. Tanımın kapsamı içinde: “Kim bu Türkler? Türklerden 
Önceki Küçük Asya, Turan’dan Rum Diyarına Türk Göçü, Anadolu’nun 
Türkleşmesi, Osmanlılar ve Türkler: Kim Kimin Kimliğinde? Kimliğini Ara-
yan Türk Devrimi, Geleceğin Türk Kimliği gibi konular yer almaktadır.” 49 
Görülüyor ki, burada ele alınan konular, başlangıçta da belirtildiği üzere 
“Kim bu Türklere” cevap vermektedir. Oysa, bu konuları kapsayan birçok 
bilimsel çalışmalar yerli ve yabancı bilim insanları tarafından ayrıntılı bir 
biçimde ortaya konulmuştur. Claude Cahen, Osman Turan, Bahaeddin 
Ögel, İbrahim Kafesoğlu ve Faruk Sümer bunlardan ilk akla gelenleridir. 
Radioff, Barthold, Eberhard ise dış kaynaklı yazarlardır. 

Oysa, millî kimlik arayışlarında köklere dönmek kadar önemli olan 
husus, bu olgunun günümüzde niçin ortaya çıkışı ve rolünün belirlen-
                                                           
48 Masami Arai, a.g.e., 1994. 
49 Elisabeth Özdalga, “Türkiye’de İslam’ın Uyanışı ve Radikalleşme Üzerine”, İslami Araştır-
malar Dergisi, Cilt: 4, Ocak, 1990, s. 57-60. 
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mesidir. Bu nedenle, kimlik arayışı sadece köklere dönmek değil, kendi 
cemaatine (grubuna) çeki düzen vermek, yeni bir yapı kazandırmaktır. 

Kimlik sosyolojisi bu bakımdan temsil ettiği toplulukların kişilik ka-
zanmasına, gelişmiş toplumlar gibi yeni empati yüklenmesine, bu ne-
denle de yapısal değişmelere karar vermesine davetiye çıkaran bir dina-
mik süreçtir. Bu nedenle, kimlik tespitinin gündeme gelmesi, arka plan-
da bir ihtiyaçtan doğmaktadır. Bu da şüphesiz, önemli ölçüde millet-
oluşturma veya toplumda modernleşme, sanayileşme, hızlı teknolojik de-
ğişmeler nedeniyle yitirilen eski geleneksel bağların çözülmesi sonucu 
ortaya çıkan yozlaşma ve çözülmeye karşı yeni dayanışma güçleri arama 
endişesinden kaynaklanmaktadır. Nitekim, milliyetçiliğin sosyolojik açı-
dan ele alınması bazı dikkat çekici neticeler doğurabiliyor. Burada geliş-
meci, cemaatçi ve çatışmacı Durkheim, Simmel ve Weberci bakış açıları 
çerçevesinde üç esas yaklaşım söz konusu olabilir. Son yıllarda milliyet-
çilik üzerinde gelişimci yaklaşımın iki türüne rastlıyoruz. Smelser,     
Eisenstadt, Shills, Bendix, Lerner, Karl Deutsch, Hechter, Tom Narin ve 
Samir Amin’in düz olmayan gelişme teorileri bunlar arasındadır. İlkin, 
milliyetçilik geleneksel toplumların bütünleşemedikleri ve kendilerini 
modern topluma dönüştüremedikleri bir sürecin esas kesimini teşkil 
eder. Smelser, Levy, Eisenstadt hatta Shills gibi yeni evrimciler için mil-
liyetçilik, toplumların modernleşmeye geçiş durumlarında ortaya çıkan 
gerginlik ve huzursuzluk döneminin bir ürünüdür.50 Simmel, çatışmayı 
sosyal bağlılığın ilk şartı olarak görür. Ona göre, düşmanlık grup sınırla-
rını keskinleştirir, grup üyelerini seferber kılar, böylece etnik kökenli 
oluşların veya millî birliklerinin farkına varmalarını sağlar. 

Aynı paralelde bir açıklama tarzını da Gellner’de görmekteyiz. Gell-
ner’e göre: 

“Geleneksel (sanayi öncesi) toplumlarda insanların kimliklerinin da-

ha çok yapısal bir temeli vardır. Bir insanın kim olduğu nispeten sa-

bit ve güçlü bir aile ve akraba yapısıyla belirleniyordu. Fakat modern 

sanayileşmiş toplumlarda bu geleneksel düzen artık geçerli olamıyor. 

Çünkü, sanayi toplumlarının ana temeli sürekli değişme ve yenileş-

me süreci içindedir. Modern toplum; kültürel anlamda homojenize 

edilmiş bir yapıya sahiptir. Yani geleneksel toplumdan modern toplu-

ma geçerken kültürel anlamda bir eşitleştirme meydana gelmektedir. 

Böylece, modern toplumda artık yapı değil, kültür ön plana çıkmakta-

dır. Bu da, modem toplumda insanların kültürel şuurunu, geleneksel 

toplumda görülmedik bir biçimde güçlendiriliyor. Ancak kültürel un-

surlara bağlı bir kimlik, nispeten sabit olan bir yapıya bağlı bir kimli-

ğe nazaran daha bulanık, tanınması da daha zor olan bir şeydir. Bu 

durum, modern insanlar için bir belirsizlik, bir boşluk, köksüzlük ve 

gerçeksizlik hissine yol açar.” 
                                                           
50 E.A. Shills, “Intellectuals”, International Encyclopedia o f the Social Sciences, Vol. 7, 1968. 
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Görülüyor ki, Gellner için milliyetçilik (aynı millî kültürü veya kültü-
rel vasıfları paylaşan insanlar, aynı siyasî iktidarı, aynı devleti paylaşan-
lar ilkesi), hem modern topluma muhtaç olduğu kültürel homojenliği 
sağlamış oluyor, hem de kimliğini içinde yaşadığı kültür olgusu ile bü-
tünleştirme imkânını veriyor. 

6. Dinsel Norm ve Değerlerin Yükselişi 

Sosyolog Gellner’in, yukarıda belirttiğimiz gibi, modernleşme süreciy-
le bağlantılı olarak ikinci tezi de dinsel duyguların uyanışı idi. Çünkü, 
ona göre din aynı zamanda kültürün çok önemli bir unsurunu oluşturu-
yordu: 

“Aile, akraba ve yöresel bağların hızla zayıflayıp ve yapısal bir kim-

lik zeminin kaybolmaya başladığı bir dönemde özellikle 1950’ler son-

rası ve ona bağlı olarak insanların daha açık bir şekilde kültürel de-

ğerlerine yönelmeye başladığı bir ortamda dinin ön plana çıkması 

normal bir gelişme olarak değerlendirmelidir.” 

diye belirlenen süreç de aynı çizgide açıklanması gereken bir durumu or-
taya koymaktadır. Hem milliyetçilik hem de dinî uyanış, geleneksellikten 
modernleşme sürecine geçerken ortaya çıkan sosyal gerginlikler karşı-
sında insanlara bir tutanak, bir dayanışma noktası kazandırmaktadır. 
Son yıllarda, İslâmî okullaşmanın yoğunluk kazanması, yerli ve yabancı 
İslâmî yazarların eserlerinin önemli oranda telifi ve çevirileri, İslâmî siyasal 
partilerin güçlenmesi ve İslâmî medyanın kendini hissettirmesi, bu Batı ti-
pi modernleşmenin doludizgin gidişine bir tepki olarak yorumlanmalıdır. 
Bu bir tepkisel hareket değildir. Tüm İslâm ülkelerinde Batının sömürgeci 
ve oryantalist eğilimli politikalarına karşı İslâm’ın yüceltilmesidir. 

Ancak, bu tepkide geleneksel İslâm’la çatışan yabancı modellerin öne 
çıkarılması, bu modellerin ışığında din kurumuna bakış, dinle demokra-
siyi karşıt görme yanlışı, yer yer milli kimlik ve devlet düşmanlığı dikkat-
lerden kaçmamaktadır. 

Benzer görüşleri Spuler de savunmaktadır. O da, Nurcu hareket ile mo-
dernleşme arasındaki ilişkiye dikkatimizi çekmektedir. Şöyle ki, “1923’ten 
sonra, Kemalist ideolojinin dinî dışlayan laik kültür kod karşısında, kişilere 
kendi kültür çerçevesinde bir yol bulma imkânını sağlayan kök paradigma 
olarak Nurculuk, İslâmî canlanışın simgesini oluşturur.”51 diyordu. 

Gerek Spuler, gerekse Mardin, yabancı ve yerli iki araştırmacının Sa-
id-i Nursî üzerinde yapmış oldukları ve İngilizce yayınlanan eserlerinden 
özet olarak ifade edilebilecek nokta şu: Bir defa ‘kök paradigma’ deyimini 
Spuler kullanıyor. Bunu Şerif Mardin de Türk Sosyolojisi için aynen be-
nimsiyor. Her iki düşünüre göre Kemalist Devrim modernleşme tempo-
                                                           
51 C. Spuler, Nurculuk, Bonner Oricntatısche Stadien, s. 27. 
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sunu ne kadar çok hızlandırıyorsa yasal olmayan alanda yani Nurcu yer 
altı eğilimlerinde bu akımlara yönelmede o kadar hızlı oluyor. “Kemalist 
Devrim ne kadar biçime, şekle, Batı’ya yatkın, yenilikleri hızla benimsiyor-
sa, Nurcu eğilimler de o kadar hızla yer altından kitlelere yayılıyor. İşte 
buna, kök paradigma diyor.” Spuler ve Mardin. Dumond buna ‘Paralel İs-
lâm’ diyordu. 

1980’ler sosyolojisinde, hem milliyetçilik hem de İslâmcı akımların 
yükselmesinde toplumsal yapıda ortaya çıkan kültürel yozlaşma ve bu-
nalımların etkilerini unutmamak gerekir. Bu iki ideoloji, -aslında bunla-
ra ideoloji demek doğru olmayabilir- bir yanda milletleşme sürecine yö-
nelik sosyal hareketlere yol açarken, öte yandan da İslâm’ın yükselişini 
gündeme getirmektedir. Her ikisi de kimlik arama süreci olarak toplum-
sal gerginliklere birer tepki unsurudurlar. İslâm’ın yükselişi ve canlan-
ması bu defa İslâmcı diye ortaya çıkan sapma davranışları ve örgütleri 
gündeme getirmiştir. Bununla İslâm’a yabancı birtakım çevre ve örgütler 
yoluyla İslâm’ın yıpratılması adeta amaçlanmıştır. 

Bu tür kimlik aramanın ilk dönemi 1900’lerde ortaya çıkmıştı. Günü-
müz de aynı gelişim yeniden yaşanmaktadır. Nitekim, Türk Yurdu Dergi-
si’nde Ahmet Ağaoğlu, marifet-i kavmiye -millî kimlikden- Osmanlının 
bilgisiz olduğunu, “Türklerin Türk olmaktan doğan millî gururunu yeniden 
kazanmalarını” istiyordu. Gökalp de, Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasır-
laşmak adlı yazı dizisini Balkan Savaşı’ndaki ağır yenilgiden sonra kale-
me almıştır. Marifeti kavmiye veya tevhidi anasır gibi deyimlerle millî 
devlet kimliğinin belirlenmesi “vâki bir milletten” (nation de fait) yani çok 
milletli bir imparatorluktan “iradi bir millete” (nation de volonte) geçişini 
ortaya koyuyordu. Böylece, “Osmanlılaştırma yoluyla Osmanlı milleti” ya-
ratmayı hedefleyen Tanzimat düşüncesine karşı, Gökalp, Türk kimliğini 
teşkil etmek suretiyle Batılılaşmayı hedefliyordu. Bu da ancak millî ter-
biye yoluyla sağlanacaktır. Oysa Batıda milliyetçiliğin gelişimi burjuvazi 
sınıfının katkısıyla gerçekleşmiştir. Bir başka deyimle millî devlete yük-
seliş Batının tarih süreci içinde gerçekleşmiştir. Bu oluşumda, Rönesans 
hareketinin dil, edebiyat ve sanatta millî dillerin teşkili ile reformun tanı-
mı karşısında sorumlu insan tipini yetiştirmesi gibi tabiî şartların öne-
mini de unutmamak gerekir. Oysa, 1900’ler Türk düşünce sisteminde 
millî devlet fikrinin teşkili ve kimlik oluşumu tamamı ile aydın grupların 
etkisiyle gerçekleşiyordu. Böylece, “duygu ve düşüncede” ortak inançları 
paylaşanlardan bir millet olgusuna varılmak istenmiştir, millet gerçeği 
de, millî devlet dediğimiz kimlikleşme sürecini yaratmıştır. O halde, kim-
lik sorunu, milletleşme veya uluslaşma sorunudur. Konu, henüz bu yö-
nü ile alınmış sayılamaz. 

Günümüzde, etniklik gerçeğine dayanılarak kimlik arama eylem bi-
çimlerine de başlamaktayız. Bu mikro-çaptaki milliyetçi eylem biçimleri, 
aslında köklere yönelmek suretiyle kimlik arama zihniyetini yansıtıyorsa 
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da sosyolojik açıdan bunun mümkün olmadığı bilinmektedir. Çünkü, 
“millet olgusu” ancak millî devlet kimliğine ulaşmakla gerçekleşebilir. Bu 
oluşumda etnik bir köken arama zaruretine de temas etmek gerekir. 
Çünkü, Balkanlarda ve Ortadoğu ülkelerinde belirlenen diaspora milli-
yetçiliği Jön Türkleri de harekete geçirmiş, onlar da millî köklerini arama 
yolunu tutmuşlardır. Çünkü, etnik bir köken olmadan milletleşme olu-
şumu yarım kalabilirdi. Millet-i Hâkime olarak Osmanlı toplumu, tarihi-
nin hiçbir döneminde bir etnik ayırımcılığı desteklemiş değildir. Ancak, 
İmparatorluğun içerden ve dışardan etnik ayırımcılığa yönelik hareketle-
ri (Balkanizm gibi) Osmanlı aydınlarını da, özellikle Jön Türklerin köken-
lerini aramaya yöneltmiştir. Bu etnik yapıya yönelik millileşme eğilimin-
de İslâmî inanç sistemlerinin olumsuz etkisini de hesaba katmak gere-
kir. İslâm, ümmet bilinci içinde milliyetçi eylemlere set çekme yoluyla et-
niklik yapısını frenleyebilmiştir. Ancak, Yusuf Akçura 1904 yılında ya-
yınlanan “Üç Tarzı Siyaset” adlı incelemesiyle Batıcı, İslâmcı ve Milliyetçi 
akımları bir sentez haline getirmenin yollarını bulmuş, Gökalp de aynı 
çizgiyi izleyerek bu fikirleri sonuna kadar savunmuştur. O kadar ki, Jön 
Türklerin kümelendiği Türk Derneği, Türk Derneği Dergisi, Genç Kalem-
ler, Türk Yurdu ve Türk Ocağı gibi birbirini izleyen yayınlar ve kuruluş-
lar yoluyla Türk milliyetçiliği tezi savunulurken aynı zamanda 1914 yı-
lında İslâm’da reform amacıyla İslâm Mecmuası da gündeme geliyordu. 
Derginin başlığının altında da; “Dinli bir hayat hayatlı bir din” yazılıydı. 
Böylece, hem dinî hayat hem de millileşme kültür kodları bir uyum için-
de bütünleştirilmeye doğru yönlendiriyordu. 

Yaklaşık bir yüzyıl sonra, günümüzde din-millet, ümmetçilik-milli-
yetçilik görüşleriyle Türk Sosyolojisi yeniden karşı karşıya gelmektedir. 
Bu da, her şeyden önce yapısal sorunlardan kaynaklanmaktadır. Özel-
likle, dinin devreden çıkarılması, TÜSİAD’ın Türkiye’de Eğitim (1990) ad-
lı raporunda belirtildiği üzere; “Gerçekten 1928-1948 yılları arasında yir-
mi yıl süreyle devlet eliyle din adamı yetiştirilmemesi ve Müslüman halkın 
din eğitimi ile Kur’an okumayı öğrenme ihtiyacının karşılanmaması” sonu-
cu ortaya çıkan boşluk, 1945’lerden sonra başlayan siyasallaşma ve de-
mokratikleşme süreciyle Türk toplumunda dinî tabanın oluşması dinin 
yükselişini sağlamıştır. Millî kimliğin oluşmasında, G. Jaeschke’nin isa-
betli belirttiği üzere, “laikliğin Türk insanın anıt kabri” haline dönüşünün 
büyük etkisi olmuştur. Oysa, Gökalp’in de gösterdiği gibi, milletleşmede 
din bir dayanışma unsuru olabilirdi. Aynı dinî paylaşanların aynı ümmet 
çatısı altında yaşamaları bir sakınca olamazdı. Nitekim, Japonya’da dinî 
modernleşmenin siyasî modernleşmeye engel teşkil edemeyeceği örneği 
de biliniyordu. Gerçekten, Japonya’da millî yapı ve millî devlet anlamına 
gelen Kokutai kavramı vardır ki, bunun Türkiye için Japon bilim adam-
ları ümmet karşılığı olabileceği görüşünü taşıyorlardı. Kokutai’de öğre-
tim ve siyasî alanda bütünleşme ve yasallaşmayı sağlayan bir siyasî se-
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ferberlik görevini yansıtıyordu. Ümmet de, Arapçada umma yani Allah’ın 
iradesini ve onun hükümdarlığını kabul eden insan topluluğudur. Kısa-
cası ümmet, Allah’ın birliğine ve peygamberlerin müjdecisi olduğuna ina-
nanların cemaati oluyordu. 

Japon modernleşmesinde Kokutai gibi ümmet de Türkiye’nin siyasî 
modernleşmesinde rol oynayabilirdi. Ancak, Türkiye’nin bunu gerek aşırı 
laikleşme ve gerekse milleti reddeden siyasi ümmetçilik uğruna devreden 
çıkarmış bulunması önemli kültürel boşluğun yaratılmasına neden ol-
muştur. 

Günümüzde, hızlı sanayileşme ve kentleşme süreci, Batı toplumların-
da olduğu kadar ülkemizde de mevcut değer ve inanç sistemlerini temel-
lerinden sarsarak ferdi büyük çalkantılar içine itmiştir. Ünlü sosyolog 
Daniel Bell’in ifadesiyle: “İnançlarımızda yıkılma eğilimi her şeyden önce 
teknik ilerleme ve rasyonel planlama ile alâkalı olarak ortaya çıkan aşırı 
laikleşme neticesi gerçekleşmiştir.”52 Fukuyama, “Tarihin Sonu ve Son İn-
san”da komünizmin yıkılması ile kapitalist sistemin, Rustow’un yerinde 
teşhisiyle, “Ortaçağdan miras kalan ve sekülarize ettiği dinî ve ideolojik 
sermayeyi, yerine başka bir şey koymasını düşünmeden kullanmış ve bi-
tirmiştir.” Aynı şekilde: 

“Bir Entelektüelin Portresi adlı incelemesinde Max Weber’in John 

Wesley’den aktardığı: (Korkarım ki, zenginlik arttıkça, bütün dallar-

da gurur, kızgınlık ve dünya sevgisi de artacak), böylece Tanrının 

saltanatı yerine yararlı çalışmayı hedef alan kitlesel sekülarizasyona 

geçecektir.” 

Bu durum, Batı tarihinde en kısa zamanda Burjuva etosunu da ya-
ratmıştır. Eğer din, böylece Batıda tanınmaz hale getirilmişse de, ekono-
mi dünyasından, ilim dünyasından, ahlâk dünyasından, sanat dünya-
sından dış dünyaya itilmişse, onun pratik hayatta nesinin kaldığından 
söz edilebilir? Geriye, sadece bazı kimselerin haftada bir Pazar veya Cu-
ma günü ibadethanelerde geçirmiş olduğu bir saatlik bir zaman kalmış-
sa bu ne sağlar? Bu tür bir pratiğin onların hayatlarında manevî bir et-
kisi olabilir mi? Onların kalplerine nasıl gerekli huzuru sağlayabilir? Se-
külarizm, bugün Batıda dinî bir hale getirmiştir. Aynı şekilde, ülkemizde 
de 1928-1948 yılları arası bir dinî boşluk, din dışı (profane) bir hayat 
tarzı ortaya çıkmış, bu da kuşaklar arası çatışmaya neden olmuştur. 

Bugün ülkemizde yoğun dini farklılaşma ve hareketlilik oluşumu dik-
katimizi çekmektedir. Yeni İslâmcı Sağ diye ifade edebileceğimiz bu olu-
şumda İslâm’ın hemen bütün eğilimlerini bulmak mümkündür. Daha zi-
yade İslâm normları etrafında kümelenen bu görüşler, alt yapı unsuru 
olarak Marksistlerin iktisat kavramı yerine “İslâm” unsurunu koymak 
                                                           
52 D. Bell, The Cultural Contradictions of Capitalism, 1979. 
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suretiyle, Türk düşünce hayatındaki yerlerini alıyorlar. Bu bakımdan, 
Yeni İslâmcı Sağ’ın iktisadi ideolojisi “maneviyatçı” diyebileceğimiz bir 
özelliği yansıtmaktadır. 

Yeni İslâmcı Sağ, aynı zamanda Batı norm ve değerlerine karşı olma 
ve İslâm’a dönüşte Eski İslâmcı Sağ’ın belirli ölçüler içinde bir devamı ol-
duğunu vurgulamış bulunmaktadır. Konvansiyonel Milliyetçi Sağ ile İs-
lâmcı Yeni Sağ arasında önemli ortak “niş” noktaları vardır. Her iki ka-
nat da “manevi” değerlere eğilmekte, Batıdan sızan kültür emperyalizmi-
ne karşı birtakım toplumsal seferberlik diyebileceğimiz savunma meka-
nizmalarını işletmektedirler. Ancak, Konvansiyonel Sağ, öğreti ve yöne-
tim biçimlerinde, “milliyet-din” sentezine giden bir yol izlediği halde, İs-
lâmcı Yeni Sağ, daha ziyade “dini bütünlüğe” iltifat etmekte, milliyetçiliği 
umumiyetle karşıt-ümmetçilik hareketi olarak görmektedir. 

Görülüyor ki, etnik milliyetçilik kadar dini canlanma da ülkemizde, 
yapısal sürecin bir ürünü olup, teknolojik değişme, kentleşmenin belirle-
diği modernleşmenin etkilediği sorunlardan ve dış faktörlerden kaynak-
lanmaktadır. Hem milliyetçilik hem de dini uyanış, geleneksellikten-mo-
dernleşme sürecine geçerken ortaya çıkan sosyal gerginlikler karşısında 
insanlara bir tutanak, bir dayanışma noktası teşkil etmektedirler. 

Kısacası, milletleşmenin özü, fertlerin içinde yaşadıkları toplumla bir 
olması, bütünleşmesi ilkesine dayanır. Bunun gibi, millet düzeyine ulaş-
mış bir toplumda sosyal katılma, yani “teba durumundan yurttaş duru-
muna” geçiş vardır. Aynı şekilde, örgütlenme yapıya hâkimdir. Siyasal 
partiler, sendikalar, mesleki organizasyonlar gibi çok çeşitli sivil toplum 
unsurlarının gelişmesi de, bu millet oluşturma sürecinin bir yansıması 
olarak kabul edilir. Günümüzde, katılımcı demokrasi sözcüğü ile anlaşı-
lan da, siyasal partilerin bu tür millî birlik şuuru etrafında kitleleri bü-
tünleştirmeleri olarak algılanır... 

Ancak, millî kimliğin dış ve iç etkenler nedeniyle istenilen seviyede 
oluşamaması, 1980’ler sonrası Türk toplum yapısının belirli oranda ato-
mize olmasına neden olmuştur. Hatta çoğu kez sorumlu devlet yönetici-
leri ve akademisyenler tarafından ileri sürülen 27 veya 32 etnik gruptan 
söz açılması, sadece Güneydoğu bölgesinde 17 alt kültür gruplarından 
bahsedilmesi, ülkemizde millî kimliğin yarılması denilen bir süreci gün-
deme getirmiştir. Ayrıca, Doğu ve Güneydoğu bölgesinin 24 ilini içine 
alan ve 12 yıldan beri devam eden son derece organize terör hareketinin 
yanında, yöre insanının önemli bir kesiminin aşiret-kabile yapısı içinde 
yaşaması, yetmiş yıldan beri uygulanan kültür politikalarının iflasından 
başka bir şey olmasa gerektir. 

Sosyolojik açıdan eğer bir toplumda, ortak duygularla birleşemiyor, 
yurt sathında tasada ve kıvançta bir ve bütün olarak yürekler çarpamı-
yorsa, müesseseler arası organik bağlılık ve bütünleşme sağlanamamış-
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sa, devletin yasal gücü toplum katlarında etkinliğini duyuramamışsa ve 
millî gelirin dengeli bir biçimde dağılımı gerçekleştirilememişse, farklılık-
lar yaratılıp abartılıyorsa, millî kimliğin zedelenmemesi mümkün değil-
dir. Zenci beyaz çatışmalarının yoğunluk kazandığı 1950’ler sonrası ABD’-
de bile Daniel Bell’in henüz milletleşme sürecinin gerçekleşemediğini tar-
tışma konusu yapmış olması düşünülürse, ülkemiz için su götürür daha 
birçok sorunların radikal çözümler beklediğini tasavvur edebiliriz. 

7. Çevre-Merkez Diyagramı ve Toplumsal Yapısı 

Son yıllarda, Osmanlı’dan günümüze yönelik toplumsal yapı araştır-
malarında önemli ilerlemeler gözlemekteyiz. Özellikle, Halil İnalcık’ın 
başkanlığında yayına sunulan 12 ciltlik “Osmanlı” adlı eser zikredilmeye 
değer. Osmanlı Devleti’nin 700. Yılı Armağanı olan bu eser; siyaset, ikti-
sat, toplum, teşkilat, düşünce, bilim, kültür ve sanat, hanedan olmak 
üzere sekiz konu üzerinde yoğunlaşmıştır.53 

Ancak, toplumsal yapı doğrultusunda, Osmanlı ve günümüz sorunla-
rı karşılıklı ilişkiler sistemi açısından henüz ayrıntılı bir tarzda incelen-
miş değildir. Osmanlı kimdir? Toplum misyonu nedir? Yüklenmiş bulun-
duğu tarihsel rolü ne ölçüde günümüzde etkili olmuştur? Niçin yönetimi 
halkından esirgemiş, yabancı soylulara bırakmıştır? Bu sorunların yoru-
mu ve değerlendirilmesi, her şeyden önce tarihselci görüş açısından ele 
alınması gerekmektedir. 

Günümüzde, tarihsel olayları inceleme yöntemi artık değişmiştir. Ta-
rihsel olaylar, geçmişin sosyal, ekonomik ve siyaset gibi çok yönlü toplum-
sal sorunlarının günümüz akışı içinde yorumunu ve değerlendirilmesini 
de gündeme taşımaktadır. Artık, tarih anlayışımız, geçmişin sınırları için-
den çıkan ve günümüz olayları ile birçok yönden bağlantıları olan bir açık-
lama ve yorumlama biçimidir. Mark Bloch’tan beri tarihe bakış açımız de-
ğişmiş, geçmiş olayları inceleyen bir anlayıştan ziyade, geçmişteki olayla-
rın günümüze olan yansımaları çerçevesinde bir anlam kazanmıştır. 

Bu araştırmamızda öz de olsa, Osmanlı kimliği, “hanedan” modeli, 
toplumsal örgütlenme biçimi, sınıf ve tabakalaşma oluşumu, kültürel 
değerleri bir bütüncül (holistik) çerçeve içinde ele alınmak suretiyle yo-
rumlamak durumundayız. Özellikle, bu tarihsel perspektif, günümüz 
olayları ile bağlantılar kurularak bir süreklilik çizgisinde anlamlandırıl-
maya çalışılmaktadır. 

Bu tarihselci yaklaşım, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi toplum yapı-
ları arasındaki süreklilik ilkesine yönelik merkezi yönetim biçimi, sosyal 
tabakalaşma, merkez-çevre gerginlikleri, Kemalist sistemin milletleşme 
ve ulus-devlet yapılaşması, zenginlik-yoksulluk kültürü, toplumsal de-
ğişme ve küreselleşme, tarihsel çizgide aile yapısı gibi temel konuları 
kapsamaktadır. 
                                                           
53 Osmanlı, Editör: Güler Eren, Ankara, 1999. 
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Türk toplum yapısı göz önüne alınmadan tarihsel sürekliliği izleyen 
bir başka yol düşünülemez. Sosyoloji geleneğimizde, toplumsal olaylar 
sürekli olarak olayın cereyan ettiği alanda incelenmiş, tarihsel koşullar 
boyutlarıyla derinlemesine incelenmiş değildir. Oysa, olayların arka pla-
nında yapısal etkenlerin rolü ve yönlendirici kimliği düşünülmeden, her 
çeşit yorum ve değerlendirmelerin tarafsızlığı düşünülemez. Bu nedenle, 
günümüz olayları bilimsel analiz ve yorumlara tabii tutulurken, sosyal 
yapının gerçekliği göz önüne alınmak durumundadır. Aksi davranış ve 
tutumlar günü kurtarmak, olayları derinlik boyutundan uzaklaştırarak 
çözümsüzlüğe götürmektir. Birkaç örnekle konuya açıklık getirmek isti-
yorum. Bir zamanlar, Avustralya’nın orta kısımlarında Yir Yoront denilen 
ilkel insanlar yaşıyordu. 1850’lerde İngilizler bu kıtaya ayak bastıkların-
da Yir Yoront’larla karşılaşmışlardı. Bu ilkel insanlar aynı zamanda son 
derece verimli yer altı servetlerinin bulunduğu topraklarda yaşantılarını 
sürdürüyordu. Yir Yoront’lar, her yıl belirli mevsimde kendilerine yakın 
bir dağın eteğinde, tek tarım aleti olarak kullandıkları baltanın yıpranan 
taşlarını buradaki tepecikten dini merasimler sonucu yeniden onararak 
kullanıma açarlardı. Bu merasim, hem birlikteliği sağlıyor, hem de tek-
nik aletin dağıtımına katkıda bulunuyordu. 

Yöreye gelen misyonerler, Yir Yoront topluluğunu kendilerine tabii 
kılmak için, yanlarında getirdikleri çelik baltaları, özellikle gizliden gizli-
ye gençlere dağıtmaya başladılar. Birkaç yıl içinde çelik balta gençler 
arasında yayılmak suretiyle gelenekli taş baltanın yerini alıyordu. Hem 
kesici özelliği, hem de kullanılması kolay olan çelik baltalar giderek Yir 
Yoront’lar arasında yayılınca bu defa yıllık merasimlere gençlerin katıl-
madıkları ve kayıtsız kaldıkları gözlenmiştir. Böylece, kısa süre içinde Yir 
Yoront toplumunda çözülmeler başlamış, merasimler niteliklerini yitir-
miş ve toplumsal çöküş başlamıştır. Bu örnek, 5-10 yıl içinde Yir Yo-
ront’ların, yabancı bir teknolojiyi kabulleri sonucu nasıl çöküşe gittikle-
rini göstermektedir. 

Bir diğer örneği de modern Amerikan toplumundan verebiliriz. John 
F. Kennedy, 1963 yılında Teksas’ta bir suikasta maruz kalmış, katledil-
mişti. Arkasından kardeşi Robert Kennedy’de benzer yöntemlerle öldü-
rülmüştü. Yetkililer, General Eisenhower’in kardeşi başkanlığında bir 
araştırma komisyonu kurdurarak beş yıl süreyle soruşturmayı yürüt-
müşler, sonunda 25 ciltlik bir eser ortaya çıkarılmıştır, tıpkı bizim Su-
surluk gibi. Komisyon raporunun en son sayfası, Kennedy’nin katlinden 
Amerikan toplumunu sorumlu tutuyordu. Bir cinayet olayından toplum 
yapısının sorumlu tutulması gerçekçi bir yaklaşım biçimidir. 

Her iki olay da, bize açıkça toplum yapılarının önemini göstermesi ba-
kımından dikkat çekici olsa gerek. Hiçbir bilimsel araştırma, yapısal di-
namiklere eğilmeden ülke genelinde cereyan eden olaylara çözüm getire-
mez. Ülkemizde birçok toplumsal gerginlikler filizlenmiş durumdadır. 
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Bunların başında; halk-aydın ikiliği, laik-anti laik tartışmaları, kılık-kı-
yafet ve modernleşme biçimleri ilk akla gelenleridir. Bu olaylar sonunda, 
üniversite kapatma, gençleri kampüs dışına itme, geleceklerini karartma 
gibi son derece radikal eylem biçimlerine dönüşmektedir. 

Bu tür kültürel yarılma ve kutuplaşmalar yanında banka hortumla-
maları, kara paralarının aklanması, off shore olayları, yer altı yer üstü 
çeteleri, gerilla örgütleri gibi yozlaşma kalıpları, tüm kurumları ayrık otu 
gibi sarmıştır. Günümüz sosyologlarının toplumsal çürüme (social cor-
ruption) adını verdikleri olay da budur. Artık toplumu ayakta tutan tüm 
değer sistemleri ve inançlar sarsılmış, kollaps haline gelmiştir. Cumhuri-
yet’in kuruluşundan çok kısa bir süre sonra, ülkenin bu tür bir yozlaş-
ma sürecinin içine girmiş olması, ister istemez sosyal yapı araştırmaları-
nın ön plana çıkmasını zorlamaktadır. Bunun için de Cumhuriyet Türki-
ye’sinin bir durum muhakemesinin yapılması gerekmektedir. Neden ülke 
henüz yüz yılı bulmadan bu tür bir çürümenin içine sürüklenmiş, tüm 
kurumlar ve ilişki sistemleri dejenerasyona uğramıştır? Bu hususların, 
Tarihselci yaklaşım açısından analiz edilmesi gerekmektedir. Aksi tak-
dirde olayların temelinde yatan sorunların irdeleneceği yerde, üst yapı 
unsurlarını tahlil etmek durumunda kalmış oluruz. Bunun içinde, tarih-
selci yaklaşımın ön gördüğü ilkeler çerçevesinde, Cumhuriyet sonrası 
toplum yapımızın gerçekçi bir biçimde yorumlanması gerekmektedir. Bu 
nedenle, ilk ve onu izleyen bölümlerde, Osmanlı öncesi ve sonrası dö-
nemlerin yapısal sorunları ele alınmıştır. 

Bu çerçevede ilkin, Selçuklu ve Osmanlı toplum yapıları, ayrıntılı bir 
biçimde incelenerek, Osmanlı’nın merkez-çevre farklılaşması sonucu or-
taya çıkan tarihsel sorunlarına yer verilmiştir.* Özellikle, merkezi yöneti-
min devşirme unsurlara terk edilmesi ve kendi halkını yönetimden yok-
sun bırakması ve toprağa bağlaması. Önemli ikinci büyük yarılmanın 
nedeni olmuştur. Osmanlı kimliği, hem Selçukludan devam eden halk-
aydın ikiliğini, hem de stratejik alanların patrimonial devşirme unsurla-
rına terk edilişini açıklamaktadır. Böylece, ülkenin çocukları (halk, köylü 
veya reaya) yönetimden dışlanmakta, devşirme kökenliler veya sarayda 
bu iş için eğitilerek yetiştirilen Enderun dönmeleri yönetime hâkim ol-
maktadır. Bu niçin böyle oldu? Neden Osmanlı 730’da Orkun anıtlarına 
oyulan “Türklük” duygusunu reddederek, yönetimi devşirme unsurlara 
terk etti. Gerçekte, Toynbee’nin ifade ettiği gibi, Osmanlı’nın gücü bu 
dönme tabakasının dünya görüşü, politik bakış açısı nedeniyle mi ger-
çekleşti? Bütün bunların tartışılması aslında Türk toplum yapısının ta-
rihsel çizgide bir açıklanması olacaktır. 
                                                           
* Ömer Demir, - Mustafa Acar tarafından yayına sunulan “Sosyal Bilimler Sözlüğü”nde “Açık 
Artırma”dan “zulüm” kavramına kadar hemen her sözcüğe yer verildiği halde, “sosyal yapı” gibi 
stratejik bir kavramın yer almaması, Türk sosyoloji geleneğinde konuya gereken özenin göste-
rilmediğinin bir kanıtı olsa gerek (Ö. Demir - M. Acar, a.g.e., Ağaç Yayıncılık, İstanbul, 1992). 
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İkinci ve üçüncü bölümler, bu sosyal farklılaşmanın nitelikleri, top-
lum yapısındaki etkinliklerini açıklamaktadır. Orkun anıtları, Bilge Ka-
ğan’ın taşlara oyulmuş “Türk budunu” kavramını ortaya koymak suretiy-
le, Türk ulusal kimliğini belgelemiştir. 740 yılında taşlara geçirilen Türk 
kimliği, Horasan merkez olmak üzere, İran’da kurulan Büyük Selçuklu 
İmparatorluğu’nun, merkezi yönetimi İranlı unsurlara terk etmesi ve gü-
zel Türkçeyi de bir kenara atarak, Farsçayı tercih etmesi önemli bir ta-
rihsel yanılgının başlangıcını oluşturacaktır. Bu durum, Türk toplum ya-
pısının ikili (dual) bir kimliğe dönüşmesine yol açacaktır. Böylece, top-
lum yapısında bir yanda halk, öte yanda Türk kökenli olmayan (askeri 
ve mülki) bir yönetici sınıf. Aynı biçimde, halk-aydın ikiliğinin yanında, 
Türk halk edebiyatı ve yukarı tabakaya yönelik divan edebiyatı. 

Osmanlı’da bu sistem temel niteliğini koruyacak, bu defa yönetici sı-
nıf (asker ve sivil karışımı) tamamen devşirme unsurlardan oluşacaktır. 
Bu ikili yapı, Selçukludan sonra gözlenen en radikal dönüşümü temsil 
edecektir. Türk toplum yapısının sistematiğini teşkil eden rol, statü ve 
norm unsurları yanında, bizzat toplumun yönelim biçimi de (orientation) 
değişecektir. “Hanedan-ı Osmani”, kendini korumak ve kollamak için 
çevreyi temsil eden halkına (Türkmen) güven hissi duymayacak, devşir-
me unsurları midesinden avlamak suretiyle yönetimin başına geçirecek-
tir. İlk üç bölümde, bu tür radikal değişmelerin Osmanlı toplumundaki 
yansımaları farklı konumlarda analiz edilmek suretiyle, ikili toplum ya-
pısı tartışılacaktır. 

Selçuklu geleneği ve Osmanlı sürekliliği giderek Türk toplum yapısın-
da Shills’in merkez-çevre adını verdiği bir bölünmeye gidecektir. Merkez, 
kendini Oğuz ve Sünni kabul edecek, çevreyi yani kendi halkını da Türk-
men telakki ederek dışlayacaktır. Bu durum, tarihsel perspektifte Oğuz-
Türkmen ikiliğini ortaya çıkaracak ve Batılıların “dual society” adını ver-
dikleri ikili toplum yapısını Türk kültürüne mal edecektir. 

Merkezi yönetim, Halil İnalcık’ın her ne kadar “istimalet” adını verdiği 
bir yaklaşımla halkını “Reaya”, yönetimi temsil edenleri de “Enderun” 
olarak iki kategoriye ayırmakla, tarihselci yaklaşım açısından günümüze 
olan yansımaları meşrulaştırmaya (rasyonalizasyon) çalışıyorsa da, ye-
terli olduğu kanısında değiliz. Orhun anıtlarında belgelenen Türklük 
kimliğinin, 300-400 yıl sonra fethedilen ülkelerin aşağılık duygusuna 
kapılmamaları veya onların da yönetimde pay almaları gibi yaklaşım bi-
çimleriyle (istimalet) devreden çıkarılması, toplumsal yapı olaylarını ta-
rihsel, siyasal, ekonomik ve kültürel açıdan yorumlayan tarihselci bakış 
açısından ele alınmalıdır. Her üç bölüm ayrıntılı bir biçimde incelendi-
ğinde, Türk elitist tabakanın veya Batıda bir örneğinde gözlediğimiz üze-
re, yerlilik kimliği ağır basan millî bir burjuvazi sınıfının yetiştirilememiş 
olması, günümüzde beliren toplumsal gerginliklerin, tabakalar arası kül-
türel yarılmaların da nedeni olmuştur. 
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Yaklaşık, 600 yıllık bir süre boyunca, Enderun tabakası merkezi yö-
netimi (ordu ve bürokrasi) ele geçirmek suretiyle kurumlaşmış, Batı ile 
olan diyalogunu sağlamış, yakınlarının nepotik bir tutum içine girerek, 
güçlenmelerini ve yeni çekirdek alanları meydana getirmek suretiyle dal-
lanıp-budaklanmalarını sağlamıştır. Özellikle 16. yüzyılın tarihçilerine 
dayanılarak, bu dönemin anatomisi üç bölüm içinde sergilenmiştir. Yö-
netim (enderun) ve halk (sürü-köle=reaya) bölünmelerinin nelere yol aç-
tığı tüm boyutlarıyla açıklanmaya çalışılmıştır. 

Gerek Cumhuriyet öncesi, gerekse Cumhuriyet sonrası, modernleş-
me sürecinden tutunuz da ideolojik farklılaşmalara varıncaya kadar or-
taya çıkan tarihsel oluşumda patrimonial devşirme güçlerinin etkin rol-
leri olmuştur. Cumhuriyet sonrası ideolojik alanda ortaya çıkan yarıl-
malarda -özellikle komünizm alanında- rol oynayan toplumsal aktörle-
rin hemen hemen tümü, bu merkezi yönetimi temsil eden güçlerden 
kaynaklanmaktadır. 

Ünlü İngiliz tarihçisi Arnold Toynbee, “Osmanlı’nın kendi halkını ‘kul’ 
etmemek için devşirmeleri ‘kul’ durumuna getirmesi süreci, zamanla gide-
rek tersine dönmüş, ‘kul’ yönetimi ele geçirmiş, bu defa halkı ‘kul’ duru-
muna düşmüştür.” tarzındaki akılcı yorumu günümüzde haklılığını sür-
dürmektedir. Türk toplumunun kısa süre içinde kültürel yarılmalara, 
gerginliklere itilmiş olmasında bu tarihsel yapılaşmanın derin etkisini 
gözlemek mümkündür. Bu nedenle, Atatürk Büyük Nutku’nda Türkiye 
Cumhuriyeti’ni Türk Gençliği’ne emanet etmiş ve Türkiye’yi yönetenlerin 
damarlarındaki kana bakılmasını önermiştir. Bu ifadeler, tarihsel süreç 
içinde ülkeyi yönetenlerin ulusal kimlik taşımalarındaki önemi belirt-
mektedir. 

Bir ülkenin, kısa süre içinde tüm kurumlarında yozlaşmanın gözlen-
mesi, kültürel gerginliklerin giderek dibe vurması, yer altı-yer üstü ör-
gütleşmelerin dallanıp-budaklanmasının nedenleri sosyal yapı araştır-
maları gündeme gelmeden çözümlenmesi mümkün değildir. Şu anda ül-
kemizin dinamik konusunu teşkil eden “yolsuzluk” teorisi gökten düş-
memiştir. Nedenleri, Türk toplum yapısında aranmalıdır. Tıpkı Yir Yo-
ront ve F.J. Kennedy’nin katli sonucu, oluşturulan komisyon raporunun 
sonuçlarında gözlediğimiz gibi. 

Bir sosyal sistem olarak resmi teori (ideoloji), Osmanlı kimliği tüm 
çizgileriyle belirlendikten sonra ele alınmalıdır. Kemalist sistemin yöne-
lim felsefesi, tarihsel bakış açısı, “ulus-devlet”e dayalı milletleşme eğilim-
leri tamamen Osmanlı’ya olan bir tepki unsurudur. Bu tepki unsuru-
nun, bir sosyal sistem çerçevesinde ele alınması, ilke ve öğretilerinin te-
mel unsurlarının nelerden ibaret olduğunun sergilenmesi de yine bu bö-
lümün konusunu oluşturmaktadır. 

Zenginlik ve Yoksulluk kültürünün de, tarihsel toplum yapımızın bir 
yansıması olduğu tüm ayrıntılarıyla açıklanmaktadır. Türk toplumu bir 
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yanda üst tabakayı oluşturan kurumlaşmış bir “Patrimonial Devşirme” 
grubu, öte yanda kırsallık çerçevesini sürdüren “Reaya” tabakası olmak 
üzere, birbirinden tamamen ayrılmış iki oluşumu temsil etmektedir. 
“Öteki Türkiye” veya gecekondu oluşumu tamamen reaya yaşantısının 
büyük kentlerin varoşlarına kadar yayılmasının bir sonucudur. Bu bö-
lümde varsayım olarak, “eğer bir ülkede zenginlik kültürü varsa, yoksul-
luk kültürü de vazgeçilmez bir unsur olarak özelliğini koruyacaktır”, tezi 
savunulmaktadır. Bu yaklaşım: “Tavuk mu yumurtadan çıkar, yoksa yu-
murta mı tavuktan çıkar” türü bir synopsisizm olarak kabul edilmemeli-
dir. Olay tamamen Osmanlı toplum yapısının bir ürünü, bir yansıması-
dır. Sağlıklı bir toplum, dalgalanmalara, bölünmelere veya kutuplaşma-
lara asla izin vermez. Bu yüzden, “öteki Türkiye”, tarihsel merkezi yöne-
tim geleneğini sürdüren sosyal aktörlerin rollerini dengeli ve bütüncül 
(holistic) bir kalkınma modeli içinde oynayamamalarından kaynaklan-
maktadır. 

Değişme ve küreselleşme sorunları bölümü de, kozmopolit aydın an-
layışının bir yansıması olarak gündeme gelmiş durumdadır. Avrupa Bir-
liği’ne yönelirken tarihsel gelişim olgusu, Türk toplum ve kültür yapısı, 
hatta değerler sistemine yönelik hiçbir bilimsel yorum yapılmadan bir 
kalemde katılım belgesi imzalanmıştır. Temsilcileri ülkemizi ziyaretlerin-
de ilk elden Güneydoğu’ da soluğu almışlar, etnik nitelikli eylemlere yö-
nelmişlerdir. Böylece, Batı ve Osmanlı tarihsel yapılaşmasının alt şuurda 
nasırlaşan tepkileri su yüzüne çıkmıştır. 
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İSTANBUL’UN İAŞE VE MALZEME İKMALİNDE 
VİZE SANCAĞI’NIN YERİ VE ÖNEMİ* 

(XVI. - XVII. YÜZYILLAR) 

Prof. Dr. Mehtap ÖZDEĞER** 

Öz 

İstanbul, tarihi hüviyeti ve coğrafi konumu ile Osmanlı İmparatorlu-

ğu’nun yalnızca yönetim merkezi olmakla kalmamış, aynı zamanda im-

paratorluğun ihtişam ve büyüklüğünün bir simgesi olmuştur. Sarayın, or-

dunun ve halkın iaşesi demek olan İstanbul’un iaşesinin sağlanması, 

devlet yöneticilerince mühim işlerin en mühimi olarak görülmüştür. Bu 

mühim işin aksamadan yürümesi için de çeşitli tedbir ve önlemler alın-

mıştır. Taşıma maliyetlerinin yüksek olduğu devirlerde İstanbul’a iaşe ve 

malzeme ikmali öncelikle Rumeli Bölgesi’nden sağlanmıştır. Vize Sancağı, 

İstanbul Boğazı’nın batı kıyılarından başlayarak Trakya içlerine kadar 

yayılan geniş bir bölge üzerinde kurulmuştur. Bu nedenle de İstanbul’un 

iaşesinde önemli bir paya sahiptir. Çalışmamızda İstanbul’un iaşe ve 

malzeme ikmalinde Vize Sancağı’nın yerinin ne olduğu araştırılarak bu 

iaşenin boyutları ve nevileri ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

Anahtar kelimeler: İstanbul, İaşe, Vize Sancağı, Malzeme İkmali. 

Abstract 
The Place and Importance of the Province Vize in the Food 

Supply and Replenishment of Material of Istanbul 
(XVI. - XVII. Centuries) 

Istanbul with its historical significance and geographical position was 

not only the administrative center of the empire but also was a symbol of 
                                                           
* Bu makale 2008 yılında Kırklareli’nin Vize İlçesi’nde düzenlenen sempozyumda tebliğ olarak 
sunulan yayınlanmamış bir araştırmadır. Yıllarca çalışarak, kaynakları tespit ederek kaleme 
alıp, neşredilmiş olan eserleri; hiçbir emek sarf etmeden, yeni bir şey yazmış gibi makale ola-
rak neşretmek, bazı akademi mensubu gençler için olağan hale gelmiştir. Benim Vize Sancağı 
ile ilgili yazdığım makalelerim de aynı ihlal ve haksızlığa uğramıştır. Bu durumun bilim etiği 
açısından uygun bir davranış olmadığı herhalde herkes tarafından bilinmektedir. 
** İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. 
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magnificence and greatness. Supply of the palace, military and public was 

considered ad the most primary business among the other important tasks. 

There were number of measures and actions for possible failures. Originally, 

in the early period the supply of Istanbul was provided from western pro-

vinces namely from Rumelia. The province Vize was established in a wide 

region starting from west coast of Istanbul strait to the inner of Thrace. For 

this reason Vize has a significant share for the supply of Istanbul. In this 

work, we try to search and analyze the place and importance of the Provin-

ce Vize in the food supply and replenishment of material of Istanbul. It also 

tried to analyze the size, dimension and variety of this supply. 

Key words: Istanbul, Iase, Food Supply, The Province of Vize, Reple-

nishment of Material. 

Giriş 

Üç kıtaya yayılmış, geniş ve mümbit topraklara sahip olan Osmanlı 
İmparatorluğu’nda yaşayan nüfusun, özellikle günümüz nüfus rakamla-
rı ile kıyaslanacak olursa oldukça az olduğu tespit edilmektedir. Ord. 
Prof. Ömer Lütfi Barkan’ın tahrir defterlerine dayanarak belirlediği ra-
kamlara göre 1520-1530 döneminde Osmanlı İmparatorluğu’nda yaşa-
yan nüfus 12-12,5 milyondur.1 Bu nüfusun yüzde 80’i ziraî istihsal 
alanlarında, yüzde 20’si ise şehirlerde yaşamaktadır. XVI. yüzyılın sonla-
rında imparatorluğun toplam nüfusu Barkan’ın tahminlerine göre 30-35 
milyona yükselmiştir.2 Ancak Braudel, 60 milyonluk Akdeniz havzası için-
de imparatorluğun toplam nüfusunun 22 milyon civarında olduğunu dü-
şünmektedir.3 1897 yılında bile imparatorluğun nüfusu 29.486.000’dir.4 

Nüfusun ziraat yapılabilir topraklara nispetle yetersiz olduğu devirler-
de devlet, nüfusun sayım dışı bölgelere doğru çekilerek kaybolup gitme-
sini önlemek ve üretimin devamlılığını sağlayabilmek için bazı iktisadî 
tedbirler geliştirmiş ve tatbikat sahasına koymuştur. Bir iktisadî siste-
min belirlenmesinde ise zamanın hususi şartları ile toplumun hayat tar-
zının önemli rolü bulunmaktadır. 

Osmanlı Devleti’nin geçmişten beri uygulaya geldiği iktisat politikala-
rı, bazı temel esaslara dayanmaktadır ki, bunlardan konumuz ile ilgili 
olanı iâşe5 ilkesidir. Devletin en mühim saydığı işlerin başında halkın, 
                                                           
1 Ömer Lütfi Barkan, “Tarihî Demografi Araştırmaları ve Osmanlı Tarihi”, Osmanlı Devleti’-
nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi Tetkikler-Makaleler, Yayına Hazırlayan: Hüseyin Özdeğer, Cilt: 
2, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2000, s. 1412-1415. 
2 Ömer Lütfi Barkan, “a.g.m.”, s. 1421. 
3 Fernand Braudel, Akdeniz ve Akdeniz Dünyası, Çev. Mehmet Ali Kılıçbay, Cilt: 1, Eren Ya-
yınları, İstanbul, 1989, s. 265-266. 
4 Vedat Eldem, Osmanlı İmparatorluğu’nun İktisadi Şartları Hakkında Bir Tetkik, Türk Tarih 
Kurumu Yayınları, Ankara, 1994, s. 12-13. 
5 İâşe; Arapça “ayş” (yaşama anlamında) isminden türemiş bir kelime olup yaşatma, geçindir-
me, besleme anlamına gelmektedir. İâşe ve ibâte ise yedirip içirme ve barındırma anlamındadır. 
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ordunun, donanmanın ve sarayın iâşesi yani beslenmesi ile giydirilmesi-
nin en ucuz, en bol ve en hızlı şekilde temin edilmesi gelmektedir. Ziraî 
üretim ve buna dayanarak teşekkül eden harp ekonomisi tımar sistemi 
içinde teşkilatlandırılırken, ziraî ürünler ve meslek gruplarının ürettikle-
ri malların fiyat ve kalite kontrolü de narh sistemiyle düzenlenmiştir. 
Bunların yanı sıra bir ziraî üretim bölgesinin kendi iâşesini karşılama-
dan diğer bölgelere ürün ihraç etmesi ise yasaklanmıştır. Keza, bir bölge-
nin üretim fazlasının hangi bölgelere ihraç edileceğinin devlet tarafından 
önceden belirlenmesi gibi uygulamalar iâşe politikasına dayanmaktadır. 
Aynı politika doğrultusunda dış ülkelere bazı malların ihracatı da yasak-
lanmıştır. Bunlar, buğday ve arpa gibi hububat ürünleri ile at, silah, ba-
rut, kurşun, bakır, kükürt, zift; öküz, keçi, koyun derisi ve bunların yarı 
mamulü olan sahtiyan, gön ve meşin; bal mumu, don yağı; yapağı, pa-
muk ve pamuk ipliği, yelken bezi ve kereste gibi metalardır. Bu ham-
madde ve malzemeler, ancak Divân-ı Hümâyûn’dan izin alınması halinde 
yurt dışına çıkarılabilmektedir.6 

İâşe, zaruri mal ve eşyaları temin ve koruma düşüncesine dayanan 
bir iktisat politikası olarak dış ticarette ihracatı zorlaştırıcı ve kısıtlayıcı, 
ithalatı ise kolaylaştırıcı ve teşvik edici niteliğiyle himayeci iktisat politi-
kalarından oldukça farklıdır. Osmanlı İmparatorluğu’nun yabancı ülke-
lere verdiği kapitülasyonlar, aslında bu politikaya dayanmaktadır. Kapi-
tülasyonların, iktisadî ve siyasî yapının güçlü olduğu devirlerde zararı ol-
mamıştır. Fakat XIX. yüzyılda sanayileşen Avrupa karşısında az gelişmiş 
durumda kalan Osmanlı Devleti’nde kapitülasyonlar, sanayileşmeyi ve 
çok yönlü dış ticareti engelleyerek ekonomiye ağır ziyanlar vermiştir. 

1. İstanbul ve Vize Sancağı 

Fatih Sultan Mehmed tarafından 1453 yılında fethedilen İstanbul, 
Osmanlı Devleti’nin devletten imparatorluğa geçişinde önemli ve tarihi 
hususiyetiyle zorlayıcı bir amil olmuştur. Şehir, imparatorluk yönetim 
merkezi olmasının yanı sıra tarihi hüviyeti ve coğrafi konumu ile de im-
paratorluğun ihtişam ve büyüklüğünün bir sembolü olarak görülmüş, 
dolayısıyla anıtsal inşaatlar ve diğer bayındırlık hizmetleri ile şehir halkı-
nı refah içinde yaşatmak için iâşe işleri en mükemmel bir tarzda tesis 
edilmeye çalışılmıştır. Ayrıca, yerleşim ve iskân politikalarının bir sonu-
cu olarak İstanbul, hem Akdeniz Dünyası’nın hem de Avrupa’nın en bü-
yük şehirlerinden biri olmuştur. 

İstanbul, imparatorluğun başkenti olması sebebiyle diğer kentlere na-
zaran bünyesinde büyük bir nüfus barındırmaktadır. Robert Mantran’ın 
deyimiyle İstanbul, bir “miğde-kent” niteliği taşımakta olup şehrin iâşesi 
doğrudan doğruya devleti ilgilendiren temel meselelerin başında gelmek-
                                                           
6 Lütfi Güçer, “XVI-XVIII. Asırlarda Osmanlı İmparatorluğu’nun Ticaret Politikası”, Türk İkti-
sat Tarihi Yıllığı, Yıl: 1987, Sayı: 1, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1988, s. 87. 
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tedir.7 Şehirde saray ve saray personeli; devlet memurları, ordu ve do-
nanma mensupları; medreselerde eğitimlerini sürdüren talebeler, ima-
rethane ve darüşşifalarda barınan ve doyurulan yoksul ve garipler gibi 
iâşede “ayrıcalıklı sınıf” olarak tanımlananların dışında, yabancı ve yerli 
tüccar ve elçilikler ile çeşitli meslek kollarına mensup esnaf ve sanatkâr-
lar yaşamaktadır.8 

Ömer Lütfi Barkan’ın tespitlerine göre XVI. yüzyılın ilk yarısında İs-
tanbul’un nüfusu 400.000’dir.9 Mantran’a göre şehrin nüfusu XVII. yüz-
yılda çevresiyle birlikte 700-800 bini bulmaktadır.10 İstanbul şehrinin 
nüfusu zamanına göre diğer kentlerden hatta Avrupa kentlerinden bile 
yüksektir. Aynı yüzyıllarda Osmanlı İmparatorluğu’nun diğer önemli 
kentlerinden Edirne’nin nüfusu 22.000-30.000; Bursa’nın 34.000-
70.000; Ankara’nın 14.000-29.000; Konya’nın 6.000-15.000 ve Kayseri’-
nin 30.000’dir.11 20. yüzyılın başlarında bile İstanbul’un nüfusu en iyim-
ser tahminle 1.200.000 civarındadır.12 

Bünyesinde böylesine büyük bir nüfus barındıran (özellikle de nüfu-
sun büyük bir kısmının askerî sınıf olduğu düşünülecek olursa) impara-
torluğun başkentine kesintisiz bir tarzda yiyecek ve hammadde ikmali 
önemli bir mesele haline gelmektedir. İstanbul bir nevi tüketim, dönüş-
türme ve dağıtım merkezi durumunda olduğundan iâşe daha çok ham-
madde ve mamul mallar halinde şehre dışarıdan getirilmektedir. Yani, 
şehir bir üretim merkezi olmaktan ziyade bir tüketim merkezidir. Ayrıca, 
şehir içinde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârlar için gerekli olan ham-
maddeler; saray, ordu ve donanmanın iâşesi için gerekli olan gıda mad-
deleri; tersane ve tophane gibi askeri tesislerde kullanılan malzemeler ile 
istihdam edilen usta ve işçilerin bir kısmı; bayındırlık hizmetlerinde ve 
büyük bina ve yapıların inşaatlarında istihdam edilen usta ve işçiler ile 
inşaat malzemeleri de şehre dışarıdan getirilmektedir. Bunların haricin-
de devlet, kıtlık zamanlarında piyasaya sürmek amacıyla zahire alımı 
yapmakta ve bunları Tersane-i Amire depolarında muhafaza etmektedir. 
Bu nedenle pek çok bölgenin üretimi İstanbul’un iâşesine tahsis edilmiştir.13 
                                                           
7 Robert Mantran, 17. Yüzyılın İkinci Yarısında İstanbul, Çev. Mehmet Ali Kılıçbay - Enver 
Özcan, Cilt: I, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1990, s. 167. 
8 Robert Mantran, a.g.e., s. 167. 
9 Ömer Lütfi Barkan, “Research on the Ottoman Fiscal Surveys”, Studies In The Economic 
History of the Middle East From The Rise of Islam To The Present Day, Ed. M.A. Cook, New 
York, 1970, s. 163. 
10 Robert Mantran, a.g.e., s. 46-48. 
11 Suraiya Faroqhi, Osmanlı’da Kentler ve Kentliler, 2. Baskı, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İs-
tanbul, 1994, s. 377; Cem Behar, Osmanlı İmparatorluğu’nun ve Türkiye’nin Nüfusu 1500-
1927, Cilt: 2, T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Yayınları, Tarihi İstatistikler Dizi-
si, Ankara, 1996, s. 5. 
12 Cem Behar, a.g.e., s. 79. 
13 Robert Mantran, a.g.e., s. 167; Lütfi Güçer, “XVIII. Yüzyıl Ortalarında İstanbul’un İaşesi 
İçin Lüzumlu Hububatın Temini Meselesi”, İktisat Fakültesi Mecmuası, Cilt: 11, No. 1-4, 
Ekim 1949-Temmuz 1950, s. 408. 
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İstanbul’un iâşesi için gerekli olan tahıl, pirinç, baharat, sebze, kuru 
ve yaş meyveler, yağ, bal, kasaplık hayvan gibi mallar imparatorluğun 
çeşitli bölgelerinden daha çok deniz yoluyla veya kara yoluyla İstanbul’a 
getirilmektedir. Bu ürünler, genellikle özel sermaye sahipleri tarafından 
veya devlet tarafından vazifelendirilen mübayaacılar vasıtasıyla satın 
alınma yoluyla temin edilmektedir.14 

1.1. Vize Sancağının İdari Yapısı ve Ulaşım Sistemi 

XVI. yüzyılda Vize Sancağı, on bir kazadan teşekkül etmektedir. Bu 
kazaların isimleri ise Vize, Bergoz, Kırkkilise, Hasköy-Mahmud Paşa, Ba-
baeskisi, Hayrabolu, Çorlu, Silivri, Hâssa-i İstanbul, Hatun-ili ve Pınar-
hisar’dır.15 

Günümüzde Vize; Bergoz (yeni adıyla Lüleburgaz), Babaeski ve Pı-
narhisar’la beraber, Kırklareli ilinin bir ilçesidir. Kırklareli’nin eski is-
mi Kırkkilise olup, bu isim 1924’te değiştirilmiştir. Hasköy-Mahmud 
Paşa kazası günümüzde, Edirne ilinin Havsa ilçesine bağlıdır. Hayra-
bolu ve Çorlu yeni idari teşkilatta, Tekirdağ ilinin birer ilçesidir. Hâs-
sa-i İstanbul, İstanbul Boğazı’nın batı kıyısından başlayıp, Trakya iç-
lerine kadar uzanan geniş bir bölgede Silivri de dâhil, İstanbul ilinin 
sınırları içinde yer almaktadır. Hatun-ili nahiyesi ise bugün Bulgaris-
tan sınırları içinde kalmış bulunmaktadır. 1667 yılında Rumeli kadı-
lıklarının düzenlenmesiyle ilgi bir kayıtta; Hatun-ili’nin Vize’ye yedi 
konaklık bir mevkide, Yanbolu ile Ruskasırı yakınlarındaki yerlerin is-
mi olduğu kayıtlıdır.16 

Rumeli ve Anadolu bölgesinde karayolları, başlangıç merkezi İstanbul 
olmak üzere üçer kola ayrılmıştır. Rumeli’de Sağ Kol olarak adlandırılan 
karayoluna “Karadeniz-Özi-Kırım Yolu” da denilmektedir. İstanbul’dan 
başlayan Sağ Kol, Çatalca ve Vize’den geçerek Kırklareli’ne ulaşıyor, bu-
radan kuzeye doğru ilerleyerek Aydos, Prevadi, Kozluca, Karasu, İsakcı, 
Akkirman ve Özi üzerinden Kefe’ye yani Kırım’a ulaşıyordu. Güzergâhı 
belirtilen anayol, pek çok tali yolla başka şehir merkezleri ile de bağlan-
mış bulunuyordu. Mesela, Kırklareli’nin kuzeyinden geçen tali bir yol 
Edirne’ye ulaşmaktadır. Bu tali yollar, Balkanların önemli yerleşim yer-
lerini bir ağ gibi birbirine bağlamakta idi. En önemlisi de Tuna nehri ile 
Sağ Kol (anayol) arasındaki bağlantı bu tali yollarla sağlanmaktadır.17 
                                                           
14 Lütfi Güçer, “a.g.m.”, s. 399-408; Lütfi Güçer, “XVI. Yüzyıl Sonlarında Osmanlı İmpara-
torluğu Dahilinde Hububat Ticaretinin Tabi Olduğu Kayıtlar” (bundan sonra Hububat Tica-
retinin Tabi Olduğu Kayıtlar), İktisat Fakültesi Mecmuası, Cilt: 13, No. 1-4, Ekim 1951-Tem-
muz 1952, s. 90-93. 
15 Tapu Kadastro Kuyûd-ı Kadîme Arşivi, Defter No. 165. 
16 M. Kemal Özergin, “Rumeli Kadılıklarında 1078 Düzenlemesi”, Ord. Prof. İsmail Hakkı 
Uzunçarşılı’ya Armağan, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1988, s. 289. 
17 Yusuf Halaçoğlu, Osmanlılarda Ulaşım ve Haberleşme (Menziller), PTT Genel Müdürlüğü 
Yayını, Ankara, 2002, s. 5. 
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2. İstanbul’a İâşe ve Malzeme İkmâli 

2.1. Hububat İâşesi 

Osmanlı idari teşkilatında kadının yetki alanını ifade eden ve sancak-
tan sonra gelen yönetim merkezi olarak kaza, hububat ticareti konusun-
da dışa kapalı hale getirilmiştir. Her kazada, üretilen hububatın o kaza-
nın ihtiyacı dâhilinde tüketilmesi zaruri bir uygulama olarak kabul edil-
miştir. Hububat ticaretinin tamamıyla serbest bırakılması halinde ise şu 
istenmeyen sonuçlar ortaya çıkacaktır. Birincisi kazalarda hububat kıt-
lıkları ve fiyat artışları görülecektir. İkincisi askeri mükellefiyet şeklinde 
teşekkül eden orduların iâşe hizmetleri yerine getirilemeyecektir. Üçün-
cüsü hububat satışından elde edilen vergilerde bir azalma olacaktır. 
Dördüncüsü ise hububat fazlasının sevk edilmesi gereken şehir ve kasa-
baların iâşesi kesintiye uğrayacak, bu da kentli nüfus üzerinde (özellikle 
İstanbul’un nüfus yapısı düşünülecek olursa) bir hoşnutsuzluğa hatta 
siyasi ve sosyal bir kargaşaya sebep olabilecektir.18 

Ancak, bazı büyük nüfusa sahip şehirler civarındaki ziraat sahaların-
da yetişen hububatı iâşesine kâfi gelmeyen İstanbul, Edirne, Medine ve 
Mekke gibi şehirler; hububat üretimi yıllık tüketim ihtiyacına kâfi gelme-
yen adalar, stratejik öneme sahip olup askeri yığınak yapılan sınır boyla-
rı gibi dışarıdan gelecek hububata bağımlı yerler de bulunmaktadır. 
Bunlara doğal afetler nedeniyle hububat darlığı çekilen bölgeler de ilave 
olmaktadır. Bu istisnai durum ve şartlar içindeki yerlere devlet, hububat 
ürünleri bol olan kazalardan hububat nakline müsaade etmektedir.19 

Hububat ticaretiyle uğraşan tüccarlar, devlet merkezinden aldıkları 
müsaade hükümlerine dayanarak bölgelerarası hububat ticareti yapabil-
mektedir. Bir kazadan satın aldıkları hububatı neresi için satın almışlar 
ise eksiksiz olarak oraya götürmeleri hususunu taahhüt etmektedirler. 
Devlete vermiş oldukları bu taahhüdü yerine getireceklerine dair bir de 
kefil göstermek zorunlulukları bulunmaktadır.20 

İstanbul’un iâşesi için lazım gelen tahıl ürünlerinin tamamına yakını 
hariçten temin edilmektedir. Eflak ve Buğdan eyaletleri ile Tuna iskelele-
ri ve Rumeli’nin Batı Karadeniz sahillerinde bulunan iskelelerin hinter-
landına dâhil bulunan üretim bölgeleri ile Trakya, Ege bölgesi, Kocaeli, 
Hüdavendigar ve Karesi sancaklarının tahıl ürünleri, İstanbul’un iâşesi-
ne tahsis edilmiştir. İmparatorluğun başkentine Dimyat ve İskenderiye 
üzerinden Mısır’ın hububat ve bakliyatı da gelmektedir.21 

Tahıl ambarı olarak nitelenen bölgelerde üretilen hububatın “bir hab-
be ve bir tanesinin” başkentten başka yerlere sevk edilmesi yasaklanmış-
                                                           
18 Lütfi Güçer, “Hububat Ticaretinin Tabi Olduğu Kayıtlar”, s. 81. 
19 Lütfi Güçer, “a.g.m.”, s. 81-83. 
20 Lütfi Güçer, “a.g.m.”, s. 90 vd. 
21 Lütfi Güçer, “a.g.m.”, s. 86-87. 
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tır. Bu bölgeler, devlet yetkilileri tarafından sürekli olarak gözetim altın-
da bulunduruluyor; hububat ihracı, bir yerden başka bir yere taşınması 
ve satılması ancak devletin izni ve müsaadesiyle gerçekleşebiliyordu. 
Böylece, hububat kaçakçığı önlenmeye çalışılıyordu. Alınan bu tedbirlere 
rağmen Ege bölgesi ile Arnavutluk’tan yabancı ülkelere hububat kaçırılı-
yordu.22 

Birçok üretim bölgesinden İstanbul’a sevk edilen hububat, genellikle 
deniz veya nehir yoluyla ulaştırılmakta idi. Çünkü hububat yükte ağır 
bahada hafif mallardan olduğundan karayolu ile taşınması halinde taşı-
ma maliyetleri oldukça yükselmektedir. Bu sebeple hububat ürünlerinin 
daha çok, hızlı ve ucuz bir şekilde nakledilmesi ancak nehir ve deniz yol-
ları vasıtasıyla olmaktadır. Öte yandan, denizler her zaman seyrüsefere 
elverişli olmamaktadır. Karadeniz’de en elverişli seyrüsefer mevsimi 15 
Ağustos-30 Eylül arasında idi. Kış aylarında bu seferler tamamıyla dur-
ma noktasına geliyordu. Bu nedenle deniz taşımacılığı ve depolama işle-
rinin çok iyi organize edilmesi gerekiyordu.23 

Başkentin yıllık hububat tüketimi çok yüksek rakamlara ulaşmakta-
dır. Şöyle ki, 1758 yılında gerek özel sermaye ve gerekse devlet (daha çok 
kıtlık ve darlık zamanlarında başvurulmaktadır) sermayesince İstanbul’a 
7.070.000 kile24 (yaklaşık 181.387.920 kg.) hububat getirilmiştir. Bu hu-
bubatın %91,4’ü özel sermaye, %8,6’sı ise bizzat devlet tarafından istih-
sal bölgelerinden alınarak İstanbul’a getirilmiştir.25 Diğer bir kaynağa 
nazaran, (XVIII. yüzyıl başlarında) İstanbul’un günlük tahıl tüketimi 200 
tondur.26 

İstanbul’daki değirmenlerin taş sayılarından da yıllık hububat tüke-
tim miktarı belirlenebilir. Buna göre, 1763 yılında İstanbul’da ekmekçi 
değirmenlerinin taş sayısı 1118, uncu değirmenlerinin taş sayısı ise 
382’dir. Ekmekçi değirmenlerinde taş başına günde 9 kile, uncu değir-
menlerinde de 8 kile hububat öğütülmektedir. Buradan hareketle sadece 
İstanbul fırınlarında tüketilen yıllık hububat miktarı 4.788.070 kileye 
ulaşmaktadır. Bu da yaklaşık 122.843 tona tekabül etmektedir.27 İstan-
bul’un nüfusu 450 bin olarak tahmin edilir ise kişi başına düşen yıllık 
hububat miktarı 273 kg.dır. 

Vize ve bölgesinin tüketim fazlası olan hububat ürünleri, Rodoscuk 
(Tekirdağ) ve Ereğli iskelesinden İstanbul’a nakledilmektedir. Rodoscuk 
                                                           
22 Lütfi Güçer, “a.g.m.”, s. 86-87; Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomik ve 
Sosyal Tarihi, Cilt: 1, Eren Yayınları, İstanbul, 2000, s. 233. 
23 Halil İnalcık, a.g.e., s. 230. 
24 İstanbul kilesi olup, 25.656 kg. tekabül etmektedir. 
25 Lütfi Güçer, “İstanbul’un İaşesi İçin Lüzumlu Hububatın Temini Meselesi”, s. 410. 
26 Halil İnalcık, a.g.e., s. 228’den naklen: R. Murphey, “Provisioning Istanbul: The State and 
Subsistence In The Early Modern Middle East”, Food and Foodways, II, 230-234. 
27 Salih Aynural, İstanbul Değirmenleri ve Fırınları, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 2001, s. 4. 
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iskelesinde hububat ürünlerinin depolandığı mahzenler bulunmaktadır. 
Buradaki mahzenlerde depolanan hububat peyderpey İstanbul’a götü-
rülmektedir.28 Rodoscuk iskelesine Vize sancağından hububat sevk eden 
kazalar Hayrabolu, Hasköy-Mahmud Paşa, Bergoz, Kırkkilise ve Babaes-
ki’dir. Ereğli (ve Silivri) iskelesine ise Çatalca, Midye, Çorlu, Çekmece-i 
Kebir, Çekmece-i Sagir, Pınarhisar, Saray ve Vize’den hububat sevk edil-
mektedir.29 

1574 tarihinde, Vize kazasından İstanbul’a nakledilecek olan zahire, 
Ereğli iskelesine arabalar ile taşınmış ve buradan da denizyolu ile İstan-
bul’a götürülmüştür. Zahirenin taşınmasına reâyânın arabaları kâfi gel-
mediğinden müsellem ve yörükler de taşıma işi ile görevlendirilmiştir.30 

Edirne’nin zahire ihtiyacının bir kısmı da Vize ve bölgesinden temin 
edilmektedir. 1571 yılında Babaeskisi, Hasköy, Karinabat, Aydos, Vize, 
Kırkkilise ve Pınarhisar kadılarına yazılan bir hükümde; Edirne’ye irsâli 
ferman olunan zahirenin henüz gönderilmediği, bir an evvel gönderilmesi 
gerektiği bildirilmektedir. Bu hükmün birer sureti de, Çirmen, Dimetoka, 
Ergene, Hayrabolu, İpsala, Ferecik, Keşan, Malkara, Gümülcine, Kızıla-
ğaç, Zağra-i Atik ve Zağra-i Cedid, Akçakızanlık, Yanbolu, Filibe ve Ta-
tarpazarı kadılarına gönderilmiştir.31 

Edirne’nin acil olarak zahireye ihtiyacı olduğu zamanlarda, Vize san-
cağında yaşayan müsellem ve yörük gibi taifelerden, ellerinde bulunan 
un ve zahireyi, Edirne’de satılmak üzere görevlilere teslim etmeleri isten-
mektedir.32 

2.2. Et İaşesi 

İstanbul halkının temel besin maddelerinden biri buğday, diğeri ise 
koyun etidir. Koyunların mahallinden toplanıp canlı olarak İstanbul’a 
getirilmesi için devlet tarafından ayrı bir teşkilat ve denetleme sistemi 
kurulmuştur. Başkentin iâşesi için gerekli olan koyunlar öncelikle Trak-
ya, Vize, Makedonya, Eflak ve Buğdan’dan sağlanmaktadır. İkinci olarak 
Orta ve Güney Anadolu’daki Türkmen Aşiretleri’nin yetiştirdiği koyunlar-
dan temin edilmektedir. Saray mutfağı erzakı içinde de önemli bir paya 
sahip olan koyun ve kuzu temini Büyükçekmece, Silivri, Çorlu, Bergoz, 
Tekirdağ, Çatalca, Hayrabolu, Malkara gibi yerlerden yapılmaktadır. İs-
tanbul’a getirilen kuzuların iyileri seçilerek saraya verilir geri kalanlar 
ise halka satılırdı. Her yıl Ramazan ayı öncesinde et sıkıntısı çekilmeme-
                                                           
28 Suraiya Faroqhi, “İstanbul’un İaşesi ve Tekirdağ Rodoscuk Limanı (16.-17. Yüzyıllar)”, 
ODTÜ Gelişme Dergisi, Türkiye İktisat Tarihi Üzerine Araştırmalar II, 1979-80, Özel Sayı, An-
kara, 1981, s. 144. 
29 Salih Aynural, a.g.e., s. 167-168. 
30 BOA, Mühimme Defteri, No. 26, s. 310 (H. 982 / M. 1574). 
31 BOA, Mühimme Defteri, No. 16, s. 52 (H. 979 / M. 1571). 
32 BOA, Mühimme Defteri, No. 7, s. 177 (H. 975 / M. 1567). 
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si için bir ay önceden bahsi geçen yerlerden kuzu alınması istenmekte-
dir.33 İstanbul’da sığır eti az miktarda tüketilmekte olup bunlar da Trak-
ya’dan getirilmektedir.34 

İstanbul’un ihtiyacı olan koyun sayısı devlet yetkilileri tarafından ön-
ceden belirlenmekte ve kazalar arasında paylaştırılmaktadır. Kaza kadı-
ları da, kazasından istenen miktardaki koyunları köyler arasında paylaş-
tırmakta idi. Koyunların sürülerek getirildiği yerlerde satılabileceği endi-
şesiyle de buralardaki et narhı İstanbul’dan daha düşük seviyede tutul-
muştur.35 Köylerden koyunları toplayan kişilere celep veya celeb-keşân 
denilmektedir. Celepler resmi olarak kayıtları tutulan ve belli miktarda 
(bir fermanda en az 100.000 akçe) servet sahibi olan bir nevi toptancı 
tüccarlardı.36 Celeplik, kârlı bir iş değildi, çoğunlukla iflasla sonuçlanır-
dı. Bu nedenle daha çok cebri olarak icra edilen bir görev niteliğindedir. 

1674 tarihli bir belgeden İstanbul’a bir yıl içinde getirilen ve kesilen 
hayvan sayısı hakkında bilgi edinmek mümkün olmaktadır. Bu belgeye 
göre, 199.900 sığır, 3.965.760 koyun ve 2.877.400 kuzu İstanbul’a geti-
rilip kesilmiştir. Bu getirilen hayvanların yaklaşık olarak otuzda biri sa-
rayda tüketilmiştir.37 

Vize ve bölgesi İstanbul’un et ihtiyacının temin edildiği önemli yerler-
den birisidir. 1578 tarihinde, Vize merkez kazasından İstanbul’a gönde-
rilmesi istenen koyun sayısı 9.000’dir. İstanbul’a gönderilen koyunların 
işe yarar, bahar ve mevsim koyunu olması gerektiği ayrıca belirtilen bir 
husustur.38 1583 yılında, Kırkkilise kadısının İstanbul’a yazdığı bir mek-
tuba istinaden, memuriyeti zamanında İstanbul’a 300.000’den fazla ko-
yun gönderdiği anlaşılmaktadır.39 

Bazen İstanbul’a sevk edilen koyunların bir kısmı yolda kaybolmakta-
dır. Misal olarak, 1565 tarihinde, Kırkkilise’den geçen 41 sürü koyundan 
11 sürüsü İstanbul’a varmış, geri kalan 30 sürü ise kayıp olmuştur 
(Bkz. Belge 2).40 

Vize Sancağında, hem askeri sınıf hem de sivil halkın elinde olan ko-
yun ve kuzuların ancak Hızır-ı İlyas’da, Kalyoz isimli mahalde satılması-
na izin verilmiştir. Hızır-ı İlyas’dan evvel ve başka mahallerde koyun sa-
                                                           
33 F. Emine Berksan, Matbah-ı Âmire (Saray Mutfağı) (1703-1730), İstanbul Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul, 2005, s. 62. 
34 Robert Mantran, a.g.e., s. 180-181. 
35 F. Emine Berksan, a.g.e., s. 62. 
36 Suraiya Faroqhi, Osmanlı’da Kentler ve Kentliler, s. 282. 
37 Robert Mantran, a.g.e., s. 182. 
38 Bu hükümde Vize kazasından İstanbul’a 2.000 koyun gönderildiği, ancak asıl miktarın 
9.000 olduğu bu nedenle geri kalan koyunların da sürücülerle gönderilmesi istenmektedir. 
Bkz. BOA, Mühimme Defteri, No. 35, s. 117 (H. 986 / M. 1578). 
39 BOA, Mühimme Defteri, No. 48, s. 252 (H. 990 / M. 1583). 
40 Ahmed Refik, Onuncu Asr-ı Hicri’de İstanbul Hayatı (1495/1591), Enderun Kitabevi, İs-
tanbul, 1988, s. 86. 
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tılması ise yasaklanmıştır.41 Kalyoz’da bu koyunları satın alanlar ise an-
cak İstanbul kasapları olmaktadır.42 

İstanbul’da kasaplık kâr getiren bir iş değildir. Bu nedenle haksız ye-
re para edinenler tespit edildiğinde bunlardan İstanbul’a gelerek kasap-
lık yapmaları istenmekteydi. 1572 yılında Vize Sancağına bağlı Bergoz 
kazasında ikamet etmekte olan Mürdüm oğlu Ali de bu uygulamaya tabi 
tutulmuştur. Adı geçen zengin kişiyi kasaplık yapmak üzere, evi ve barkı 
ile birlikte İstanbul’a gönderilmesi hususunda Bergoz kadısına bir fer-
man gönderilmiştir.43 Diğer taraftan Vize merkez kazasına bağlı Yakacık 
köyünden bir kişinin de 200 koyun için celep yazılması emredilmiş. An-
cak bu kişinin daha fazla koyun getirmeye gücü olduğu anlaşıldığından 
üzerine 50 koyun daha yazılmıştır.44 

Rumeli bölgesinde bulunan koyunların bir kısmı Vize ve Istranca dağ-
larında kışlamaktadır. Koyunlar ağaçlara zarar vermekte olup, bu hu-
susta dağ korucularına tembihte bulunulmakta ve ağaçların zarar gör-
memesi emren istenmektedir.45 

İstanbul’da kırmızı et dışında tavuk, yumurta ve balık da tüketilmekte-
dir. Belgelerde “makiyan” olarak geçen tavuk Vize, Tekirdağ, Çorlu, Pınar-
hisar, Hayrabolu, Malkara, Söğütlü, Savucakdere, Bozapa ve İzmit bölge-
sinden gelmekte ve Odun Kapısı iskelesine indirilmektedir.46 Çeşitli yerler-
den gelen bu tavuklar, önce sarayın ihtiyacı için tavukçubaşı tarafından 
satın alınmakta geri kalanlar da esnaf arasında taksim edilmektedir.47 

2.2.1. Koyun Hizmetiyle Görevlendirilen Müsellem ve Yörükler 

Kızılca Müsellemlerin nöbetlisi olan 273 nefer, Vize Yörüklerinden ise 
105 nefer, zaruret hasıl olduğunda koyun emininin yanında istihdam 
edilerek, koyun hizmeti ile vazifelendirilmektedir. Müsellemler, çeribaşı-
ları ile birlikte koyun hizmetine gitmektedir.48 Bu görevlendirmelerde 6 
aylık erzakları da kendileri tarafından tedarik edilmektedir.49 Bazı haller-
de, Kızılca Müsellemlerin 150’si koyun hizmetine geri kalanı ise donan-
maya gönderilmektedir.50 

1577 tarihinde, Kırkkilise Beyi’ne hitaben yazılan bir hükümde; Kara-
su Yenicesi kazasında bulunan Karasu köprüsü başındaki Karaorman 
                                                           
41 BOA, Mühimme Defteri, No. 34, s. 118 (H. 986 / M. 1578). 
42 BOA, Mühimme Defteri, No. 27, s. 397 (H. 983 / M. 1576). 
43 BOA, Mühimme Defteri, No. 10, s. 249 (H. 979 / M. 1572). 
44 BOA, Mühimme Defteri, No. 31, s. 75 (H. 985 / M. 1577). 
45 BOA, Mühimme Defteri, No. 24, s. 253 (H. 982 / M. 1574). 
46 Robert Mantran, a.g.e., s. 183. 
47 F. Emine Berksan, a.g.e., s. 63. 
48 BOA, Mühimme Defteri, No. 7, s. 430 (H. 975 / M. 1568). 
49 BOA, Mühimme Defteri, No. 10, s. 315 (H. 979 / M. 1571). 
50 BOA, Mühimme Defteri, No. 24, s. 163 (H. 982 / M. 1574). 
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adlı ormanı kırmağa memur edilen Kızılca Müsellemleri, koyun hizmetin-
de olduklarından bu hizmete gönderilememiştir. Bu durum Karasu Yeni-
cesi kadısı tarafından yetkililere bildirilmiş, Gümülcine ve Karasu’daki 
100 müsellemin koruyu kırmaya, geriye kalan müsellemlerin ise koyun 
işine memur edilmeleri emr olunmuştur.51 

2.3. Diğer İâşe Maddelerinin Nereden Temin Edildiğine ve Nasıl 
Korunduğuna Dair Hükümler 

Hâssa-i İstanbul, Silivri ve Çatalca’da üretilen peynirler İstanbul’a 
tahsis edilmiştir. Kaşkaval peyniri, tulum peyniri ve tekerlek peyniri tür-
leri de Tekirdağ, Eflak, Limni, Ahyolu, Karadeniz ve Eğriboz adalarından 
İstanbul’a getirilmektedir.52 

Vize kadısına hitaben 1571 tarihinde yazılan bir hükümde kazanın 
Keçi Köyü’nde peynir üreticilerinin olduğu belirtilmektedir. Bunlardan 
dört kişi öldürülmüş olup katillerin siyaset olunması için İstanbul’a gön-
derilmesi hususu emredilmektedir.53 

İstanbul’un ihtiyacı olan turşu, üzüm ve sirkenin bir kısmı da Vize ve 
bölgesinden getirilmektedir. Çorlu, Silivri ve Haslar kadılarına zaman za-
man gönderilen hükümlerde, kazaları dâhilde olan bağların üzümünden 
şıra yapılmaması, bunlardan pekmez, turşu ve sirke yapılması istenmek-
tedir.54 

Haslar kazasında bağları bulunan Müslümanlar bazen üzümlerini 
tüccarlara satmayıp, şarap yapılması için Hıristiyanlara satmaktadırlar. 
Üzümlerin tüccarlara satılıp diğer kişilere satılması men edilmiştir.55 

Tuz ise Silivri, Çekmece, Ahyolu, Eflak, Kefe, Aydos, Saruhan, Ege 
adaları ve Mısır’dan gelmektedir.56 Sarayda Tuz-ı Eflak denilen Eflak tu-
zu ve Tuz-ı harcî denilen tuz kullanılıyordu. Padişahın sofrası için kulla-
nılan tuz Eflak tuzu idi. Bu tuz, ocaklık olarak her yıl 400 kaya (20.000 
kıyye) olarak geliyor ve mîrî ambarda depolanıyordu.57 

Vize Kazası’ndaki Apardos pınarından çıkan balıklar hâssa-i hümâ-
yûn için ayrılmıştır. Bu pınarda kimseye balık avlattırılmamaktadır. Av-
lanma yasağına uymayanların ise isimleri İstanbul’a bildirilmektedir.58 
Bu iâşe maddelerinin dışında Vize bölgesinden İstanbul’a deri, demir, 
kuru ot ve saman da ihraç edilmektedir. 
                                                           
51 BOA, Mühimme Defteri, No. 31, s. 57 (H. 985 / M. 1577). 
52 Robert Mantran, a.g.e., s. 187. 
53 BOA, Mühimme Defteri, No. 14, s. 1089 (H. 979 / M. 1571). 
54 BOA, Mühimme Defteri, No. 5, s. 139 (H. 973 / M. 1565). 
55 BOA, Mühimme Defteri, No. 5, s. 108 (H. 973 / M. 1565). 
56 Robert Mantran, a.g.e., s. 188-189. 
57 F. Emine Berksan, a.g.e., s. 100. 
58 BOA, Mühimme Defteri, No. 7, s. 677 (H. 976 / M. 1568). 
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3. Vize Sancağı’nda Gemi Yapımı, Ustalar ve Donatımı 

Kıbrıs’ın fethinden sonra adayı Türklerin elinden kurtarmak için ha-
rekete geçen haçlı ittifakına ait donanma ile Osmanlı donanması 7 Ekim 
1571’de İnebahtı körfezinde karşı karşıya gelmiştir. Osmanlı donanma-
sında 230 gemi, 25.000 asker var iken müttefik donanmasında 243 ge-
mi, 37.000 asker bulunmakta idi. Bu iki muharip güç arasında asıl fark, 
Osmanlı donanmasının uzun süren savaşlardan sonra yorgun ve zayıf 
düşerek savaşma gücünün azalması; müttefik donanmasının ise bu du-
rumda olmayışıdır. Osmanlının yenilgisiyle sonuçlanan savaşta 20.000 
asker şehit olmuş, 3.000 kişi ise esir düşmüştür. Osmanlı donanması 
bu savaştan büyük hasar ve zayiatla çıkmış, 200’ün üzerinde gemisi 
kaybedilmiştir. Müttefik donanmasında ise 8.000 asker ölmüş, 15 kadır-
ga batmış ve birçok gemi de tahrip olmuştur.59 

Deniz muharebesinde donanmasının büyük bir kısmını kaybeden Os-
manlı yönetimi, hemen harekete geçmiş, kış mevsimi boyunca bütün ter-
sanelerinde gemiler inşa ettirmiştir. Bu tersaneler: İstanbul, Gelibolu, İz-
mit, Sinop, Varna, Silistre, Semendire, Burgaz, İğneada, Vize, Midye, Ah-
yolu, Süzebolu, Kefken, Bartın, Samsun, Biga, Gemlik, Rodos, Alanya, 
Antalya ve Sakarya nehrinde bulunmaktadır.60 

İlk etapta, 50’si Anadolu’da ve 50’si Rumeli’de olmak üzere 100 adet 
gemi inşasına teşebbüs edilmiştir. Bu bilgiyi edindiğimiz belgenin tarihi 
ise nazarı dikkatimizi çekmekte olup belge 24 Ekim 1571 tarihlidir. İne-
bahtı deniz muharebesi 7 Ekim’de olduğuna göre devlet yöneticileri, hiç 
vakit kaybetmeden yeni bir donanma tesis etmek istemişlerdir.61 Beş-altı 
ay zarfında İstanbul tersanesi ile birlikte 134 gemi inşa edilmiştir. Levent 
reislerinin kendi gemilerini inşa ve tamir ettirmesiyle bu rakam 250’ye 
çıkmıştır. Ayrıca, gönüllü reislerin 300 kadar çekdirisi de donanmaya 
katılmıştır. Böylece eski gücüne erişen donanma, 1572 yılının Haziran 
ayında denize açılmıştır.62 

3.1. Vize’de İnşa Edilen Gemiler 

Midye ve Yeniada63 tersanelerinde Osmanlı donanması için 8 kadırga 
ile 2 mavna inşa edilmiştir. Bu gemilerin inşası için gerekli olan kereste de 
Vize Sancağı dâhilindeki ormanlardan kesilen ağaçlardan elde edilmiştir.64 
                                                           
59 İdris Bostan, Osmanlılar ve Deniz, İstanbul, 2007, s. 26-27. 
60 İdris Bostan, a.g.e., s. 27. 
61 BOA, Mühimme Defteri, No. 16, s. 78 (H. 979 / M. 1571). 
62 İdris Bostan, a.g.e., s. 27. 
63 Günümüzde İğneada olarak bilinen Yeniada’nın ismi bazı vesikalarda İneada olarak geç-
mektedir. Bkz. BOA, Mühimme Defteri, No. 22, s. 234; İdris Bostan, Osmanlı Bahriye Teşkila-
tı: XVII. Yüzyılda Tersane-i Amire, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1992, s. 27. 
64 BOA, Mühimme Defteri, No. 16, s. 80 (H. 979 / M. 1571); BOA, Mühimme Defteri, No. 21, 
s. 33 (H. 980 / M. 1573). 
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Vize Beyine hitaben yazılan bir hükümde, orada yapılacak olan 5 ka-
dırga ve bir baştardarın acele olarak tamamlanması, tersaneye göndere-
ceği 10 gemi kerestesini de mümkün olan yerlerden kestirip hazırlatması 
ve bu gemilerden ikisi mavna olacağından kerestelerini mahzenden ala-
cağı çapa göre kestirmesi istenmektedir.65 Vize Beyine yazılan başka bir 
hükümde ise Vize’de inşa edilen 8 kadırga ve iki mavnadan bahsedil-
mektedir. Geriye kalan kerestenin deftere kaydedildiği ve bu kayıtlara is-
tinaden kereste kimlerin elinde kaldı ise bunlardan geri alınması isten-
mektedir.66 

Vize Beyine hitaben yazılan Mart 1572 tarihli bir başka hüküm de ise 
Midye’de sekiz parça gemi inşa edileceği belirtilmektedir ve bu gemiler-
den ikisi aynı yıl tamamlanmıştır. Diğer gemilerin inşaatının tamamlan-
ması için kalafatçıya (gemilerin kaplama tahtaları arasını üstüpü ile dol-
durup ziftleyen kimseler) ihtiyaç olduğu zikredilmektedir. Ayrıca Vize, Pı-
narhisar, Bergoz, Ereğli ve Babaeski kazalarından sekiz parça kadırga ve 
iki parça mavna için akçe karşılığında gemi yapımına uygun kereste ke-
silmesi ve kesilen kerestelerin Yeniada iskelesine indirilmesi istenmekte-
dir.67 (Ayr. Bkz. Belge 3). 

Osmanlı donanmasında harp gemisi olarak en çok kullanılan gemi 
türü kadırga idi. Kadırgalar kuruluş devirlerinden XVII. yüzyılın sonuna 
kadar donanmada vurucu güç olarak kullanılmıştır. Kadırgalar, oldukça 
uzun ve dar, kısmen su seviyesinde denecek kadar alçak ve hareketleri 
seri olan gemilerdir. Limanlara giriş çıkışta ve düşman gemisine saldırı 
esnasında kürekle; denize açıldıktan sonra ise hava rüzgârlı iken yelken-
le hareket etmekteydiler. Osmanlı kadırgasının boyu 41,5-42,5 metre 
arasında değişmektedir. Bir kadırgada 25 oturak, her oturağın iki tara-
fında birer kürek olmak üzere 49 kürek bulunmaktadır. Bir kürek boş-
luğu ise mutfak olarak kullanılmaktadır.68 

Kadırgalarda bulunan gemi personeli: Kürek başına dört ya da beş ki-
şi olmak üzere toplam 196 ila 245 kürekçi bulunmakta idi. Bunların dı-
şında 100 savaşçı bulunmaktaydı. Gemi personeli arasında 20 alatçı, iki 
dümenci, bir yelkenci, iki gûmi (yelkencinin maiyetinde yelken hizmetiy-
le vazifeli kişiler), iki kürek yapıcı, iki kalafatçı, iki neccar ile harita ve 
pusula kullanabilen bir reis bulunmaktaydı. Böylece toplam personel 
328 kişiyi bulmaktadır.69 İnebahtı Deniz Muharebesi’nden sonra çok kı-
sa bir sürede yapılan gemi yapımı işinin büyüklüğünü meydana çıkar-
                                                           
65 BOA, Mühimme Defteri, No. 10, s. 299 (H. 979 / M. 1571). 
66 BOA, Mühimme Defteri, No. 21, s. 33 (H. 980 / M. 1573). 
67 12 Numaralı Mühimme Defteri, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Osmanlı 
Arşivi Daire Başkanlığı Yayın Nu: 33, Divan-ı Hümayun Sicilleri Dizisi: IV, C. II, Ankara, 
1996, s. 185. 
68 İdris Bostan, Osmanlı Bahriye Teşkilatı, s. 85-86; İdris Bostan, Osmanlı Denizciliği, s. 114. 
69 İdris Bostan, Osmanlı Bahriye Teşkilatı, s. 86. 
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mak için orta büyüklükteki bir kadırganın XVII. yüzyıl başlarındaki in-
şaat maliyetini yazmakta fayda vardır. Kadırga yapımında kullanılan ke-
reste, çivi, zift, katran, üstüpü gibi malzemelerin yanı sıra marangoz, ka-
lafatçı, burgucu, bıçkıcı ve demirci gibi sanatkârların ücretleriyle birlikte 
toplam maliyeti 236.500 akçeyi bulmaktadır.70 

Mavna, uzunluğu 49 metre olan iki veya üç direkli, iki katlı, çektiri 
türünden bir savaş gemisidir. Bu gemiler, 26 oturaklı olup, toplam 52 
küreği bulunmaktadır. Her bir kürek yedi kişi tarafından çekildiğine gö-
re bir mavnada 364 kürekçi bulunmakta olup diğerleriyle birlikte 600’e 
yakın mürettebat görev yapmaktadır.71 

3.2. Tersanelerde İstihdam Edilen Usta ve İşçiler 

Vize ve bölgesinde bazı mesleklerde ihtisaslaşmış esnaf ve sanatkârlar 
daha evvel teminen mevcut olup muhafaza edilmektedir. İstanbul ve ya-
kın bölge tersanelerinde ihtiyaç hâsıl olduğunda bunlar çağrılmaktadır. 
Mesela, Vize ve Pınarhisar kadılarına hitaben yazılan bir hükümde, Ah-
yolu’nda yapılmakta olan gemiler daha fazla olduğundan, kazalarından 
neccar, kalafatçı ve burgucu göndermeleri istenmektedir.72 Aynı kadılık-
lara yazılan bir başka hükümde ise İğneada’da yapılmakta olan gemiler 
için bıçkıcı göndermeleri istenmektedir.73 

Bu tersanelerde yapılacak olan kadırgalar için istenilen neccar ve ka-
lafatçı yerine ırgat gönderilmiştir. Bunun üzerine Vize ve Pınarhisar ka-
dıları ile İskender Çavuş’a yazılan bir hükümde, Midye kasabası ve civa-
rında bulunan 70-80 ustadan yarısının Süzebolu ve Ahyolu tersaneleri-
ne gönderilmesi gerektiği belirtilmektedir.74 

Ancak Belge 3’deki hükümde de görüldüğü üzere, Mart 1572 tarihin-
de Midye tersanesinde 10 kalafatçı çalışmakta olup, bu ustalar yapıla-
cak gemilere kâfi gelmediğinden 20 kalafatçıya daha ihtiyaç duyulmak-
tadır. Vize Beyi’nden ustaları araç ve gereçleriyle birlikte tersaneye gön-
dermesi istenmiştir.75 Oysa Aralık 1571 tarihinde Midye’deki ustaların 
yarısı Süzebolu ve Ahyolu tersanelerine gönderilmişti.76 

Vize, Kırkkilise ve Pınarhisar kadılarıyla birlikte Yenice-i Kızılağaç, 
Yanbolu, Karinabad, Aydos ve Ruskasrı kadılarına gönderilen bir başka 
hükümde; Ahyolu ve Süzebolu’da yapılması emrolunan 25 adet kadırga 
için neccar, bıçkıcı, ışkıcı, burgucu, kalafatçı, kürekçi talep edilmektedir. 
                                                           
70 İdris Bostan, Osmanlı Bahriye Teşkilatı, s. 86. 
71 İdris Bostan, Osmanlı Denizciliği, s. 124-125. 
72 BOA, Mühimme Defteri, No. 10, s. 299 (H. 979 / M. 1571); BOA, Mühimme Defteri, No. 16, 
s. 142 (H. 979 / M. 1571). 
73 BOA, Mühimme Defteri, No. 22, s. 311 (H. 981 / M. 1573). 
74 BOA, Mühimme Defteri, No. 10, s. 299 (H. 979 / M. 1571). 
75 12 Numaralı Mühimme Defteri, s. 185. 
76 BOA, Mühimme Defteri, No. 10, s. 299. 
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Bunların dışında kendir, araba ve kereste de istenmektedir. Bu kadırga-
lar, nevruzdan evvel tamamlanıp İstanbul’a gönderilecektir.77 

Ayrıca, tersanede istihdam edilen usta ve işçilerin yemekleri için ge-
rekli olan zahire, bedeli ödenmek suretiyle Vize kazasından temin edil-
mektedir. Tersanelerde ekmekçi ve aşçı esnafı da bulunmaktadır. Bura-
da amaç tersane çalışanlarına yiyecek sıkıntısı yaşatmamaktır.78 

Kadırga, mavna ve baştardalarda kullanılan kürekleri kesen ustalara 
“teksinarcı” denilmektedir. Vize, Pınarhisar, Saray ve Midye’de, Tersane-i 
Amire için kürek kesen toplam 60 teksinarcı bulunmaktaydı. Bunlar kişi 
başına 500 akçe karşılığında kürek kesmekteydiler.79 Teksinarcı temin 
etmek işi kadıların görevleri arasında idi. 

Gemi küreği yontan ve fıçı imalatı işinde uzmanlaşan kişilere “ışkıcı” 
denilmektedir. Işkı, iki ucu saplı, testereli bir bıçağa verilen addır.80 Vize 
kazasından Eylül 1565 tarihinde Tersane-i Amire’de çalışmak üzere 22 
ışkıcı istenmiştir.81 Temmuz 1571 tarihinde ise istenen ışkıcı sayısı 40’a 
yükselmiştir. Işkıcıların üstat olması, alet ve esbapları ile birlikte İstan-
bul’a gönderilmeleri hususu da ayrıca belirtilmektedir.82 

3.2.1. Kürekçiler 

Osmanlı donanmasında, yelkenli döneme geçilinceye kadar, kürekle 
hareket eden (çektiri nevinden) gemiler kullanılmakta idi. Bu gemilerde 
kürekleri çekmekle görevli olan kişilere kürekçi denilmektedir. Tersane-i 
Amire için kürekçi temin edilen yerlerden biri de Vize ve bölgesidir. Bu-
radan kürekçiler ocaklık (avârız) usulüyle aynî olarak temin edilmekte-
dir.83 

Kürekçi temini ve Tersane-i Amire’ye tesliminden ise kadılar sorumlu 
tutulmuştur.84 Rumeli Vilayeti kadılarına gönderilen bir hükümde: İstan-
bul’a gönderilen kürekcilerin kadı ve naibler ile beraber gelmediği için yol-
larda halka ziyade zulüm ettikleri bildirilmiş, bundan böyle her kadının çı-
                                                           
77 BOA, Mühimme Defteri, No. 14, s. 731 (H. 978 / M. 1571); BOA, Mühimme Defteri, No. 18, 
s. 86 (H. 979 / M. 1571). 
78 BOA, Mühimme Defteri, No. 16, s. 80 (H. 979 / M. 1571); BOA, Mühimme Defteri, No. 21, 
s. 12 (H. 980 / M. 1573). 
79 İdris Bostan, Osmanlı Bahriye Teşkilatı, s. 73. 
80 İdris Bostan, Osmanlı Bahriye Teşkilatı, s. 79. 
81 BOA, Mühimme Defteri, No. 5, s. 129 (H. 973 / 1565). 
82 BOA, Mühimme Defteri, No. 14, s. 198 (H. 979 / M. 1571); BOA, Mühimme Defteri, No. 14, 
s. 260 (H. 978 / M. 1570). 
83 Kürekçi verecek avarız hanelerin miktarı konjonktürel şartlara bağlı idi. Yani kaç avarız 
hanesinden bir kürekçi alınacağı savaş zamanı ya da reâyânın iktisadî gücüne göre belirle-
niyordu. XVII. yüzyılda genellikle her yedi veya on avârız hanesinden bir kürekçi ayni veya 
bedel olarak alınmaktadır. Bkz. BOA, Mühimme Defteri, No. 14, s. 910 (H. 978 / 1571); Ayrı-
ca bakınız İdris Bostan, Osmanlı Bahriye Teşkilatı, s. 188. 
84 1571 yılında Kırkkilise, Vize, Karinabat, Aydos, Ahyolu, Varna, Şumnu ve Hazergrat ka-
dılarına gönderilen hükümde: ihracı emrolunan kürekcileri Ahyolu’ya ve İstanbul’a gönderil-
mesi hususu belirtilmektedir. Bkz. İdris Bostan, Osmanlı Bahriye Teşkilatı, s. 187, 193, 189. 
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kardığı kürekçiyi bizzat tersaneye teslim etmesi emredilmiştir.85 Kürekciler 
zamanında yetiştirilmez ise kadılar görevlerinden azledilmektedir. 

1573 tarihinde Vize Beyi’ne ve Kadısı’na hitaben yazılan bir hüküm-
de: Midye’de inşası emrolunan gemilerin tamamlandığı, fakat kürekçileri 
olmadığından, islamdan ve hıristiyandan otuzar adamın gemilere kürekçi 
olarak gönderilmesi, gemiler İstanbul’a varınca bu adamların iade edile-
ceği bildirilmiştir.86 Ayrıca, gönüllü olarak kürekçi yazılanlara peşinen 
1000 akçe verildiği gibi bunlara gemide peksimet ve erzak da verilmekte-
dir.87 1645 yılında Midye’den 30; 1649’da Vize’den 87 kürekçi Tersane-i 
Amire’ye gönderilmiştir.88 

3.2.2. Gemi İnşaatında Çalıştırılan Müsellem, Yörük ve Canbazlar 

Tersanelerde çalışacak usta ve işçiler kafi gelmediğinde, Vize sanca-
ğında bulunan müsellem, yörük ve canbazlara başvurulmakta olup, 
bunlardan Vize yörükleri 105 nefer, canbazları ise 39 ocak halindedir. 
Yörüklerin ve canbazların bu işi tehir etmeden görevlendirildikleri Yeni-
ada tersanesine gitmeleri ve altı aylık azıklarını da yanlarına almaları is-
tenmektedir.89 Vize yörük ve canbazlarının Varna kazasında gemi tami-
ratı işinde çalışmaları için tayin edildikleri de olmaktadır.90 

Bazen gemi inşaatına tayin olunan müsellemlerin hizmetlerini yerine 
getirmeyip firar ettikleri olmakta, böyle hallerde yerleri tespit edilip yeni-
den hizmete gönderilmeleri temin edilmekte idi.91 Alınan tüm tedbirlere 
rağmen hizmete gitmeyenler kürek cezasına çarptırılmaktadır.92 Vize 
müsellemleri ihtiyaç halinde, Tersane-i Amire’de gemi hizmetine tayin 
edilmekte, Vize Beyi ile birlikte İstanbul’a gitmektedirler.93 

3.3. Gemi Yapımında ve Donatımında Kullanılan Malzemeler 

Kereste: Gemi yapımında kullanılan keresteler genellikle meşe, çam, 
karaağaç, kestane, ceviz, şimşir, ıhlamur ve çınar ağaçlarından elde edil-
mektedir. Istranca Dağları’ndan elde edilen kereste çeşitleri ise pıraçol, 
eğri, eygü, doldurma ve ıskarmoz olarak adlandırılmaktadır.94 

Kereste, yalnızca gemi yapım malzemesi olarak değil aynı zamanda İs-
tanbul’da inşa edilen büyük yapılar için de gerekli olan bir malzemedir. 
                                                           
85 BOA, Mühimme Defteri, No. 24, s. 95 (H. 981 / M. 1574). 
86 BOA, Mühimme Defteri, No. 22, s. 170 (H. 981 / M. 1573). 
87 BOA, Mühimme Defteri, No. 24, s. 32 (H. 981 / M. 1574). 
88 İdris Bostan, Osmanlı Bahriye Teşkilatı, s. 195. 
89 BOA, Mühimme Defteri, No. 16, s. 34 (H. 979 / M. 1572). 
90 BOA, Mühimme Defteri, No. 36, s. 243 (H. 987 / M. 1579). 
91 BOA, Mühimme Defteri, No. 18, s. 66 (H. 979 / M. 1572). 
92 BOA, Mühimme Defteri, No. 21, s. 41 (H. 980 / M. 1573). 
93 BOA, Mühimme Defteri, No. 24, s. 116 (H. 981 / M. 1574). 
94 İdris Bostan, Osmanlı Bahriye Teşkilatı, s. 102, 117. 
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İstanbul için gerekli olan kereste temin bölgelerinden birisi, Batı Karade-
niz’in Varna Limanı’na kadar olan sahil kesimi ile dâhil olduğu sancak-
lardır. Vize de tabii olarak bu bölge içinde yer almaktadır. Diğer bölgeler 
ise Karadeniz’in Samsun Limanı’na kadar olan sahil bölgeleri; İzmit, Sa-
banca, Akyazı ve Göynük’te bulanan orman rezervleri ve Biga’dır.95 

Vize’den istenilen kerestenin, kuru ve sağlam olması “ağaçlara su yü-
rümeden kesilmesi” özellikle belirtilmektedir.96 Sancakta bulunan or-
manlar sıkı bir şekilde dış tahribatlara ve izin dışı kesimlere karşı “koru-
cu” adı verilen görevlilerce korunmaktadır. Hatta bazı ormanlarda hay-
vanların otlatılması, avlanılması ve çeşitli tarım işletmelerinin kurulması 
da yasaklanmıştır.97 

Kereste kesen reâyâya devlet tarafından para ödenmektedir, bu hu-
susta 1573 senesinde Vize beyine 200.000 akçe gönderilmiştir.98 

Kırkkilise, Pınarhisar, Ahyolu ve Aydos kadılarına hitaben yazılan bir 
hükümde tersane emini Halil’in bir mektubundan bahsedilmektedir. 
Mektupta, yörük taifesinin gemilere yarar ağaçları kestikleri, bunları ko-
rumak için Yeniçeri Mustafa oğlu Yusuf’un berât-ı hümâyûn ile korucu 
tayin edildiğini yazmaktadır. Bunun üzerine merkezden çıkan fermanda, 
gerek yörük gerek çingene taifesinin gemiye yarar ağaçları kesmelerine; 
urgan yapmak için ıhlamur ağaçlarının dallarını soyup ağacın üzerine 
zarar verilmesine ve daha önce kesilmiş olan ağaçların yeni kesilmiş 
ağaçlar gibi nakline meydan verilmemesi istenmektedir. Lakin odun ve 
kömür yapılacak ağaçların kesilmesine de bir şey denilmemektedir.99 

Vize kadısına gönderilen bir başka hükümde, yasaklanmasına rağ-
men gemi levazımı için yarar ağaçları kesenlerin isimlerinin İstanbul’a 
bildirilmesi istenmektedir.100 

Bazı hallerde kereste kesen reâyânın işlerini bıraktığı olmaktadır. Bu 
durumda sancakta bulunan müsellemlerden kalan işi tamamlamaları is-
tenmektedir. Ocak 1566 tarihinde gemi kerestesi kesilip tahta biçilmek 
üzere iken kış münasebetiyle reâyâ işlerini bırakıp gitmiş, geriye kalan 
kereste hizmeti müsellemler tarafından tamamlanmıştır.101 

İstanbul’a sevk edilmek üzere hazırlanan keresteler, İğneada iskelesi-
ne arabalar ile taşınmaktadır. İskelede bekleyen mutemedlere teslim edi-
len keresteler, gemilere yüklenip İstanbul’a gönderilmektedir. Aynı iske-
                                                           
95 Ömer Lütfi Barkan, Süleymaniye Cami ve İmareti İnşaatı, Cilt: 1, Türk Tarih Kurumu Ya-
yınları, Ankara, 1972, s. 386-387. 
96 BOA, Mühimme Defteri, No. 18, s. 132 (H. 979 / M. 1572); BOA, Mühimme Defteri, No. 19, 
s. 10 (H. 979 / M. 1572). 
97 BOA, Mühimme Defteri, No. 7, s. 237 (H. 975 / M. 1568). 
98 BOA, Mühimme Defteri, No. 6, s. 168 (H. 972 / M. 1564); BOA, Mühimme Defteri, No. 21, 
s. 41 (H. 980 / M. 1573). 
99 BOA, Mühimme Defteri, No. 16, s. 224 (H. 979 / M. 1572). 
100 BOA, Mühimme Defteri, No. 3, s. 502 (H. 967 / M. 1560). 
101 BOA, Mühimme Defteri, No. 5, s. 320 (H. 973 / 1566). 
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leye kereste sevk etmek için tutulan arabalar kış münasebetiyle çalışma-
ya muktedir olmadığı zaman, Nevruz’a kadar ara verilmekte ve Nevruz’da 
tekrar sevkiyata devam edilmektedir.102 Süleymaniye Cami ve İmareti in-
şaatında kullanılan kerestelerin bir kısmı bu şekilde Vize ve bölgesinden 
temin edilmiştir.103 

Keza, reâyâ tarafından hazırlanan keresteleri mahallinden indirme 
görevi de zaman zaman Vize müsellemlerine verilmektedir.104 

Kendir: Kenevir sapından çıkarılan life denilmektedir. Gemi yapımın-
da kullanıldığı gibi yelken bezleri de bu maddeden imal edilmektedir. İs-
tihsal bölgeleri Karadeniz, Ege ve Trakya’dır. 1539/1540 tarihinde Vize, 
Ahyolu ve Aydos’dan toplam 341 kantar kendir alınmıştır.105 

Ahyolu tersanesinde inşa edilen gemilerin malzeme ve insan kaynağı 
ikmali Vize sancağından yapılmaktadır. Temmuz 1572 tarihinde Ahyolu 
kadısına gönderilen bir hükümde, inşa olunan gemilerden arta kalan 
388 kantar kendirin Tersane-i Amire’ye gönderilmesi istenmektedir.106 

Demir: Vize Sancağına bağlı olan Samakovcuk ya da Küçük Sama-
kov’dan Tersane-i Amire’ye demir sevk edilmektedir. Reâyânın, tersaneye 
her yıl 350 kantar ham demir hazırlanması gerekmektedir. Küçük Sama-
kov reâyâsı, XVII. yüzyılın sonuna kadar bu görevlerini sürdürmüşlerdir. 
Burası, 1675 yılında Midye kazasına bağlı idi.107 

Varil: Vize tersanelerinde inşa edilen gemiler için gerekli olan varil de 
bu bölgeden temin edilmekte olup, Şubat 1572’de yapılmakta olan her 
bir gemi için 200 varil istenmiştir.108 

Kürek: Özellikle gürgen ağacından yapılan kürekler, bu ağacın bulun-
duğu yerlerden ocaklık olarak temin edilmekte idi. Bu yerler İznikmid, Ka-
rasu, Gemlik, Pınarhisar ve civarıdır.109 Pınarhisar ve civarı, Tersane-i 
Amire’ye her sene 1000 kadırga (bazı belgelerde mavna) küreği vermek 
üzere ocaklık idi.110 Bu kürekler için ödenen bedel ise 120.000 akçedir.111 

4. Diğer İktisadî ve Meslekî Faaliyetler 

4.1. Top Arabası ve İspit İmalatında İhtisaslaşmış Köy 

Vize’ye bağlı Sergen köyü halkı top arabası imali işinde ihtisaslaşmış-
tır. Ekim 1564 yılına ait bir vesikaya göre, araba yapımında çalışmak 
                                                           
102 BOA, Mühimme Defteri, No. 5, s. 340 (H. 973 / M. 1566). 
103 Ömer Lütfi Barkan, a.g.e., s. 386. 
104 BOA, Mühimme Defteri, No. 5, s. 320 (H. 973 / M. 1566). 
105 İdris Bostan, Osmanlı Bahriye Teşkilatı, s. 141, dipnot 526. 
106 BOA, Mühimme Defteri, No. 19, s. 224 (H. 980 / 1572). 
107 İdris Bostan, Osmanlı Bahriye Teşkilatı, s. 122, dipnot 315. 
108 BOA, Mühimme Defteri, No. 10, s. 129 (H. 979 / M. 1572). 
109 İdris Bostan, Osmanlı Bahriye Teşkilatı, s. 148. 
110 BOA, Mühimme Defteri, No. 10, s. 144 (H. 979 / M. 1572). 
111 İdris Bostan, Osmanlı Bahriye Teşkilatı, s. 149-150. 
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üzere 30 araba imalatçısı ustanın alet ve edevatlarıyla birlikte Tophane-i 
Amire’ye gönderilmesi gerektiği Vize kadısından emredilmektedir. Bu 30 
usta, ücret mukabili top arabası imalatında çalıştırılacaktır.112 Mayıs 
1572 yılında da aynı miktarda usta istenmiştir.113 

1861 tarihli bir başka belgeye göre ise, Sergen köyü ispit (araba te-
kerleği jantı) yapımı ile meşhur bir köydür. Köy halkı Tophane-i Amire 
için ispit imal etmektedir.114 

4.2. Usta Kireççiler 

Pınarhisar’a bağlı Soğucak köyünde usta kireççiler bulunmaktadır. 
Bu ustalar, devlet tarafından bilinmekte ve ihtiyaç halinde Pınarhisar 
kadısından gönderilmeleri istenmektedir. Mesela (Büyük) Çekmece’de 
yapılmakta olan köprü için 1565 yılında kireççi ustaları köprü mahalline 
çağırılmıştır.115 

İncelediğimiz dönemde, Vize sancağındaki iktisadî faaliyetlerinden bi-
ri de odun kömürü üretimi olup, İstanbul’a ihraç edilmektedir.116 

Sonuç 

Vize, coğrafi konumu itibarıyla kuzeye doğru yükselen engebeli bir 
arazinin üzerinde kurulmuştur. Ayrıca bir kalesinin de mevcudiyeti Vize 
merkezine ayrı bir önem vermiştir. Diğer yandan geniş Trakya bölgesinin 
orta kesiminde mevkilenmiş olması Vize’ye askeri bakımdan ayrı ve 
önemli bir hususiyet de vermektedir. 

İstanbul boğazının batı yakısından itibaren Vize’yi de içine alıp diğer 
yönlere uzanan geniş araziler ve üzerlerinde kurulmuş kazalar askeri 
bölge olduğundan arazi tasarrufu ile birlikte idari bakımından da ayrı bir 
statü ve uygulamaya tabi tutulmuştur. 

Osmanlı ordularının İstanbul’un hemen batısından toplanarak, Avru-
pa’ya doğru sefere çıkarken geçtiği yerler Trakya bölgesi topraklarıdır. 
Bu sebeple, bu arazilerin askeri prensipler dâhilinde tasarruf edilmesi 
icap etmiştir. Tarım işçilerinin çalışma statüleri de diğer yerlere göre 
farklı olmuştur. Trakya’nın geniş ve mümbit arazilerin büyük bir kısmı 
selâtîn ve ümera vakıfları olarak tanzim edilmiş ve mülkiyeti bozulamaz 
tarzda müesseseleştirilmiştir. 

Vize sancağının geniş bir hinterlandı mevcut olduğundan İstanbul ve 
Edirne başta olmak üzere ihtiyaç yerlerine iâşe, çeşitli malzeme ve türlü 
mesleklerden ustalar sevk edilmektedir. 
                                                           
112 BOA, Mühimme Defteri, No. 6, s. 138 (H. 972 / 1564). 
113 BOA, Mühimme Defteri, No. 21, s. 7 (H. 980 / 1572). 
114 Güler Yarcı, “Arşiv Belgeleri Işığında Vize (XVIII - XX. Yüzyıl)”, Vize II. Tarih ve Kültür 
Sempozyumu, Vize, 10 Haziran 2005, s. 214. 
115 BOA, Mühimme Defteri, No. 5, s. 106 (H. 973 / M. 1565). 
116 Güler Yarcı, “a.g.m.”, s. 215. 
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Belge 1 

“Vize ve Midye ve Pınarhisarı ve Kırkkilise ve Mahmud Paşa hassı ve 
Rus Kasrı ve Aydos ve Ahyolu, Sultanyeri, Misivri, Karinâbâd, Yanbolu, 
Nevahii Yanbolu, Kızılağaç, Zağra-i Cedid, Akça Kızanlık, Zağra-i Atik, Çır-
pan, Uzuncaova, Kadıköy, Çirmen, Hayrebolu, Dimetoka, Malkara, İpsala, 
Firecik, Mekri, Gümülcüne, Karasu Yenicesi, Kavala kadılarına hüküm ki, 

Tahtı kazanızda vâki’ olan ‘atîk ve cedîd celeblerin üzerine takdir olu-
nan bahar koyunlarından ve eğer mevsim koyunlarından ve sene-i mezbu-
rede hidmetlerinde kalan koyundur bîkusur ve lâküsur südde-i saadetim-
de olan celeb defteri muktezasınca fi 993 Cemazelulâ’nın üçüne dek gelüb 
İstanbul kassablarına teslim olunmaları lâzım ve mühim olmağla kadılık-
larınızda bazı maldar matrabazlar varub süriciler kadimden İstanbul zahi-
resiyçün koyun cem idegeldikleri yerlerden varub koyunları ziyade beha 
ile alub badehu süriciler varduklarında ahar yerlerde koyun bulunmayub 
mezbûr matrabazlardan istediklerinde yedişer ve sekizer akçe ziyadeye 
bey itdikleri ecilden mezbûr matrabazların ellerinde olan koyunları bitte-
mam gelüb mahruse-i İstanbul kasablarına tarihi mezbûre değin teslim 
olunması lâzım ve mühim olmağin Dergâh-i Mu’allâm çavuşlarından Ha-
san bu hususa mübaşir tayin olunmak ve südde-i saadetimde olan asıl 
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celeb defterinin sureti ihrac olunub mumaileyh çavuşa teslim olunmuşdur. 
Buyurdum ki, … bir an tehir etmeyüb müşarünileyh çavuşumun marifetiy-
le bizzat mukayyed olub taht-ı kazanuzda olan celeblerin üzerlerine takdir 
olan bahar koyunlarından eğer mevsim koyunlarıdır ve eğer sene-i sabı-
kada uhdelerinde baki kalan koyundur muaccelen mumaileyhin yedinde 
olan asıl celeb defterinin sureti mucebince ihrac idüb yarar süriciler üzeri-
ne deruhde idüb imzalayub ve mühürleyüb bir suretin mumaileyh çavuş 
ile ve bir suretin nayiblerinüz ile koyunlarıyla maan tarihi mezbûre değin 
celeblerin koyunları mahmiyye-i mezbûre kassablarına teslim ve defteri 
südde-i saadetimde Koyun Eminine teslim etdiresin ki celeblerinüzün ko-
yunları ana göre taleb oluna. Ve celeblerinüzden süricilere koyun alub vi-
resiz. Ve koyunu olmıyan süricileri sürici etmiyesiz. Ve koyunu olan sürici-
leri dahi koyunları mikdarı celeb kayıd idüb ziyade kayıd etmiyesiz. Son-
ra neticesi size ayid olur. Ve zikr olunan matrabazlardan eğer zuama ve 
erbab-ı timar ve eğer yeniçeridir ve eğer hisar eridir ve eğer tüccar beği 
ademleridir ve eğer voyvodalardır ve eğer subaşılardır eğer şehirlüdür el-
lerinde mevcud bulunan koyunlardan mezkûr çavuşum mubaşeretiyle üç 
kuzulamış koyunları yirmi sekizer akçeye ve iki kuzulamış koyunların yir-
mi beşer akçeye ve bir kuzulamış koyunların yirmişer akçeye mucebince 
süriciler alub virüb ziyade beha ile alub virmeden ziyade hazer eyliyesin. 
Ve zikrolunan beha üzre koyunları virmeyüb inad idenlerin koyunların sa-
hibleri ile maan her bir süriye ikişer ve üçer yarar müsellem veyahud eş-
kinciler koşub ve her sürü ne mikdar koyundur sayub koyun sahiblerin 
koyunile maan defter idüb mühürliyüb bir mütemedün aleyh âdeminiz ile 
Koyun Eminine teslim itdiresin. Ve bir suretin dahi müsellemlerin ellerine 
virüb muhkem tenbih eyliyesin ki koyunların yollarda telef etmiyeler. Son-
ra defter mucebince koyunları anlardan taleb olunur. Ve kadılıklarınuzda 
bazı matrabazlar da varub sağmalu koyunu cem idüb veyahud bir mikdar 
sağmalu ve bir mikdar erkek koyunu cem idüb İstanbul’a iletürin deyu hi-
le ve hud’a idüb cem eyledikleri koyunları yollarda kasabata ve kuraya 
bey idüb hemişe İstanbul zahiresine küllî noksan gelmeğin bu hususa da-
hi mukayyed olub herbirinüzün kadılığında anın gibi sağmalı koyun cemi-
ne varan her kim ise ve ellerinde emri dahi var ise amel etmeyüb ferden 
ferde sayub ve sağmalu koyundan kimesniye bir koyun aldırmıyasız. Ve 
kadılıklarınızda bıçağa yarar erkek koyunu ve sağmalı koyunu bağazla-
mıyasız ve ol canibde koyun behaya çıkmasına sebebi sizin ihmalüzden 
olduğu malum olmuşdur. Bu zemanı sayir zemana kıyas etmeyüb şöyle ki 
badettenbih kadılığınızda olan celeblerinüz koyunları tarihi merkûme de-
ğin gelüb asıl defter mucebince mahmiyye-i İstanbul kassablarına teslim 
olunmağa ve yahud celbi mal içün bazı koyundan olan celeblere muavin 
ve muzahir olub müflis veya mürde veya ki hastedir deyu defterinüzde sa-
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yir nesneler kayıd eyleyüb koyununuz asıl celeb defteri mucebince gelme-
yüb kesir üzre gele veyahud zikrolunan matrabazların ellerinde bulunan 
koyunların emr-i şerifim muktezasınca alıvirmeyüb anlara ziyade beha ile 
alıviresiz veyahud zikrolunan beha üzre koyunların virmeyüb inad iden 
matrabazların koyunların vech-i meşruh üzre İstanbul’a sürdürmeyüb ve 
yahud süricilerin matrabazların koyunlarından alıvirdikden sonra tekrar 
koyun alıvirüb aldırub matrabazlık etdüresiz veyahud koyunları olmıyan 
süricileri sürici idüb defterinüzde kayıd itdiresiz veyahud kadılığınızda ni-
ce koyunu ve sağmalu koyunun boğazladasız bu sene yoklanub asla ve 
kat’a sonra özrinüz makbul olmayub azli ebedî ile konulmayub enva-i itab 
ile muateb olmanuz mukarrerdir. Ana göre tedarik idüb bab-ı ikdamda da-
kika fevt etmiyesiz.” Fî 17 Za 992 (20 Kasım 1584, Salı).117 

Belge 2 

“Koyun hizmetinde olan Bali Çavuşa hüküm ki, 
Kırkkilise canibinden kırk bir sürü koyun geçüb on bir sürisi mahruse-i 

İstanbul’a gelüb otuz sürisi nabedid olduğu istima olunmagin buyurdum 
ki, hükm-ü şerifim vâsıl olucak göresin bunun aslı nedir? Bunca koyun ni-
ce olmuşdur? Bu vechile koyun nabedid olmak senün ihmaline veya tama-
ı hamına haml olunur. Geçen sene ikiyüz bin mikdarı koyun gelmişdir. Bu 
yıl henüz kırk bin koyun dahi gelmemişdir. Aslı nedir? Unat mukayyed 
olub tedarik üzre olasın. Sonra ihmalin sebebi ile muateb olursun. Ana gö-
re basiret üzre olub mahruse-i İstanbul zahiresiyçün geleni bîkusur alette-
vali gönderüb yetişdirmek ardınca olasın. Ve zikrolunan sürü koyunu te-
tebbü idüb alettacil yazub haberin gönderesin. Koyun hidmeti temam 
olunca müşarünileyh seninle hidmet üzre olub ikinüz maan göresiz.” Fî 13 
Rebiülevvel 973 (8 Ekim 1565, Pazartesi).118 

Belge 3 

Vize Beğine hüküm ki, 
“Midye’de binâ olunan gemilerün ikisi tamâm olup birisi kalafatlanup 

biri dahi kalafatlanmak üzre ve dördi tamâm olmağa karîb olup hemân 
kalafata gâyet ihtiyâc vardur. Şöyle ki; kalafatcı gönderile, an karîb gemi-
ler tamâm olup gönderilür ve sekiz pâre kadırga ve iki kıt’a mavna keres-
tesi kesdürilmek emr olunup ve akça dahi gönderilüp bir mikdârın Vize 
kâdılığı’na tevzî’ idüp ve kesdürüp anlar dahi (Yeni)Ada’ya indürilür ve Pı-
narhisarı ve Bergos ve Ereğli ve Babaeski kâdıları aldukları akça re’âyâ-
ya tevzî’ idüp senün ma’rifetünle kesdürüp anlar dahi durmayup indüril-
mek üzre olduğı ve Çorlu kâdısı mâh-ı Şevvâl’ün on dokuzuncı güninde 
kazâ-i Vize’de ve Yeniada’da kesilen gemi ağaçları kesdürmeğe teklîf 
                                                           
117 Ahmed Refik, a.g.e., s. 98-100. 
118 Ahmed Refik, a.g.e., s. 86. 
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olunmayup mu’âf olup emr ile akça getürüp dahi tevzî’ idüp kesdürüp Ye-
niada’ya indürüp veyâhûd kesdürmeğe akça kime virilürse dahi bildürüp 
tâ ki, kesdürüp Yeniada İskelesi’ne indürile. Deyü defa’âtle âdem ü mek-
tûb gönderüp bu zamâna değin bildürmedüklerin, ale’l-husûs kâdılara 
bi’z-zât kendü nefsleriyle varup kesdürüp ve indürüp teslîm eylemek içün 
emr-i şerîf gönderilmişken amel eylemediler. Yine bi’z-zât varup kesdürüp 
ve indürüp teslîm eylemek içün mü’ekked emr-i şerîf gönderilmesin bildür-
mişsin. İmdi; Midye gemilerinde on kalafatçı olup hâlâ yiğirmi kalafatçı 
dahi virilmek emrüm olmışdur. Buyurdum ki: 

Vusûl buldukda, te’hîr eylemeyüp zikrolunan gemiler mühimmi içün 
gönderilen yiğirmi nefer kalafatcı lâzım olan âlât ü esbâbları ile vardıkla-
rında ale’t-ta’cîl irsâl eyleyüp gemilerün itmâmına sa’y ü ihtimâm eyleye-
sin ve kereste üzerine olan re’îs tâyifesi re’âyâ dağdan kesüp getürdükleri 
keresteyi mücerred celb ü ahz içün; Gemilere yaramaz diyüp te’allül ider-
ler imiş. Ol makûle eger re’îs ve eger dülger ve halîfedür; re’âyâyla dağa 
gönderüp gemilere yarar kereste kesdürüp ol vechile re’âyâyı tazyîk itdür-
meyesin ve illâ haklarından gelinür; bilmiş olasın” Fî 11 Zilkade 979 (26 
Mart 1572, Çarşamba).119 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
119 12 Numaralı Mühimme Defteri, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Osmanlı 
Arşivi Daire Başkanlığı Yayın Nu: 33, Divan-ı Hümayun Sicilleri Dizisi: IV, C. II, Ankara, 
1996, s. 185. 
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MÜCADELE SAHNESİ ÜZERİNE 

Arş. Gör. Dr. J. Özlem Oktay ÇEREZCİ* 

Öz 

Proto-Türk olarak kabul edilen Andronovo Kültürü’nden (yaklaşık ola-

rak M.Ö. 1500-1200) itibaren Türk sanatında hayvan mücadele sahneleri 

ile karşılaşmak mümkündür. Bu sahneler Türklerde çok çeşitli malzeme 

üzerinde binlerce yıl varlıklarını sürdürmüşlerdir. Dolayısı ile Türk sanatın-

da yüzlerce hayvan mücadele sahnesi görülmektedir. Bu nedenden dolayı 

çalışmamızın kapsamı “yırtıcı dört ayaklı hayvan - toynaklı hayvan müca-

dele sahnesi” ile sınırlandırılmıştır. Sözü edilen sahneler incelenirken onla-

rın sembolik ve ikonografik özelliklerine de değinilmeye çalışılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Türk Sanatı, Hayvan Mücadele Sahnesi, Yırtıcı 

Dört Ayaklı Hayvan, Toynaklı Hayvan. 

Abstract 
About The Combat Scenes Of Beast Of Prey VS Ungulate  

Animals In Turkish Art 
Animal combat scenes can be observed in Turkish Art starting from 

Andronovo Culture (c.1500-1200 BC) which is accepted as Proto-Turkic, 

these scenes survived for thousand years on various materials, therefore 

a great number of animal combat scenes are present at Turkish art his-

tory. For this reason we limited our research in the circle by “Beast of 

Prey VS Ungulate Animal Combat Scene in Turkish Art”. While evaluating 

these scenes we also tried to examine their symbolic and iconographic 

properties. 

Key words: Turkish Art, Animal Combat Scene, Beast of Prey, Ungu-

late Animal. 
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Türk sanatında hayvan mücadele sahneleri “yırtıcı bir hayvanla toy-
naklı bir hayvanın mücadelesi”; “gerçek üstü bir yırtıcı hayvanla toynaklı 
bir hayvanın mücadelesi”; “gerçek üstü iki hayvanın birbiri ile mücadele-
si” vb. gruplandırmalarla ele alınabilir. Ayrıca mücadele sahnelerini bir-
takım araştırmacılar kompozisyon kuruluşlarına göre simetrik, merkezi-
simetrik, asimetrik, yatay, düşey vb. sınıflandırmalara tabi tutmuşlardır.1 

Bu sahneler Türklerde binlerce yıl varlıklarını sürdürmüş, birtakım 
değişiklikler ile birlikte sembolik ve ikonografik özelliklerini koruyarak 
Avrupa ve Asya’da İslam öncesi ve sonrası dönemlerde çok geniş bir coğ-
rafyaya yayılmışlardır. Asya Hunları, Göktürkler, Uygurlar, Avarlar, Ha-
zarlar, Peçenekler, Timurlular, Büyük Selçuklular, Anadolu Selçukluları, 
Osmanlılar ve diğer pek çok Türk dönemlerinde konu kapsamındaki 
sahneler yoğun olarak tasvir edilmişlerdir. 

Bu özelliklerinden dolayı çalışmamızda konuyu daraltma gereği duy-
duk. Türk-İslam sanatında karşımıza çıkan hayvan mücadele sahneleri-
ni İslam öncesi Avrupa ve Asya Türk sanatındakilerle ilişkilendirerek, 
“aslan gibi bir yırtıcı hayvan ile toynaklı bir hayvanın mücadelesi” çerçe-
vesinde değerlendirmeyi uygun gördük. Sözü edilen konuyu değerlendiri-
lirken bunların ikonografik gelişimlerine ve sembolik anlamlarına da de-
ğinmeye çalıştık. Ayrıca Türk sanatında konunun devamlılığını göster-
mek için 19. yüzyıla kadar olan örneklere de değindik. 

Konunun ve anın seçiminin tesadüf olmadığı mücadele sahneleri 
Türklerde İslam öncesi dönemde çeşitli inanç ve davranışlarının bir ürü-
nüdür. Bilindiği üzere Eski Türk dini ve mitolojisi kozmoloji ağırlıklı bir 
yapıya dayanmaktadır. Soyut kavramları bünyesinde barındıran bu yapı, 
mücadele sahneleri ile somutlaştırılmış ve bir tür “dil” haline dönüştü-
rülmüştür.2 Mücadele sahnelerinde bu “dil” “Gök ve Yer” kavramı çifti ile 
temellendirilmektedir. Bunlarda karşımıza çıkan sözü edilen çiftlerin bir-
birine zıt ancak evrendeki varlıkların birbirini bütünleyen ilişkisine işa-
ret ettiklerini söylemek mümkündür. Başka bir deyişle hayvan mücadele 
sahnelerinin şüphesiz totem olarak, sihirsel ve mitolojik özellikleri bu-
lunmaktadır.3 

Yırtıcı dört ayaklı hayvanla toynaklı hayvanın mücadelesi tıpkı diğer 
mücadele sahnelerinde olduğu gibi Gök-Yer kavramlarının yanı sıra za-
                                                           
1 İ.V. Trişina, “Monogofigurnıe Kompozitsii v İskusstve Pazırıkskoy Kul’turı”, Rossiyskaya 
Arheologiya, No. 3, Moskva, 2003, s. 44-60. 
2 E.F. Korol’kova, Zverinıy Stil’ Evrazii S İskusstvo Plemen Nijnego Povoljya i Yujnogo Priural’-
ya v Skifskogo Epohu (VII-IV vv. do N.E.), Sank-Peterburgskoe Vostokovedenie, Sank-Peter-
burg, 2006, s. 129. 
3 M. Rostovtzeff, The Animal Style in South Russia and China, New York, 1973, s. 4; E.F. Ko-
rol’kova, İskusstvo Plemen Nijnego Povoljya i Yujnogo Priural’ya v Skifskogo Epohu (VII-IV vv. 
do N.E.), Sank-Peterburgskoe Vostokovedenie, Sank-Peterburg, 2006, s. 129; Gülsen Baş, 
Diyarbakır’daki İslam Dönemi Mimarisinde Süsleme, T.C. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilimdalı, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Cilt: 1, Van, 
2006, s. 291. 
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fer-yenilgi, güçlülük-zayıflık, erkek-dişi, iyi-kötü, aydınlık-karanlık vb. 
zıt kavramlarla ilişkilendirilmektedir.4 Tüm bu zıt kavram çiftlerinden 
kazanan, her zaman pozitif özellikleri taşıyan taraf yani yırtıcı hayvan ol-
muştur. Bu sahneler aynı zamanda düşmana karşı galibiyeti ve/veya 
avın iyi geçmesini temsil ettiğinden bir nevi tılsım görevindedirler.5 

Bu mücadele sahnelerinin “biçim değiştirme” ile de ilişkisi bulunmak-
tadır. Yakutlarda, şamanların birbirleri ile hayvan kılığında mücadele et-
tikleri bilinmektedir.6 Kültigin’in kitabesinde babasının kurt, düşmanı-
nın ise koyun olarak ifade edilmesi yine bu anlayışla bağlantılıdır ve 
Türklerde bu anlayışın ne kadar köklü temellere dayandığını göstermesi 
bakımından önemlidir. 

Güneşin güney yarım küreden kuzey yarım küreye geçişi ve takvim 
bakımından baharın gelişi çoğu zaman bu sahne ile sembolize edilmiştir. 
Bunlar aynı zamanda gezegenlerle ilişkilendirebilecek tasvirlerdir, müca-
dele sahnelerinde mevsimler dönüşümler ve gezegenlerle ilgili anlamlar 
da yer almaktadır; özellikle Anadolu Türk sanatında Aslan-Boğa müca-
delesi bu anlamda öne çıkar. Çoğu zaman böyle durumlarda baharın ge-
lişi, doğanın canlanması ifade edilmek istenmiştir. Mücadele sahnelerin-
de aslan güneşi, boğa ise ayı temsil etmektedir. Ayrıca boğanın boynuzu-
nun formu “hilal”i andırmaktadır.7 Mücadele sahnelerinin gezegenlerle 
ilişkilendirilmesi ve astrolojik anlamlara sahip olması daha çok İslam 
sonrası dönemde olmuştur. 

İslam sonrası Türk sanatında hem dini hem de sivil mimaride yer 
alan bu sahnelerin sembolik anlamları temsil edildikleri yapıya göre de-
ğişiklik göstermektedir. Örneğin medrese üzerinde ise daha çok bilginin 
cehaleti yenmesidir; Mezartaşı, türbe gibi eserlerde ölülerin ya da yar-
dımcı ruhların kötü ruhlarla mücadelesi ifade edilmek istenmiştir. 

Erken dönem Türk Sanatı’nda yırtıcı dört ayaklı hayvanla toynaklı 
hayvan mücadelesinin en güzel örnekleri arasında Hun Dönemi’ne ait 
eserler başta gelir. Özellikle keçe eyer örtüleri üzerinde aplike olarak iş-
lenmiş sahneler öne çıkar. Bu sahneler tamamen Türk Hayvan Üslubu 
çerçevesinde ele alınmış ve yüzyıllar sonra dahi Türk sanatına etkileri ile 
varlık göstermeye devam etmiştir.8 
                                                           
4 Yaşar Çoruhlu, Türk Mitolojisinin Anahatları, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 2010, s. 166-172; 
Yaşar Çoruhlu, “Orta Asya Türk Tasvir Sanatı’ndaki Mücadele Sahneleri ve Sembolizminin 
Osmanlı Minyatürlerindeki Yeri”, Osmanlı’nın Dış Dünyaya Bakışı, 03 Aralık 1999 Seminer 
Bildirileri, İstanbul, 2003, s. 63-90. 
5 Yaşar Çoruhlu, Türk Sanatında Hayvan Sembolizmi, Kömen Yayınları, Konya, 2014, s. 20-
35; T.N. Troitskaya, “Stsenı Terzaniya v Skifo-Sibirskom i Hunno-Sarmatskom İskusstve”, 
Vestnik Arheologii, Antropologii i Etnografii, No. 1, Institut Problem Osvoeniya Severa Sibirs-
kogo Otdeleniya Rossiyskoy Akademii Nauk, 1997, s. 35. 
6 Gönül Öney, “Anadolu Selçuklu Mimarisinde Arslan Figürü”, Anadolu, Sayı: 13, Ankara, 1969, s. 40. 
7 Ahmet Çaycı, Anadolu Selçuklu Sanatında Gezegen ve Burç Tasvirleri, Kültür Bakanlığı, 
Ankara, 2002, s. 97-98; E.F. Korol’kova, İskusstvo..., Sank-Peterburg, 2006, s. 131. 
8 Yaşar Çoruhlu, Erken Devir Türk Sanatı, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 2013, s. 93-99. 
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Keçe eyer örtüleri üzerindeki mücadele sahnelerinde genellikle vahşi 
hayvanın saldırısına uğrayan toynaklı hayvan korku, acı ve saldırı anı-
nın şiddeti ile ön ayakları üzerine çökmüş vaziyette karşımıza çıkar. Bu 
toynaklı hayvan ayrıca içgüdüsel olarak başını saldırının geldiği yöne çe-
virmiş vaziyettedir. Asya Hunları da çoğu zaman yenilgiye uğrayan hay-
vanda iki pozisyon anda anda verilmiştir; hem ön ayakları üzerine çök-
müş hem de geri tarafından sırtı yere bakar vaziyettedir. Dolayısı ile anın 
şiddeti ya da mücadelenin can alıcı noktası daha güçlü yansıtılmış olur.9 
Bilindiği üzere bu tarz sahnelerin Altay ve Güney Sibirya’da, Hun Döne-
mi’ndeki özelliklerinden biri, aynı anda hayvanların farklı pozisyonları-
nın tek bir sahnede tasvir edilmesidir. 

Bununla ilgili örnekler Hun Devri’nde öncelikli olarak I. ve II. Pazırık 
kurganlarından keçe eyer örtüleri ile hatırlanmaktadırlar (Fotoğraf: 1.a-c). 
Bunlarda en çok karşımıza çıkan sahne kaplan ile geyiğin, ren geyiğinin 
ya da koçun mücadelesidir. Büyük başlı, küçük kulaklı, pençeleri göste-
rilen kedi cinsinden yırtıcı, uzun kuyruğu yukarıda kalkık ve halka ya-
par vaziyette yansıtılmaktadır.10 

I. Pazırık Kurganı’ndaki kompozisyonlarda kaplan çoğunlukla toynak-
lı avını sağrısından (Fotoğraf: 1.a), boğazından (Fotoğraf: 1.b) ya da göğ-
sünden (Fotoğraf: 1.c) yakalamaktadır. Bu son durumda yırtıcının göv-
desinin ön kısmı arka kısmına göre 180° dönüş yapar. Geyik (ren geyiği) 
ise gövdesini öne atıp başını havaya kaldırmıştır. Geyiğin başında beş 
dallı tipik boynuzu (kuzey geyikleri için karakteristik), badem gözü ve 
ufak kulağı görülmektedir. Geyiğin gövdesi de geri kalan kısmına göre 
180° dönüş yapar; üstündeki düşmanından kurtulmaya çalışmaktadır. 

Aynı kurgandan ilk örnekte kaplan koçun sırtına çıkmıştır, ön ayağı 
ile avının boynunu ısırmak için destek yapmakta; bir arka ayağıyla avı-
nın sırtına, diğeriyle sağrısına basmaktadır. Koç (dağ koçu) ön bacakları 
ile diz çökmüş, arka kısmını geriye döndürmüştür (Fotoğraf: 1.b). Diğer 
örnekte, kaplan yine geyiğin üzerine atlamıştır, ön iki ayağı yardımı ile 
geyiğin sağrısından ısırmaktadır; gövdesi güçlü bir kıvrılma gösterir, ge-
yik ön ayakları üzerine çökmek üzeredir, arka ayakları ise koşuyor izle-
nimi vermektedir (Fotoğraf: 1.a). İki örnekteki toynaklıların gövdeleri 
üzerinde birtakım işaretler yer alır ve Fotoğraf: 1.a’daki kaplan hariç 
tüm hayvanların başları profildendir. 

II. Pazırık Kurganı’ndan her iki örnekte de hayvanlar profildendir (Fo-
toğraf: 2.a-b). Kaplanın saldırdığı ve sırtına atlayıp ısırdığı hayvanlardan 
                                                           
9 M.L. Podol’skiy, Zver’, Kotorıy Bıl Sam po Sebe ili, Fenomenologiya Skifskogo Stilya, Eleksis,  
Sank-Peterburg, 2010, s. 18; E.F. Korol’kova, İskusstvo.., Sank-Peterburg, 2006, s. 131, 
133; E.V. Perevodçikova, Yazık Zverinıh Obryazob, Oçerki İskusstva Evraziyskih Stepey Skif-
skoy Epohi, Moskva, 1994, s. 124. 
10 S.İ. Rudenko, Gornoaltayskie Nahodki i Skifı, İtogo i Problemı Sovremennoy Nauki, Mosk-
va-Leningrad, 1952, s. 157. 
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biri koç (dağ koçu) diğeri geyiktir. Yırtıcı yine her ikisinde de ön ayakları 
ile avının sırtına arka ayakları ile avının arka ayaklarına basmaktadır. 
Saldırının gücü ile dizleri üzerine çöken hayvanlardan geyik olanı başını 
geriye yani kaplana doğru çevirmiştir. Gövdeleri üzerinde bir öncekine 
benzer işaretler bulunmaktadır. 

M.Ö. 6-5. yüzyıla tarihlendirilen II. Başadar Kurganı’nda ele geçen 
ahşap tabut üzerinde yer alan kapak ve yan taraftaki iki frizde eşine na-
dir rastlanan, kazıma olarak yapılmış sahne, konumuz açısından özellik-
lere sahiptir (Fotoğraf: 3).11 Kapağa ait olan sahnede, yukarı kısımda 
dört adet kaplan sola doğru yürümektedir. Yan tarafındaki sahnede ise 
dört kaplan bu kez sağ tarafa doğru yürür vaziyettedir. Kapaktaki kap-
lanların altında dört, diğer frizde bir adet toynaklı hayvan hemen bu yır-
tıcıların ayaklarının altında temsil edilmiştir. Kapakta yer alan bu toy-
naklılardan koç olan ikisi ayakları üzerine düşmüş durumdadır; birer 
adet kaplan dört ayağı ile bunların üzerindedir. En arkadaki kaplanın ön 
ayaklarının altına isabet eden noktada yer alan geyik benzeri toynaklı 
hayvan dizleri üzerine çökmüş ve başını saldırının geldiği yöne çevirmiş-
tir; benzeri durum diğer frizdeki kompozisyonda da aynıdır. Büyük ihti-
malle dağ koçunun burada kullanılması adak anlayışı içindedir. Bunun-
la birlikte kaplanla geyiğin mücadelesi baharın gelişine, yılın başlangıcı-
na işaret etmektedir, bu noktada kurganlara cesetlerin gömülmesinin yı-
lın belli dönemlerine denk geldiğini hatırlatmak gerekir.12 Ayrıca belki de 
ölen kişinin kahraman biri olduğu ve ölenin ruhunun kötü ruhlardan 
uzak tutulmak istenmesi kompozisyon içinde ifade edilmek istenmektedir. 

Yukarıdaki kaplanın benzerini I. Petro’nun Sibirya Koleksiyonu’ndaki 
ajur tekniğinde hazırlanmış bronz pulda bulmak mümkündür.13 Kapla-
nın deseninin verilmesi, baş kısmı (badem gözü) her iki yerde de aynı de-
necek kadar yakındır. Bununla birlikte koleksiyondaki örnek, mücadele 
sahnesinden çok mücadelenin bittiğini ifade etmektedir. Kaplan dört 
ayağı üzerinde durmakta, ön sağ ayağını ileri doğru uzatmış yürüyor iz-
lenimi vermektedir; ağzı ile dağ koçunu ensesinden tutmaktadır. Toy-
naklının gövdesinin arka kısmı bükülerek kaplanın ensesinden aşağı 
doğru sarkmaktadır (Fotoğraf: 4). 

Mücadele sahneleri her zaman yukarıda bahsettiğimiz ölçüde müca-
delenin en şiddetli kısmını gösteren kompozisyonlardan oluşmaz; Kudır-
ge Mezarlığı’ndan bulunan üç adet kemik eyer kaşı süsünden birinde 
                                                           
11 L.L. Barkova, “Reznıe İzobrajeniya Jivotnıh na Sarkofage iz 2-go Başadarskogo Kurgana”, 
Arheologiçeskiy Sbornik, Sayı: 25, Gosudarstvennogo Ermitaje, Spb., 1984, s. 83-89; M.İ. 
Artamonov, Sokrovisha Sakov, Amu-Dar’inskiy Klad, Altayskie Kurganı, Minusinskie Bronzı, 
Sibirskie Zoloto, Moskva, 1973, s. 128. 
12 L.L. Barkova, “a.g.m.”, s. 88; L.L. Barkova, “Obraz Olenya v İskusstve Drevnego Altaya 
(po Materialam Bol’şih Altayskih Kurganov)”, Arheologiçeskiy Sbornik, Sayı: 30, Gosudarst-
vennogo Ermitaje, Spb., 1990, s. 55-66. 
13 S.I. Rudenko, Kul’tura Hunnov i Noinulinskie Kurganı, Leningrad, 1962, s. 79. 
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çok kalabalık bir kompozisyonda sözü edilen durum detayda yakalanır; 
eyer kaşının sağ parçasında ceylan kaplanın ayakları altındadır. Kaplan 
kendinden emin vaziyette başı yukarı doğru kalkık yürür vaziyettedir, 
ceylan ise ön sol ayağını kıvırmış, düşmüş durumdadır, arka ayakları ve 
gövdesinin arkası yukarı doğru kıvrılmıştır (Fotoğraf: 5). 

I. Petro Sibirya Koleksiyonu’ndan eşine fazla rastlanmayan bir müca-
dele sahnesi görülür; kaplan ön ayakları atın üzerine daha doğrusu en-
sesine atlamıştır. Kaplanın burun kıvrımlarından anlaşıldığı kadarıyla 
kaplan dişini atın ensesine geçirmiştir, arka ayakları ile de atın başına 
baskı yapmaktadır. At bundan dolayı başını öne eğmiş ve dizleri üzerine 
çökmek üzeredir (Fotoğraf: 6). Gövdesi çizgili kaplanın ön pençeleri par-
mak gibi ele alınmıştır. Atın gövdesi üzerinde ise çeşitli işaretler yer alır. 
Atın gövdesi ve başı profilden, kaplanın baş ve omuz kısmı cepheden, ar-
ka kısmı profilden verilmiştir. Kompozisyonun formu çerçeveye uyum 
sağlamaktadır. 

Bazı durumlarda av, avcı hayvandan oran olarak daha büyüktür, 
böylece avcının gücü ön plana çıkartılmış olur. Katanda Kurganı’ında 
bulunan ahşap levha üzerinde kaplanın geyiğe saldırışı sahnesi14 oran 
açısından kaya resimlerindeki av sahnesini anımsatır (Fotoğraf: 7.a). Yır-
tıcı, avına boyundan saldırmaktadır. Benzeri durum, bu sonuncusunda 
olduğu kadar, oranlarda fark olmamakla birlikte, I. Petro’nun Sibirya 
Koleksiyonu’ndaki kemer pulunda da görülmektedir. Dağlık Altay sanat 
özelliklerini gösteren mücadele sahnesinde kurt ile geyik figürleri nere-
deyse iç içe geçmiş gibidir.15 Her iki hayvanın da baş ve vücutları profil-
den verilmiştir (Fotoğraf: 7.b) 

Berel Kurgan 11’den16 kemer tokası pulu üzerinde yine dört ayaklı bir 
yırtıcı kendinden oranca büyük olan geyiğe saldırmaktadır; her ikisi de 
profilden gösterilmiştir. Üzerindeki çizgilerden yırtıcının kaplan olduğu 
düşünülmektedir ve Başadar örneğine benzer. Geyik ise üzerindeki işa-
retlere ve gövdesinin kıvrılıp çift pozisyon göstermesine bakıldığında yu-
karıda değindiğimiz Pazırık örneklerini hatırlatır. Bu sahnede kaplan 
avına ensesinden saldırmaktadır ve alışıldık olunduğu üzere geyik anın 
şiddeti ile diz çökmek üzeredir. Geyiğin gözlerindeki ifade anın şiddetini, 
acı ve korkuyu oldukça iyi yansıtmaktadır. (Fotoğraf: 7.c) 

İslam öncesi Türk Sanatı’nda hayvan mücadele sahneleri bazen grup 
avı olarak da karşımıza çıkar. V. Pazırık Kurganı’nda ele geçen kadın 
mumyanın sağ kolundaki böyle bir mücadele sahnesi dövme olarak iş-
                                                           
14 M.İ. Artamonov, a.g.e., s. 156. 
15 S.İ. Rudenko, Sibirskoe Kollektsya Petra I, Arheologiya SSSR, Svod Arheologiçeskih İstoç-
nikov, D3-9, Moskva, 1962, s. 34. 
16 G. Nazarbaeva, “K İzuçeniyu Zoomorfnogo Koda Drevnih Koçevnikov Kazahskogo Altaya”, 
Nomadı Kazahskih Stepey: Etnosotsiokul’turnıe Protsessı i Kontaktı v Evrazii Skifo-Sakskoy 
Epohi, Astana, s. 121-133. 
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lenmiştir; buradaki dinamizm oldukça güçlüdür (Fotoğraf: 8).17 Yukarı 
kısımda devasa boynuz dalları ile bir geyik ve bir kaplan yer almaktadır. 
Bu kaplan, geyiği boynuz dallarından ve ön ayağından yakalamıştır; kısa 
bir süre sonra geyiği boğmak üzeredir. Geyik profilden gösterilmiştir; 
dört bacağı da toynakları ile birlikte net olarak seçilebilmektedir. Kulak-
ları dik vaziyettedir ve yaprak formundadır, badem gözlere sahiptir, ağzı 
ise açıktır. Saldıran kaplan kendine özgü biçimde tasvir edilmiştir; arka 
tarafı profilden verilmiştir, ön kısım ise cephedendir ve başı yukardan 
gösterilmiştir. Gövdesi üzerindeki “S” şekilli vurgulanmış çizgiler kaplan 
kürkü izlenimi uyandırmaktadır. 

Kompozisyonun aşağı kısımda bir ren-geyiği ya da alageyik ile iki et 
obur arasındaki mücadele görülmektedir. Leopar, geyiği sırtından ağzı ile 
kaplan, geyiğin ön ayaklarını pençesi ile yakalamıştır. Geyiğin sağrısı 
saldırının şiddeti ile bükülmüştür. Geyik iki adet boynuz dalına sahiptir. 
Leoparın arka kısmı neredeyse profilden gösterilmiştir, ön kısmı cepheden 
ve başı yukarıdan verilmiştir. Bu hayvanın gövdesi üzerinde siyah benek-
ler leopar kürkü izlenimi vermektedir. Başından kürek kemiğine kadar çift 
sıra siyah noktalar inmektedir. Geyiğin içbükey kavis yapan sırtı ve boy-
nuzlarının tasarımı tek bir ince çizgi ile sağlanmıştır. Et oburun sol pençe-
sinin temsili net değildir; geyiğin boyun hattı ile bu karışmaktadır. 

Aynı geyiğin sağında bir kaplan yer almaktadır. Kıvrılmış gövdesi uza-
tılmış, arka ayakları birbirinden oldukça ayrıktır. Sağ pençesinin pozis-
yonu net olarak seçilememektedir. Gövdesi üzerinde diğer kaplanda ol-
duğu gibi “S” biçimli çizgiler yer almaktadır.18 Kompozisyona genel ola-
rak bakıldığında dengenin hakim olduğu söylenebilir. 

Anadolu Türk Sanatı’nda konumuz dahilindeki sahnelerin devamlılığı 
gözlemlenmektedir. 11. yüzyılın son çeyreğinden itibaren özellikle Artuk-
lu bölgesindeki eserlerde bu sahneler çok sık karşımıza çıkmaktadır. 
Bunlar en çok taş kabartmalarda çeşitli pozisyonlarda varlık gösterir; 
12-13. yüzyıla ait oldukları ve daha çok Güneydoğu Anadolu’da yoğun-
laştıkları belirtilmiştir.19 Diyarbakır (Ulu Cami - İç Kale), Cizre, Harput İç 
Kale taş kabartmalarında aslan, boğa üzerinde iken temsil edilmiştir; 
Nusaybin’den Şam Müzesi’ne getirilen taş parçada ve Konya Kalesi’nde 
ise aslan boğayı kovalarken gösterilmiştir.20 
                                                           
17 P.P. Azbelev, “K İzuçeniyu Pazırıkskih Tatuirovok”, Drevnosti Sibiri i Tsentral’noy Azii, No. 
5 (17), Respublika Altay, 2011, s. 78-82. 
18 L.L. Barkova - S.V. Pankova, “Tattooed Mummies from the Large Pazyryk Mounds: New 
Findings”, Archaeology, Ethnology and Anthropology of Eurasia, 2 (22), Novosibirsk, 2005, s. 
54-55; L.L. Barkova - S.V. Pankova, “Tatuirovki na Altayskih Mumiyah”, Priroda, 3, Moskva, 
2006, s. 65-69; J. Özlem Oktay, “Asya Hunları Dönemi’nde Dövmeli Mumyaların Yer Aldığı 
Kurganlar”, Türk Dünyasından Halil Açıkgöz’e Armağan, Haz. Hayri Ataş, Doğu Kitabevi, İs-
tanbul, 2013, s. 367-368. 
19 Ahmet Çaycı, a.g.e., s. 97-98. 
20 Gönül Öney, Anadolu Selçuklu Mimari Süslemesi ve El Sanatları, Türkiye İş Bankası Kül-
tür Yayınları, Ankara, 1992, s. 51. 
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Diyarbakır Ulu Cami’nin üzerinde yer alan bir kitabesine göre 1091-
92 yılında, Büyük Selçuklu sultanı Melikşah tarafından tamir edilen ca-
minin doğudaki avlu girişinin kemer köşeliklerinde, aslan-boğa mücade-
lesi kompozisyonu simetrik olarak işlenmiştir (Fotoğraf: 9). Boğa, ayakla-
rını bükerek çökmüş vaziyettedir; bu durum onun aslan karşısındaki 
mücadelesini kaybetmek üzere olduğu gösterir. Boğanın üstünde yer 
alan aslan, pençeleriyle boğanın sırtından ve kuyruğundan yakalamıştır. 
Boğanın başı ve vücudu profilden, aslanın vücudu profilden, başı ise 
cepheden betimlenmiştir. Böylece kompozisyon daha etkin bir ifadeye 
sahip olur. Vücutlar genel hatları ile ele alınmıştır. Aslanların başlarında 
sivri kulaklar, iri gözler, yassı ve büyük burun, sarkık yanaklar görül-
mektedir. Aslanda arka ayakların geriye ve ileriye uzatılışı ve boğanın ça-
resiz olarak diz çöküşü, anın şiddetini izleyiciye güçlü bir şekilde aktar-
maktadır.21 

Diyarbakır İç Kale Aslanlı Kapı’daki mücadele sahnesi bir önceki (Di-
yarbakır Ulu Cami) örnek ile oldukça fazla benzerliğe sahiptir. Bu kom-
pozisyona yakın olarak Cizre’den Diyarbakır Müzesi’ne getirilmiş, 12. 
yüzyıla tarihlendirilen bir taşta, Harput İç Kale’de burcun altında, Diyar-
bakır İç Kale’de Oğrunkapı’da, Konya İnce Minareli Medrese Müzesi’nde 
bulunan 13. yüzyıla tarihlendirilen bir taş üzerinde aslan-boğa mücade-
lesi karşımıza çıkmaktadır.22 İkonografik açıdan, boğa tasvirlerinin işle-
nişinde gövde altında toplanan ayaklar, başın geriye dönük verilişi ve vü-
cut üzerindeki çizgisel işaretler Asya Hunları hayvan üslubu özelliklerini 
hatırlatmaktadır (Fotoğraf: 10). Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür; 

Cizre’den Diyarbakır Müzesi’ne getirilen bazalt taşı üzerinde alçak ka-
bartma olarak boğa, başını sağa çevirmiştir, aslan ise boğanın aksi yö-
nüne bakmaktadır ve boğanın sağrısını ısırmaktadır. Boğa yine bacakla-
rını gövdesinin altına doğru toplamıştır (Fotoğraf: 11). Harput Kalesi’nde 
burcun kente bakan yüzünde alçak kabartma olarak aslan-boğa müca-
delesi yapılmıştır; her iki hayvan da profilden verilmiştir.23 Aslan boğaya 
boyun kısmından saldırmaktadır; boğanın başı geriye çevrilmiştir (Fotoğ-
raf: 12). Oğrun (Dicle) Kapı’da portal kemerinin sol tarafında oldukça 
tahrip olmuş aslan-boğa mücadelesi yer almaktadır. Detaya girilmeyen 
bir işçilikle ele alınan sahnede aslanın başı boğanın baş tarafına gelmek-
tedir. 
                                                           
21 Gönül Öney, “Anadolu Selçuklu Mimarisinde Boğa Kabartmaları”, TTK Belleten, Cilt: XXXIX, 
No. 133, Ocak, 1970, s. 85 (s. 83-100); Gülsen Baş, a.g.t., s. 42. 
22 Yusuf Çetin, “Mardin Savurkapı (Sitti Radviye) Hamamı’nda Bulunan Figürlü Taş Plastik 
Süslemelerin Türk Süsleme Sanatı İkonografisi Açısından Bir Değerlendirmesi”, Uluslararası 
Sosyal Araştırmalar Dergisi, Prof. Dr. Hamza Gündoğdu Armağanı, Cilt: 6, Sayı: 25, Ordu, 
2013, s. 181; F. Evren Daşdağ, “Diyarbakır Surlarındaki Sembolik Motiflerin Geleneksel El 
Sanatlarına Yansıması”, Uluslararası Diyarbakır Surları Sempozyumu, T.C. Diyarbakır Valili-
ği Kültür Sanat Yayınları 8, Diyarbakır, 2012, s.169-183. 
23 Metin Sözen, Anadolu’da Akkoyunlu Mimarisi, Yenilik Basımevi, İstanbul, 1981, s. 195. 
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Mardin Savurkapı Hamamı Soyunmalık bölümüne geçit veren kapı-
nın solunda yer alan aslan figürlerinden biri olan en üstteki aslan genel 
duruşu, gövdesinin aldığı pozisyon ve başını aşağı doğru uzatması ile as-
lan-boğa mücadelesini anımsatmaktadır; arka ayaklarını geriye doğru 
çeken ve ağırlığını ön ayakları üzerine vererek hamle yapan aslanın ağız 
kısmının altında görülen küçük plastik parça büyük ihtimal üzerine sal-
dırdığı boğaya aittir. Gerek bu sahne gerekse kuyruğunun “C” şeklinde 
yukarıda kıvrılması gibi özellikler neticesinde denebilir ki sözü edilen 
sahne de Türkistan Türk hayvan üslubu etkileri taşımaktadır. Bununla 
birlikte parça oldukça hasarlı olduğu için kompozisyon hakkında kesin 
veriler sunmak mümkün değildir (Fotoğraf: 13).24 

Orta Anadolu’da bizi ilgilendiren bir grup Afyon’da ve Seyidgazi’de yer 
almaktadır. Afyon’daki söz konusu mezar taşları 13. yüzyılın birinci çey-
reğine tarihlendirilmekte ve İslam öncesi Türk geleneklerini sürdürmek-
tedir. Afyon yöresinden ele aldığımız örnekler Türkmen mezar taşlarıdır. 
Örnek olarak verilen mezar taşları, Afyon yöresine gelen Türkmenlerin 
Şamanist inançlarını yerel biçimlerle birleştirerek özgün bir mezar taşı 
tipi meydana getirdiklerini göstermektedir. 

Afyon Müzesi’ne 1928’de Sincanlı Boyalı Köyü Külliyesi’nden getirti-
len bir mezar taşının sağ yüzünde, baş ucu tarafında, başını geriye doğ-
ru çevirmiş bir karacanın üzerine atlamış bir dört ayaklı yırtıcı vardır. 
Aslanın başı cepheden vücudu profildendir (Fotoğraf: 14). Aynı müzeden 
başka bir örnekte yine mezar taşının sağ yüzünde başını geriye doğru 
çevirmiş, ön dizlerinin üzerine çökmüş geyiğe, arka ayakları üzerinde 
kalkmış aslan saldırmaktadır. Aslanın kuyruğu arka ayakları arasından 
geçerek yukarı doğru “S” çizerek kalkmıştır (Fotoğraf: 15).25 Gerek üslup 
açısından gerekse anın dinamizmi açısından sözü edilen mezartaşları da 
Orta ve İç Asya Türk sanatı geleneklerine sahiptir. Ayrıca Başadar Kur-
ganı’ndaki örnekte olduğu gibi bu iki kompozisyon da ölümle ve ruhun 
korunmasıyla ilgili bir tema çerçevesinde karşımıza çıkar. 

Anadolu Türk Sanatı’nda mücadele sahnelerinin görüldüğü yerler sa-
dece taş eserler üzerinde değildir; minyatür, seramik gibi diğer küçük 
sanat eserlerinde de bu sahnelere rastlamak mümkündür. Türkler’de 
minyatür geleneğinin Türkistan’da Uygurlar Dönemi’nde ortaya çıktığı 
bilinmektedir.26 Anlaşılacağı üzere minyatür sanatında yer alan mücade-
le sahnelerinde Türkistan geleneklerinin izlerini görmek kaçınılmazdır. 

Bursa İnebey Kütüphanesi’nde yer alan Kelile ve Dimne nüshasında-
ki bir minyatür, aslan ile öküz yani dört ayaklı yırtıcı-toynaklı hayvan 
mücadelesinin (Fotoğraf: 16) gerek sembolizm gerekse ikonografik açı-
                                                           
24 Yusuf Çetin, “a.g.m.”, s. 178-188. 
25 Musa Seyirci - Ahmet Topbaş, Afyonkarahisar Yöresi Türkmen Mezar Taşları, Arkeoloji ve 
Sanat Yayınları, 2, İstanbul, 1983, s. 21, 26. 
26 Banu Mahir, Osmanlı Minyatür Sanatı, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 2005, s. 31. 
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dan sürekliliğin kesintisiz devam ettiğini gösteren önemli bir örnektir. 
Hamse-i Nizami’den, “Behram Gur’un Eşeği Yakalamış Aslanı Vuruşu” 
(Fotoğraf: 17)27 adlı sahnede yine aslan, toynaklı bir hayvana saldırmış-
tır, ancak burada daha çok üçlü bir mücadele sahnesinden bahsetmek 
mümkündür; Aslan, I. Pazırık Kurganı ve I. Petro’nun Koleksiyonu’ndaki 
örneklerde olduğu gibi avının üzerine ön iki ayağı ile çıkmıştır ve avını 
sırtından ısırmaktadır. Toynaklı hayvan profilden, avcı hayvanın gövdesi 
profilden ve başı 2/3 cepheden verilmiştir. Bununla birlikte burada daha 
çok kahramanın yani Behram Gur’un gücü vurgulanmak istenmiş ve 
eşeği alt eden güçlü aslanı vuracak kadar yetenekli ve cesur Behram 
Gur ön plana çıkarılmıştır. Toynaklının düşmek üzere olması, acı ve kor-
ku ile ağzını açması, yırtıcının avının üzerindeki duruşu vb. özellikleri ile 
yine bizi erken devir Türk sanatına götürmektedir. 

Yıldırım Bayezıd’ın boğa ile aslanı güreştirmesini anlatan minyatürde 
bu kez yırtıcı, avının burnuna arka ayakları ile basmakta ve avını sağrı-
sından ısırmaktadır. Kaplanın kuyruğu yukarı doğru kalkık vaziyette “S” 
çizmektedir; kulakları diktir. Boğa gerek üzerindeki ağırlıktan gerekse 
mücadelenin verdiği yorgunluktan öne doğru eğilmiştir (Fotoğraf: 18). 

Yırtıcı ile toynaklı hayvan arasındaki mücadeleye Osmanlı tasvir sa-
natında Saz Üslubu’nda üretilmiş eserlerde de rastlanmaktadır. Orman-
lık alan konusunu çağrıştıran zemin üzerinde betimlenen kompozisyon-
da kaplanın pençeleri dikkat çeker; avına arka bacak, sağrı ve sırt kıs-
mından pençelerini geçirmiştir ve avını sırtından ısırmaktadır. Gövdesi 
profilden, başı 2/3 cephedendir. Eşek yine erken devir Türk sanatındaki 
örneklerde olduğu gibi başını saldırının geldiği yöne doğru çevirmiş ve 
saldırıdan kurtulmaya çalışmaktadır (Fotoğraf: 19). İznik seramik tabak-
ta saz üslubunda bitkisel zemin üzerinde benzeri sahne ile karşılaşıl-
maktadır (Fotoğraf: 20). 

Türk Sanatı’nda benzer kompozisyonlara, önemlerini yitirmekle bir-
likte, 19. yüzyılda dahi rastlanmaktadır. Görüldükleri yerler daha çok 
Azerbaycan dokuma sanatlarıdır. Bunlar bazen de ana kompozisyonun 
dışındaki çerçevede diğer figürlerle birlikte ele alınmışlardır. Azerbay-
can’dan bir asmalık üzerindeki sahnede merkezdeki hayat ağacını andı-
ran madalyonun kökünün iki tarafında aslanla geyik mücadelesi görül-
mektedir. Buradaki sahne kötülüklere, hastalıklara, nazara karşı tılsım 
olarak yorumlanabilir. Aslan avını sırtından ısırmaktadır, aslanın kuyru-
ğu yukarı doğru kıvrılıp “S” çizmektedir. Geyik ön ayakları ile diz çök-
mek üzeredir. Her iki hayvan da profilden betimlenmiştir (Fotoğraf: 22). 
Diğer örnekte ise mücadele sahnesi halının büyük bordüründe yer al-
maktadır. Aslan, avına sağrısından saldırmaktadır, hayvanın arka ayak-
                                                           
27 Filiz Çağman - Zeren Tanındı, Topkapı Sarayı Müzesi İslam Minyatürleri, İstanbul, 1979, 
res. 13. 
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ları avının başı üzerindedir. Burada mücadele sahnesinden çok av olan 
hayvanın yenildiği hissedilmektedir. Her iki dokumada da aslan sarı, 
toynaklı hayvanlar ise beyaz renktedir. 

Mücadele sahneleri içinde değerlendirilebilecek bir grup arasında toy-
naklı bir hayvanın sadece başını ağzında tutan ya da taşıyan yırtıcı dört 
ayaklı hayvanlar bulunur. Bu gruptaki eserler daha çok bronz döküm-
dür ve gem ya da kemer puluna ait parçalardan meydana gelirler. Yırtıcı-
lar daha çok kaplan ve av olan hayvanlar ise koçtur (Fotoğraf: 23). 

Mücadele sahneleri ile zaman zaman aynı anlamda kullanılan “kova-
lama sahneleri”nde, adından da anlaşılacağı üzere yırtıcı, avının arkasın-
dan koşar; av da avcısından kaçar pozisyondadır; iki hayvan arasında fi-
ziksel bir temas çoğu zaman yoktur. Türk sanatında böyle sahnelere, 
tıpkı mücadele sahnelerinde olduğu gibi İslam öncesi dönemden itibaren 
rastlanmaktadır. 

Kopönskiy Mezar’dan eyer kaşı üzerindeki kalabalık kompozisyon 
içinde, eyer kaşının sağ ve sol uçlarında yırtıcı hayvan tarafından kova-
lanan toynaklılar görülmektedir (Fotoğraf: 24) (Kompozisyonun rekonst-
rüksiyonu Evtyohova, Kiselev ve Griaznov tarafından ayrı ayrı az da olsa 
birtakım farklılıklarla yapılmıştır). Bununla birlikte kompozisyonun bir av 
sahnesi olduğuna değinmek gerekir.28 Bu hayvanlar profilden verilmiştir 
ve ayaklarını olabildiğince açmış, oldukça hızlı koşar vaziyettedirler. 

Timurlu Dönemi’ne ait Semerkant’taki Nadir Divan Beği Medresesi ve 
Şir Dor (Dar) Medresesi taç kapı alınlığındaki köşeler, simetrik olarak iş-
lenmiş kovamala sahnelerine tanıklık eder.29 Registan’da yer alan Şir 
Dor Medresesi (1619-36) taç tapısı köşesinde geyik kovalayan kaplan, 
sırtında güneş ile birlikte verilmiştir (Fotoğraf: 25). Bu dört ayaklı yırtıcı 
gövdesi üzerindeki çizgilerden dolayı kaplan olarak algılanmakla birlikte 
detayda, ensesinde yelenin bulunduğu dikkati çeker. Semerkant Nadir 
Divan Beği Medresesi’nde de benzer kovalama sahnesi yer almaktadır 
(Fotoğraf: 26). Her ikisinde de kompozisyon, mavi zemin üzerinde sarı 
dallı beyaz ve sarı bahar çiçekli sanki ormanlık alanda kaplanın geyiği 
kovalamasıdır. Bununla birlikte ayrıntıda bazı farklılıklar bulunmakta-
dır. Şir Dor’daki kaplanın kuyruğu yukarı doğru kalkmış “S” çizmekte, 
diğer medresedeki kaplanın kuyruğu yukarıda kıvrılmaktadır. Geyikler 
avcı hayvanlardan kaçarken temsil edilmişlerdir, Şir Dor’daki geyikler 
başlarını geriye doğru çevirmiş, kaplanlara bakarken görülmektedir. Her 
iki kompozisyonda da geyikler beyaz renkli olmakla birlikte Şir Dar Med-
resesi’ndekilerin üzerinde yeşil renkte benekler yer alır. Bu kovalama 
sahnelerinin medresede betimlenmiş olmaları, onların bilgeliğin cehaleti 
                                                           
28 P.P. Azbelev, “K İstorii Sedel’nogo Dekora”, Drevnosti Sibiri i Tsentral’noy Azii, No. 3 (15), 
Gorno-Altaysk, 2010, s. 75-91, r. 5. 
29 Gözde Ramazanoğlu, Orta Asya’da Türk Mimarisi, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 
1998, s. 111, 121. 

75



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 12

yenmesi şeklinde yorumlanmalarını kuvvetlendirir. Ayrıca bu görüşü Şir 
Dar Medresesi’ndeki kaplanın sırtında bulunan güneş tasviri de destek-
ler. Bilindiği üzere güneş ve aslan birlikteliğinin anlamları arasında “bil-
gelik” ve “adil devlet” bulunmaktadır. 

Anadolu Türk Sanatı’nda kovalama sahnelerindeki hayvanların tasvir 
ediliş tarzları mücadele sahnelerinden değişiklik göstermez; genelde boğa 
tam profilden, aslanın gövdesi profilden ve başı cepheden verilmiştir. 

Konya İnce Minareli Medrese Müzesi’ne Konya Kalesi’nden getirilmiş 
taş üzerindeki kabartmada önde boğa, arkada aslan sağa doğru koşar 
vaziyette betimlenmiştir. (Fotoğraf: 27.a) Nusaybin’den Şam Milli Müze-
si’ne götürülen taş üzerindeki kovalama sahnesinde alçak kabartma ola-
rak önde boğa, arkada aslan görülmektedir; öküz düşmek üzeredir, ön 
bacakları vücudunun altına doğru kıvrılmıştır; aslandaki kendinden 
emin duruşun tersine öküz de korku ile göz açmaktadır (Fotoğraf: 27.b). 
Boğa tümüyle profildendir ve ön ayaklarını gövdesi altında toplanmıştır. 
Aslanın vücudu profilden, başı cephedendir; şişkin yanaklı ve yassı bu-
runludur. 

Seyidgazi mezar taşlarından birinde (Fotoğraf: 28) alçak kabartma 
olarak iki aslan arasında geyik bulunmaktadır30; dikdörtgen frizdeki 
sahnede aslanların kuyruğu yukarı doğru kalkıktır ve ortadaki geyiğe 
doğru koşmaktadırlar; geyik başını sağ tarafa doğru çevirmiştir; sağ ta-
raftaki yırtıcıdan kaçarken sol taraftaki aslana yaklaşmıştır. 

Hayvan kovalama sahnelerinin, mücadele sahnelerinde olduğu gibi, 
19. yüzyılda yoğun olmasa da varlığını koruduğunu görmekteyiz. Avru-
pa’ya ihraç edilen Türk halıları arasında böyle kompozisyonlara yer veril-
miştir.31 Örneklerden birinde ormanlık alan hissi uyandıran zemin üze-
rinde aslan cinsinden yırtıcılar, otlamakta olan geyiğe doğru yavaşça 
ilerlemektedirler; bu hayvanların hepsi profildendir (Fotoğraf: 29). 

Sonuç olarak; 
Türk sanatında çok geniş bir coğrafyada, yırtıcı dört ayaklı hayvan ile 

toynaklı hayvan mücadele sahneleri yukarıda tanıtmaya çalıştığımız ör-
neklerden de anlaşılacağı üzere oldukça önemli bir yer tutmuştur. İslam 
öncesi Türk Sanatı’nda kurganlarda keçe eyer örtüleri üzerinde, ahşap 
levhada kabartma, ahşap tabut üzerine kazıma, maden döküm kemer 
pulu, kemik eyer kaşı üzerinde kazıma ve dövme olarak karşımıza çık-
maktadırlar. İslam sonrası Türk Sanatı’nda taş kabartma başta olmak 
üzere, minyatür, seramik, halı gibi küçük el sanatlarında yer almışlardır. 
                                                           
30 Beyhan Karamağaralı, Ahlat Mezar Taşları, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1992, 
s. 7.   
31 Zeki Sönmez, “19. Yüzyıl Sonlarında Türk Halılarının Avrupa’ya İhracı Konusundaki Ge-
lişmelere Kısa Bir Bakış”, Türk Soylu Halkların Halı, Kilim, Cicim Sanatı Uluslararası Bilgi Şö-
leni Bildirileri, 27-31 Mayıs 1996 Kayseri, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara, 1998, s. 
289-299. 
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Anadolu Türk Sanatı’nda taş kabartma olarak yoğun biçimde karşı-
mıza çıkan bu kompozisyon, İslam sonrası Türk Sanatı’nda halı, seramik 
vb. el küçük sanatlarında nadir olarak ele alınmışlardır. Özellikle minya-
tür ve dokuma sanatında mücadele sahneleri bazen kompozisyonun 
kendisi değil, kompozisyona yardımcı eleman olarak görev yapmıştır. Yır-
tıcı dört ayaklı hayvanla toynaklı hayvanın birlikte görüldüğü eserler 
arasında sikkeler de yer almaktadır. Bununla birlikte sikkelerde sözü 
edilen hayvanlar mücadele ya da kovalama sırasında değil, sadece aynı 
yüz üzerinde yan yana verilmişlerdir. Beylikler Dönemi’ne ait konu ile il-
gili bir örnekte keçi, geyik veya ceylan aslan veya pars ile birlikte yer 
alır.32 Mücadele sahneleri belki de kompozisyonun işleme zorluğundan 
dolayı, bildiğimiz kadarıyla sikkelerde görülmemektedir. 

Değerlendirmeye çalıştığımız Türk Sanatı’na ait dört ayaklı yırtıcı 
hayvan ile toynaklı hayvan mücadelesinde (kovalama sahneleri tablolara 
dahil edilmemiştir) karşımıza çıkan ve ele aldığımız eserlerdeki 27 kom-
pozisyonda, yırtıcı hayvan sayısı 33 ve toynaklı hayvan sayısı 32 olarak 
tespit edilmiştir. 

Yırtıcılar arasında aslan, kaplan, kurt, leopar bulunmaktadır. Bunla-
rın %58’i kaplandır ve kaplanların %91’i İslam Öncesi Türk Sanatı’nda 
görülmüştür; %36’sı aslandır ve hepsi İslam sonrası Türk Dönemi’ne ait-
tir; %3’erlik dilimlerde kurt ve leopar yer alır, bunlar da İslam Öncesi 
Türk Sanatı örnekleridir. Sözü edilen yırtıcıların başları mücadele sah-
nelerinde profilden, cepheden ya da yukarıdan gösterilmiştir; aslanların 
%25’i profilden verilirken kaplanların %84’ü profildendir (Tablo: 1). 

Toynaklı hayvanlar geyik, boğa, öküz, koç, at, yaban eşeği ve karaca 
olarak karşımıza çıkar. Bunların %44’ü geyik; %25’i boğa ya da öküz, 
%16’sı koç; %6,’sı at; %6’sı yaban eşeği; %3’ü karacadır. Koçların hepsi, 
geyiklerin %85’i; atların yarısı İslam Öncesi Türk Sanatı’na aittir, yaban 
eşeklerinin, boğa ve öküzler ile karacanın hepsi İslam Sonrası Türk Sa-
natı’nda tespit edilmiştir. Toynaklı hayvanların başlarının hepsi profil-
den tasvir edilmiştir (Tablo: 2). 

Toynaklı hayvanlar mücadele sahnelerinde boyun, ense, göğüs, sağrı, 
sırt gibi bölgelerinden ısırılmışlardır. En çok ısırıldıkları bölge %41 oran-
la sırt olmuştur, bunu %16 ile sağrı; %13 ile boyun; %9 ile ense izler. 
Göğüs kısmı yaklaşık olarak %3 gibi az bir paya sahiptir. Ayrıca yine 
mücadeledeki toynaklıların %18 gibi bir oranı yırtıcının ayakları altında-
dır. (Tablo: 3) 

Gerek üslup gerek sembolizm açısından Anadolu Türk Sanatı’na ait 
eserlerde karşılaştığımız konumuz dahilindeki mücadele sahnelerinin İs-
lam Öncesi Orta ve İç Asya Türk Sanatı geleneğini sürdürdüğü açıkça 
                                                           
32 Hüsnü Öztürk - Haluk Perk, Anadolu Sikke Monografileri II, Mat Ofset Matbaacılık San. 
ve Tic. Ltd. Şti., İstanbul, 2001, s. 27. 
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ortadadır. Elbette tarihi süreç içinde diğer komşu kültürlerin de etkisi 
olmuştur. Ancak İslam Öncesi Türk Sanatı geleneği şu noktalarda ol-
dukça yoğun görülmektedir. 

Anadolu Türk Sanatı’ndaki aslanların başlarının çoğu, yukarıda da de-
ğinildiği gibi cepheden, gövdeleri profilden verilmiştir. İri badem gözleri, 
sarkık şişman yanakları, kaşla birleşen büyük yassı burunları bulunmak-
tadır; bu özellikleri ile tipik Selçuklu aslan kabartmalarına işaret ederler. 
Yenilen toynaklı, bacaklarını gövde altında toplamış, yani dizleri üzerine 
çökmüştür ya da çökmek üzeredir; tüm bu ayrıntılar I. ve II. Pazırık kur-
ganlarındaki bahsettiğimiz tasvirlerle örtüşür. Ayrıca sözü edilen kompo-
zisyonlarda eğri kesim tekniği ile Avrupa ve Asya Türk hayvan üslubunun 
etkilerinin bulunması, geleneğin devamının pekiştirici bir özelliğidir. 

Benzer etkileri kompozisyonun dinamiğinden de görmek mümkün-
dür; örneğin aslanın avını yakalamak için avının üzerine çoğu zaman da 
sırtına atlaması, toynaklı hayvanın kaçmak için çabası, başını saldırının 
geldiği yöne doğru çevirmesi ve çoğu zaman göz ve ağzının açık olması, 
korku ile acının kısacası mücadelenin en şiddetli anının izleyiciye akta-
rılması gibi özellikler hem İslam öncesi hem de İslam sonrası Türk sanatı 
için önemli bir ayırt edici noktadır. Ayrıca belirtmek gerekir ki yine bu 
özellikler güçlü bir doğa gözlemi gerektirir. Ancak yırtıcıların ön ayakları-
nın hem İslam öncesi hem de sonrası dönemde bazen el gibi, tırnak ol-
madan sadece ayak olarak ya da pençeli olarak temsil edildikleri görül-
müştür (Tablo: 4); arka ayaklar ise genelde gerçeğe daha yakın biçimde-
dir. Bahsedilen kompozisyonlarda birtakım farklılıklar da tespit etmek 
mümkündür; bunlardan en önde geleni, İslam öncesi dönemde Pazırık 
kurganlarından örneklerde olduğu gibi mücadeledeki hayvanların gövde-
lerinin aynı anda birkaç pozisyonda verilmesi İslam sonrası dönemde 
kullanılmamıştır. 

Dikkatimizi çeken diğer bir önemli nokta yaklaşık olarak M.Ö. 6-5. 
yüzyıldan M.S. 19. yüzyıla hatta çağımıza kadar ki büyük zaman dili-
minde tüm bu değindiğimiz özelliklerin varlıklarını birtakım değişimlerle 
birlikte koruması olmuştur. Dört ayaklı hayvanın toynaklı hayvanı kova-
ladığı sahneler de mücadele sahnelerinde olduğu gibi İslam öncesi dö-
nemden 19. yüzyıla kadar Türk Sanatı’nda varlık göstermiştir. 
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BULGARİSTAN’DA TÜRK NÜFUSU (1878-1934) 

Yrd. Doç. Dr. Bülent YILDIRIM* 

Öz 

Osmanlı Türklerinin Rumeli’ye geçişinden sonra fethedilen ilk ülkelerden 

biri olan Bulgaristan, aynı zamanda Balkanlarda en fazla Türk nüfus iskân 

edilen bölgelerin başında gelir. İskân politikaları sonucunda 16. yüzyıldan 

19. yüzyılın başlarına kadar Bulgaristan’daki, Türk nüfus, Bulgar nüfus bi-

limci G. Th. Danailof’a göre de çoğunluğu oluşturmaktaydı. 1876 tarihine ge-

lindiğinde ise Türk ve Bulgar nüfus oranları yaklaşık olarak aynıydı. 1877-

1878 Osmanlı Rus Savaşı’ndan sonra ise durum sürekli Türklerin aleyhine 

gelişmiştir. Berlin Antlaşması ile Osmanlı Devleti’ne bağlı özerk bir prenslik 

konumuna getirilen Bulgaristan Emareti, kuruluşunun daha ilk yıllarında, 

1880’lerde resmî bir istatistik kurumunu hayata geçirmiş ve bu tarihlerden 

itibaren düzenli olarak ülkede sayımlar gerçekleştirmiştir. Çalışmada bu ku-

rumun Türk nüfusa ait verileri irdelenerek tutarlılığı incelenmektedir. 
Anahtar kelimeler: Türk, Bulgar, Nüfus, İstatistik, Göç. 

Abstract 
Turkish Population in Bulgaria According to Official  

Censuses (1878-1934) 
Bulgaria, one of the first countries to be conquered by the Ottoman af-

ter transition to Rumelia, is the leading territory where large numbers of 

Turks settled. According to Bulgarian demographer G. Th. Danailof, as a 

result of settlement policies, Turkish population was in majority in Bulga-

ria from 16th century to the beginning of 19th century. In 1876, Turkish 

and Bulgarian populations were almost the same. After the war between 

Turks and Russians of 1877-1878 the situation changed continuously to 

the disadvantage of Turks. Bulgarian Principality, which was made an 
                                                           
* Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, bulentyildirim@trakya.edu.tr 
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autonomous principality under the Ottoman Empire by the Treaty of Ber-

lin, in the very first years of its establishment, formed an official statistics 

institution in 1880’s and from this date on, carried out regular cencuses. 

In this study, the institution’s data about Turks are analyzed and their 

consistency is studied. 

Key words: Turk, Bulgarian, Population, Statistics, Migration. 

Giriş 

Bulgaristan’da yaşayan Türklerin varlığı Osmanlı Devleti ile başla-
makla birlikte Bulgaristan toprakları Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan 
çok daha önce Karadeniz’in kuzeyinden gelen Türk boylarının yerleşim 
sahası olmuştur. Avrupa Hunları’nın 378 yılında Tuna’yı geçerek Trak-
ya’ya kadar ilerledikleri bilinmektedir. Hunlardan sonra Balkanlar ve 
Bulgaristan’da varlığı görülen diğer Türk kavimleri: Avarlar, Ogurlar 
(Bulgarlar), Peçenekler, Uzlar (Oğuzlar) ve Kumanlar’dır.1 

Anadolu Türklüğü’nün devamı olan Bulgaristan’daki Türk nüfusun 
bölgeye yerleşmesi ise Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda ilerlemesiyle baş-
lamıştır. Bulgaristan, Osmanlı Türklerinin Rumeli’ye geçişinden sonra 
fethedilen ilk ülkelerden biri olmuştur. 1389’daki I. Kosova Savaşı ile 
Sırpların temsil ettiği Balkan devletlerinin direnişi tamamen kırılmış, Tu-
na ve Vidin’e kadar bütün Bulgaristan Osmanlı hâkimiyetine girmiş, fe-
tihle birlikte bölgenin Türkleşme süreci de başlamıştır.2 Öyle ki Bulgaris-
tan sınırlarına yönelik ilk Osmanlı fütuhatı I. Murad döneminde gerçek-
leşmiştir. Edirne’nin fethi sırasında Edirne’nin savunulması bakımından 
stratejik bir konumda bulunan Çirmen fethedilmişti. Daha sonra Timur-
taş Paşa tarafından Yanbolu, Lala Şahin Paşa tarafından ise Zağra ve 
çevresi ele geçirildi. Fethedilen yeni bölgelere Anadolu’dan çok sayıda 
Türk getirilerek nüfus arttırıldı. Bölge idari bakımdan Rumeli Eyaleti’ne 
bağlandı. Çirmen, Hasköy, Çırpan, Akçakızanlık, Yeni Zağra ve bugünkü 
Trakya’nın Ergene bölgesi ile Eynepazarı ve Tekfurdağ’ı içine alan Os-
manlı Devleti’nin ilk sancaklarından biri olan Çirmen Sancağı oluşturul-
du. XVI. yüzyılda, 1530’da sancak nüfusunun %88’i Türklerden, %12’si 
ise Bulgar, Rum ve diğer unsurlardan oluşmaktaydı. Bulgaristan’ın ke-
sin olarak fethi 1393’te Yıldırım Bayezid’in büyük oğlu Süleyman Çelebi 
komutasındaki kuvvetlerin Bulgar krallığının başkenti Tırnova’yı alarak 
Bulgar Krallığı’na son vermesiyle tamamlanmıştır.3 

Bulgaristan’ın ve Balkanların fethi tamamlandıkça bu bölgelere yo-
ğun bir Türk nüfus akışı olmuştur. Osmanlıların Balkanlara geçip ilerle-
                                                           
1 Ali Ahmetbeyoğlu, “Türkistan’dan (Orta Asya) Doğu Avrupa’ya Yapılan Türk Göçleri”, Türk-
ler, (Editörler: Hasan Celal Güzel-Kemal Çiçek-Salim Koca), Cilt: 2, Yeni Türkiye Yayınları, 
Ankara, 2002, s. 523-527. 
2 Halil İnalcık, Tanzimat ve Bulgar Meselesi, TTK Yayınları, İstanbul, 1992, s. VII. 
3 Yusuf Halaçoğlu, “Bulgaristan” Maddesi, DİA., Cilt: 6, İstanbul, 1992, s. 396-397. 
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meye başlamalarından itibaren Türkmenlerin de o bölgelerde yerleşmeye 
başladıklarını görüyoruz. Bu iş ilerledikçe Türkmen taifelerinin sayıları 
ve önemleri artmış, daha sonrada bunları askerî bir teşkilata bağlamak, 
kendilerine mahsus bir nizam ve kanun oluşturma gereği ortaya çıkmış-
tır. Bulgaristan ve Balkanlarda yerleşen Türkmen gurupları Osmanlı 
Devleti tarafından şu adlarla tahrir defterlerine kaydedilmiştir: Naldöken 
Türkmenleri, Tanrıdağı Türkmenleri, Ofcabolu Türkmenleri, Vize Türk-
menleri ve Kocacık Türkmenleri. Ayrıca bu Türkmen taifeleri dışında on-
larla aynı hukukî ve malî statüye sahip Tatarlar da bulunmaktadır. Ta-
pu Kadastro ve Başbakanlık Arşivlerinde bulunan XVI. ve XVII. yüzyılla-
ra ait mevcut tahrir defterlerine göre başta Bulgaristan olmak üzere Bal-
kanlarda bulunan Türkmenlerin nüfusunun asgari 500.000 civarında 
olduğu tahmin edilmektedir.4 

Özellikle XIV. yüzyıl sonlarına doğru Timur’un Anadolu seferlerinden 
sonra Istranca Dağları, Balkan dağ silsilesi, Deliorman ve Dobruca böl-
gelerine yörük gruplarının gelip yayıldığı arşiv belgeleriyle saptanmıştır. 
Zamanla Vize’den Tuna’ya Trakya’dan Selanik bölgesine kadar yörükler 
yerleşmiştir.5 

Balkanlarda Türk nüfusunun yerleşimini hızlandıran diğer bir etken 
de buralardaki şehir ve yerleşim birimlerinin yeni yapılar etrafında olu-
şan Türk mahalleleri yoluyla yeniden iskânı ile tekke ve zaviyelerin nü-
fus çeken merkezler olarak belirmesidir. Bu olgunun delillerine Bulgaris-
tan tahrir defterlerinde sıkça rastlanmaktadır.6 

1878’e kadar bir bütün olarak beş yüzyıl Osmanlı Devleti’nin hâkimi-
yetinde kalan Bulgaristan’da belirtilen iskân politikaları sonucunda 16. 
yüzyıldan 19. yüzyılın başlarına kadar Türk nüfus Bulgar kaynaklarına 
göre de nüfusun çoğunluğunu oluşturmuştur.7 

Bulgaristan’ın Osmanlı İdaresinden Çıkışı ve Bulgaristan  
Emareti’nin Kurulması 

Osmanlı Devleti’nin XVIII. yüzyıldan itibaren zayıflaması Rusya’nın 
ise güçlenmesi Balkanlar’daki güç dengelerini değiştirmeye başlamış, 
1853-1856 Kırım Savaşı’nın ardından imzalanan Paris Antlaşması 
(1856) ile Rusların Balkanlar’a inme ve Boğazları ele geçirme emelleri en-
gellenmişti. Rusya, Paris Antlaşması’nın kendi aleyhine koyduğu karar-
lardan kurtulmanın yollarını arıyordu. Bu amaçla Avrupa’da güç denge-
lerinin değişmesinden istifade ederek Karadeniz’in silâhlardan arındırıl-
                                                           
4 Yaşar Yücel, “Balkanlarda Türk Yerleşmesi ve Sonuçları”, Bulgaristan’da Türk Varlığı, 
Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1987, s. 73-75. 
5 Halil İnalcık, “Türkler ve Balkanlar”, Bal-Tam Türklük Bilgisi, Sayı: 3, Balkan Türkoloji 
Araştırmaları Merkezi Yayınları, Prizren, Eylül 2005, s. 32-33. 
6 Yaşar Yücel, “a.g.m.”, s. 75. 
7 G. Th. Danailof, Bulgaristan Nüfus İstatistiklerine Ait Tetkikler, (Çeviren: İbrahim Darcan), 
Başvekalet Matbaası, Ankara, 1937, s. 26. 
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ması ile ilgili maddeyi tek taraflı olarak kaldırmış ve 13 Mart 1871’de 
Londra Antlaşması ile Karadeniz’de donanma bulundurma hakkını bü-
yük devletlere onaylatmıştır.8 

Bunun ardından Rusya, Balkan coğrafyası ile daha yoğun ilgilenmeye 
başlamış ve bölgedeki panslavist faaliyetleri desteklemiştir. 1875’te Bos-
na ve Hersek’te çıkan isyan sunî bir şekilde büyütülerek uluslararası bir 
sorun haline getirilmiştir. Rusların etkisiyle Karadağ ve Sırbistan isyan-
cılara yardım etmiş ve Osmanlı Devleti’ne savaş açmışlardır. Osmanlı 
kuvvetleri isyancıları bozguna uğratarak Sırbistan’ın bir bölümünü ele 
geçirmeyi başarmış, ancak Rusya’nın araya girmesiyle ilerleyişini dur-
durmuştur.9 Bosna ve Hersek isyanının ardından 2 Mayıs 1876’da Bul-
garistan’da büyük bir ayaklanma çıkmıştır. Osmanlı Devleti Mayıs ayı-
nın sonlarına doğru büyük ölçüde kontrolü ele almaya başlamıştır. Bul-
gar ayaklanması kısa bir sürede bastırılmasına rağmen Avrupa kamu-
oyunda ayaklanma bastırılırken Bulgarlara büyük zulüm ve katliamlar 
yapıldığı yönünde propagandalar etkili olmuştur. Bu sebeple İngiliz dış 
politikasında Osmanlı Devleti aleyhine gelişmeler görülmüştür.10 

Balkanlarda meydana gelen bu kriz üzerine diğer büyük devletlerin 
de dâhil olmasıyla 23 Aralık 1876’da İstanbul’da bir konferans toplan-
mıştır. Tersane Konferansı adıyla bilinen konferansa, Paris Antlaşmasını 
imzalamış olan Rusya, İngiltere, Fransa Avusturya-Macaristan, Almanya 
ve İtalya katılmışlardır.11 Bu konferansta Osmanlı Devleti’nden egemen-
lik haklarını ihlal eden ağır şartları kabul etmesi istenmiştir. Konferansa 
katılan yabancı devlet temsilcileri Osmanlı Devleti’nden bazı toprakları 
Sırbistan ve Karadağ’a terk etmesini istemiş, Bulgaristan ve Bosna-Her-
sek’te de özerk bir yönetim kurulmasını teklif etmişlerdi. İstanbul Konfe-
ransı’na katılan devletlerin talebine göre Bulgaristan’da doğu ve batı ol-
mak üzere iki vilayet teşkil edilecek, bu vilayetlerin valileri Hıristiyan 
olacaktı.12 18 Ocak 1877’de Osmanlı Devleti büyük devletlerin bu istek-
                                                           
8 Bayram Kodaman, “1876-1920 Arası Osmanlı Siyasi Tarihi”, Doğuştan Günümüze Büyük 
İslâm Tarihi, Cilt: 12, İstanbul, 1993, s. 136. 
9 Akdes Nimet Kurat, Rusya Tarihi, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1993, s. 353-
354. Sırp Hükümeti bu savaş için Sırp Ordusu’na kumandanlık etmek üzere Türkistan se-
ferleriyle ün kazanmış olan Rus General Çernayev’i Sırbistan’a davet etmiş, General bu da-
veti kabul ederek beraberinde az sayıda Rus gönüllü ile birlikte gelerek Sırp Ordusu’nun ba-
şına geçmiştir. Ancak Aleksina’da sergiledikleri direnişin ardından General Çernayev komu-
tasındaki Sırp güçleri geri çekilmek zorunda kalmıştır (George Vernadsky, Rusya Tarihi, 
(Çev. Doğukan Mızrak - Egemen Ç. Mızrak), Selenge Yayınları, İstanbul, 2009, s. 282). 
10 Mithat Aydın, Balkanlarda İsyan, Yeditepe Yayınları, İstanbul, 2005, s. 150, 152. 
11 Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi VIII, TTK Yayınları, Ankara, 1988, s. 28. 
12 Konferansa katılan devletlerin Sırbistan, Karadağ meseleleriyle ilgili ve Bosna-Hersek ile 
Bulgaristan’ın idare tarzları hakkındaki kararlarının tam metni ve İstanbul Konferansı hak-
kında ayrıntılı bilgi için bkz. Mahmud Celaleddin Paşa, Mirât-ı Hakikat, (Yay. Haz. İsmet 
Miroğlu), Berekât Yayınları, İstanbul, 1983, s. 206-224; İstanbul Konferansı hakkında ayrı-
ca bkz. Mehmet Saray, “1876 İstanbul Konferansı”, Semavi Eyice Armağanı İstanbul Yazıları, 
Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Yayınları, İstanbul, 1992, s. 355-362. 
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lerini reddetmiştir. Konferansa katılan devletler 31 Mart 1877’de Lond-
ra’da yeniden toplanarak Londra Protokolü’nü imzalamışlar ve İstanbul 
Konferansı’ndaki isteklerini devam ettirmişlerdir. Bunun üzerine Os-
manlı Devleti 10 Nisan 1877’de Londra Protokolü’nü de reddetti.13 Böyle-
ce siyasî ve askerî bakımdan bütün avantajlara sahip olan Rusya, Os-
manlı topraklarındaki Hıristiyanları korumak iddiasıyla 24 Nisan 1877’-
de Osmanlı Devleti’ne savaş ilân etti.14 İngiltere kendi menfaatlerinin 
muhafazası şartıyla, diğer Avrupa Devletleri ise herhangi bir şart öne 
sürmeden tarafsız olacaklarını ilân ettiler.15 

1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı’nda Ruslar, Osmanlı kuvvetlerini 
mağlup ederek batıda İstanbul yakınlarına, Yeşilköy’e kadar gelmişler, 
doğuda ise Ermenilerin de meskûn olduğu bölgelerin bir kısmını ele ge-
çirmişlerdi. Osmanlı Devleti’nin ağır şartlar ihtiva eden bir antlaşma 
yapmaktan başka çaresi kalmamıştı. 3 Mart 1878 günü General İgnat-
yev’in Osmanlı Hariciye Nazırı Saffet Paşa’ya dikte ettirdiği16 Ayastefanos 
Antlaşması, Bulgar milliyetçilerinin hayallerinin büyük bir bölümünü 
karşılıyordu. Antlaşmanın 6. 7. 8. 9. 10. ve 11. maddeleri Osmanlı Dev-
leti’ne bağlı olarak kurulacak olan Bulgaristan Prensliği17’nin idare şekli, 
sınırları ve Osmanlı Devleti ile ilişkileri ile ilgilidir. Antlaşmanın 6. mad-
desinde kurulacak olan Bulgar Prensliği’nin sınırları ayrıntılı bir şekilde 
belirtilmiştir.18 Buna göre Tuna Nehri’nden Rodop Dağları’na kadar, Ka-
                                                           
13 Bayram Kodaman, “a.g.m.”, s. 138-139. 
14 Rus Çarı II. Aleksandr’ın Osmanlı Devleti’ne harp ilanına dair beyannamesinin tercüme 
edilmiş metni için bkz. Mahmud Celaleddin Paşa, a.g.e., s. 325-326. 
15 Nedim İpek, “1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı”, Türkler, (Editörler: Hasan Celal Güzel - 
Kemal Çiçek - Salim Koca), Cilt: 13, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 2002, s. 16. 
16 Bilâl N. Şimşir, İngiliz Belgelerinde Osmanlı Ermenileri (1856-1880), Bilgi Yayınları, Anka-
ra, 1986, s. 22. 
17 Osmanlı Devleti’nde Bulgaristan Prensliği’nin resmi adı, prenslik ile aynı anlama gelen 
“Bulgaristan Emareti” şeklinde kullanılmıştır. 
18 Ayastefanos Antlaşması’nın 6. maddesine göre Bulgaristan hududu şu şekilde olacaktı: 
“Sırbistan’ın hudud-u cedidesinden ayrılarak (Karadağ) denilen silsile-i cibale değin (Ivranya) 
kazasının hudud-u garbiyesi boyunca gidecek ve garp tarafına çevrildiğinde (Kumanova) ve 
(Koçana) ve (Kalkandelen) kazalarının hudud-u garbiyesi boyunca (Korab) dağına kadar ve 
oradan (Velezçiça) Çayı üzerinden bunun (Karadirina) nehri ile telâki eylediği noktaya kadar 
gidecektir. (Drina)’dan ve badehu (Ohri) kazasının (Lina) Dağı’na doğru olan hudud-u garbiye-
sinden cenuba doğru yörüyüb (Görice) ve (Istarova) kazalarının (Gramos) dağına kadar giden 
hudud-ı garbiyesi boyunca gidecek ve andan sonra (Kesriye) gölünden (Mogleniça) yani (Kara-
çaova) çayına varacak ve bu çayın hattı ceryanı üzerinde gitdikten ve (Yenice)’nin cenup tara-
fından (Vardar Yenicesi)’ni geçtikten sonra (Vardar) mansıbından ve (Galiko)’dan (Parga) ve 
(Sarayköy) nam karyelere doğru ve oradan (Beşik) Gölü’nün ortasından (Ştruma) ve (Karasu) 
çaylarının mansıbına gidecek ve sahil-i deryadan (Burugöl)’e ve daha ötede şimal-i garbi isti-
kametince (Rodob) silsile-i cibalinden (Çaltepe) dağına kadar gidecek ve (Karabalkan)’dan (Ku-
ruşova) dağına kadar ve (Eşekkulağı) ve (Çepelyon) ve (Karakolas) ve (Işıklar) dağlarından (Ar-
da) suyuna kadar gidecek ve yine Bulgaristan hududu ve oradan (Çirmen) şehri istikametince 
tahdid olunarak ve (Edirne) şehrini cenubunda bırakarak (Söğüdlü) ve (Karahamza) ve (Arna-
vudköyü) ve (Akarcı) ve (İsterci) köylerinden (Tekederesi)’ne ve (Çorlu) deresi boyunca (Lülebur-
gaz)’ın oradan (Sıçandere) tariki ile (Sergen) köyüne kadar gidecek ve tepelerden doğruca (Hâ-
kimtabya)’sına doğru gidüb orada Karadeniz’e müntehi olacaktır ve sahil-i deryadan (Mangal-
ya) kurbinde ayrılub ve (Tulça) Sancağı’nın hudud-u cenubiyesi boyunca gidüb (Rasova) üze-
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radeniz’den bugünkü Makedonya Cumhuriyeti’nin sınırlarının tamamını 
kapsayan Morava, Vardar Vadileri’ne kadar uzanan ve Ege Denizi kıyı-
sında Ustruma Nehri’nden Selanik’e kadar olan sahil şeridi ile iç kısımda 
Manastır ve Ohri’ye kadar olan topraklar Bulgaristan sınırlarını oluştu-
racaktı.19 

Berlin Antlaşması, Ayastefanos Antlaşması’yla kurulan büyük Bulga-
ristan’ın sınırlarının Osmanlı Devleti lehine değiştirmiştir. Bu antlaşma 
ile Ayastefanos Antlaşması ile kurulan büyük Bulgaristan, İngiltere ve 
Avusturya Macaristan İmparatorluğu’nun kaygıları giderilecek şekilde 
parçalara bölünmüştür. Bir prenslik şeklinde yapılandırılan Bulgaristan, 
Tuna Nehri ve Balkan Dağları arasında kalan küçük bir alanla sınırlan-
dırılmıştır. Balkan Dağları ve Rodoplar arasında kalan bölge, Doğu Ru-
meli Vilayeti20 adı altında Osmanlı Devleti’ne bağlı otonom bir eyalet ola-
rak düzenlenmiştir. Makedonya burada reform yapılmak kaydıyla Os-
manlı Devleti idaresine bırakılmıştır.21 Böylece, Ayastefanos Antlaşması 
ile kurulan 163.965 km²’lik büyük Bulgaristan Berlin Antlaşması ile üç 
parçaya ayrılmıştır. Osmanlı Devleti’ne vergi veren ve bağımsız olarak 
idare edilen Bulgaristan Prensliği’ne 63.972 km²’lik bir alan bırakılmış, 
güneydeki 32.594 km²’lik alan ise Doğu Rumeli Eyaleti adı altında özerk 
bir vilayet olarak Osmanlı Devleti’ne verilmiş, geriye kalan 67.399 km²’lik 
Makedonya bölgesi ise doğrudan Osmanlı yönetimine terk edilmiştir.22 

Savaş Esnasında Türk Nüfusa Yönelik 
Sistematik Etnik Temizlik ve Kayıplar 

Aslında 1876 yılına ait nüfus verilerine göre Bulgaristan’daki Türk nü-
fus ile Ortodoks-Hıristiyan nüfus aşağı yukarı birbirine eşit durumdaydı. 
Ancak 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında Bulgaristan’daki Türkle-
re yönelik yapılan büyük katliam ve bunun sonucunda meydana gelen 
göç ile Bulgarlar Bulgaristan’da çoğunluk haline gelmişlerdir.23 Tuna 
Cephesi’nde Osmanlı Ordusu’nun kuşatma halindeki Plevne hariç başarı-
                                                                                                                                        
rinden Tuna’ya müntehi olacaktır.” (Muâhedât Mecmuası, Cilt: IV, Ceride-i Askerîye Matbaa-
sı, Dersaadet, 1298, s. 188-189). 
19 R.J. Crampton, Bulgaristan Tarihi, (Çev. Nuray Ekici), Jeopolitika Yayınları, İstanbul, 
2007, s. 70. 
20 Doğu Rumeli Vilayeti hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Mahir Aydın, Şarkî Rumeli Vilayeti, 
TTK Yayınları, Ankara, 1992. 
21 R.J. Crampton, a.g.e., s. 170. 
22 Mahir Aydın, Osmanlı Eyaletinden Üçüncü Bulgar Çarlığı’na, Kitabevi Yayınları, İstanbul, 
1996, s. 127-128. 
23 Rusçuk’taki İngiliz Konsolosu Sir R. Dalyell’in 1869 tarihli gizli raporuna göre Tuna Vila-
yeti’nde 1.640.000 Türk, 1.725.000 Bulgar ve diğerleri başlığı altında (Romen, Çingene, Yu-
nan, Rus, Yahudi ve Ermeni) 135.000 olmak üzere toplam 3.500.000 nüfus yaşıyordu. Yine 
Rusçuk’taki Fransız konsolosu M. Aubaret’in 1876 tarihli raporuna göre de Tuna Vilayeti’n-
de 1.120.000 Türk, 1.130.000 Bulgar ve diğerleri başlığı altında da 103.500 nüfus yaşıyor-
du (Ömer Turan, The Turkish Minority in Bulgaria (1878-1908), TTK Yayınları, Ankara, 1998, 
s. 88-89; Bilal Şimşir, Bulgaristan Türkleri, Bilgi Yayınevi, Ankara, 1986, s. 30). 
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sız olması Bulgar nüfusunun daha fazla olduğu Bulgaristan’ın batı bölge-
lerine Rusların yayılmasına sebep olmuştu. Ruslar, Bulgaristan’daki 
Türk varlığını yok etmek maksadıyla Türkleri Bulgaristan’dan sürüp çı-
karmaları için Bulgarları kışkırtıyorlardı. Ruslar henüz Ziştovi’yi ele geçir-
meden Tuna Nehri’nin kuzeyine geçerek kendilerine katılan Bulgar çete-
lerinden bir fırka asker teşkil edip onları Tuna Vilayeti topraklarına gön-
deriyorlardı. Ruslar ilk ele geçirdikleri Ziştovi’den Bulgaristan’da ayak 
bastıkları her yerde özellikle Don Kazakları’ndan oluşan süvari birlikleri 
ve Bulgar çeteleri vasıtasıyla pek çok Türk köyünü yakıp yıkmışlar, kadın 
ve çocuk ayırt etmeden Türk nüfusa karşı katliamlara başlamışlardı. Bu 
ortamda büyük bir dehşet ve paniğe kapılan Türkler mallarını-mülklerini 
terk edip göç etmek zorunda kalmışlardı. Ancak Türkler göç yollarında da 
Bulgar çetelerinin ve Don Kazakları’ndan oluşan  süvari birliklerinin sal-
dırılarına maruz kaldı. Bu durum Türk askerî kuvvetlerinin Ruslara karşı 
savaşmaktan başka kendilerine sığınmaya çalışan muhacirlerin güvenliği 
ile de ilgilenmelerini gerektirdi.24 İşte bütün bu yaşanan olaylar Bulgarla-
rın Rus ordusuna gönüllüler ve çetelerle destek vermesi, Bulgaristan’daki 
Türk nüfusun önemli bir bölümünün göç ve katliamlar yoluyla yok edile-
rek Bulgarların demografik olarak çoğunluk haline gelmesi Ermeni milli-
yetçilerine cesaret veren ve örnek teşkil eden hususlar olmuştur. 

Bulgaristan’da Türk nüfusa karşı saldırılar planlı ve sistematik bir şe-
kilde gerçekleştirilmiştir. Rus Ordusu’ndaki Don Kazakları’ndan meydana 
gelen süvariler bir Türk köyünü önce kuşatma altına alıp silahsızlandırı-
yor, arkasından Bulgarlar köye dalıp talan ve kıyıma başlıyorlardı. Örne-
ğin Büklümlük’te Don Kazakları Türklerin silahlarını alıp Bulgarlara ver-
mişler, kaçışları önlemek için kasabayı kordon altına almışlardı. Bulgar-
lar bütün erkekleri bir saman ambarına, kadınlarla çocukları da evlere 
yerleştirmişlerdi. Daha sonra samanlıkta ve evlerde saman yığınları oluş-
turulup ateşe verilmişti. Binalardan kaçmaya çalışanlara ateş açılmıştı.25 
Bu yöntemin dışında doğrudan doğruya Don Kazakları ve Rus düzenli or-
dusu da sivil Türklere karşı saldırılarda bulunmuştur. Müderrisli köyün-
de 150 Don Kazak’ı, 35 Türk’ü önce köy meydanında toplamış, sonra 
kurşuna dizerek öldürmüştür. Edirne’deki İngiliz konsolosu Blunt, Türk 
askerlerinin Don Kazakları’ndan kurtardığı, canlı kalabilmiş insanları 
görmüştü. Bunların birçoğu süvari kılıçlarıyla ve mızraklarıyla yaralan-
mış kadın ve çocuklardan oluşmaktaydı. Aralarında 1. 2, 3 yaşında ço-
cuklar bile bulunmaktaydı.26 
                                                           
24 Ali İhsan Gencer - Nedim İpek, “1877-1878 Osmanlı Rus Harbi Rumeli Cephesi Vesikala-
rı (Temmuz 1877)”, Türk Tarih Belgeleri Dergisi, Yıl: XV, Sayı: 19, Ankara, 1993, s. 210. 
25 F.O. 195-1137, No. 90, Blunt’dan Layard’a yazı Edirne 6 Ağustos 1877’den zikreden Jus-
tin McCarthy, Ölüm ve Sürgün, İnkılâp Yayınları, İstanbul, 1998, s. 73. 
26 F.O. 195-1137, Blunt’dan Layard’a yazı Edirne 1 Ağustos 1877’den zikreden Justin McCarthy, 
a.g.e., s. 75. 
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Tuna ve Edirne Vilayetlerinde yaşayan Türklerin 500.000’i 1877-1878 
Osmanlı-Rus Savaşı sırasında katliam, açlık ve hastalık sebebiyle haya-
tını kaybetmiştir. Bu katliam ve hastalıktan kurtulmayı başarabilen bir 
milyonu aşkın Türk canlarını kurtarmak için göç etmek zorunda kalmış-
tır. Bu göçmenlerin önemli bir bölümü de İstanbul’a gelmiştir. Rumeli’den 
İstanbul’a Eylül 1879’a kadar 387.804 muhacir gelmiştir. 1877-1891 yıl-
ları arasında resmî istatistiklere göre 767.339 Bulgaristan muhaciri daimi 
olarak iskân edilmek üzere Anadolu ve Trakya’ya sevk edilmiştir.27 

Bulgaristan’ın İstatistik Verilerinde Türk Nüfus 

Bulgaristan Emareti kurulduktan sonra 25 Haziran 1880 yılında Fi-
nans Bakanlığı tarafından yeni kurulan devletin bir istatistik kurumuna 
ihtiyacı olduğu düşüncesiyle bir bütçe ayrılarak bakanlık personelinden 
Petku Karavelov’a bir istatistik birimi organize etme görevi verilmiştir. 
Petku Karavelov kurum teşkilatını oluşturduktan sonra ilk yönetici ola-
rak Mihail K. Sarafov atanmıştır. Aralık 1880’de Mihail K. Sarafov Eğitim 
ve Aydınlanma Bakanı olunca 20 Aralık 1880’de yine Sarafov’un yöneti-
minde istatistik kurumu adı geçen bakanlığa devredilmiştir. 19 Ağustos 
1881’de çıkan bir kararname ile dönemin Eğitim ve Aydınlanma Bakanı 
Konstantin İreçek’in raporuyla artık daha gelişmiş ve özerk bir kurum 
olması düşünülen istatistik kurumu Bulgaristan İstatistik Kurumu (Bıl-
garska Dırjavna Statistiçeski) adıyla yeniden düzenlenmiştir. Özerk bir 
yapıya sahip olan bu kurum 1894’te Ticaret ve Tarım Bakanlığı’na bağ-
lanmış, 1897’de çıkarılan yeni bir kanunla “Direktsiya Na Statistikata Na 
Knejestvo Bılgariya” adını almış, 1910’da da Sanayi Bakanlığı idaresine 
verilmiştir. Bu tarihten itibaren önemli gelişmeler kaydeden kurum, baş-
müdür Kiril G. Popov’un idaresinde 1908’den 1927’ye kadar çok kısa bir 
dönem hariç idare edilmiştir.28 

Bulgaristan Devleti’nin resmi istatistik kurumunun 1911’de yayınladığı 
verilere göre Bulgaristan emaretinde 1887 yılında 2.424.371 Grek Orto-
doks, 676.215 Türk, 18.505 Katolik, 1.358 Protestan, 24.352 Yahudi, 
9.574 Ermeni ve diğerleri yaşamaktadır. Toplam nüfus ise 3.154.375’tir. 
Nüfusun %76.86’sını Grek Ortodokslar, %21.44’ünü Türkler, %0.59’unu 
Katolikler, %0.04’ünü Protestanlar, %0.77’sini Yahudiler, %0.30’unu Er-
meni ve diğerleri oluşturmaktadır.29 
                                                           
27 Nedim İpek, Rumeli’den Anadolu’ya Türk Göçleri (1877-1890), Türk Tarih Kurumu Yayın-
ları, Ankara, 1994, s. 40-41, 227. 
28 A. Maşiah, “Sızdavaneto Na Tsentralno Dırjavno Uçrejdenie Za Stastistiçeski İzuçavaniya 
V Bılgariya”, (Bulgaristan’ın İstatistik Araştırmaları Devlet Merkez Kurumunun Kuruluşu), 
100. Godini Bılgarska Dırjavna Statistika (1881-1981), (Edt. P. Şapkarev, A.N.Ü. Totev), Sof-
ya, 1985, s. 23. 
29 Statistiçeski Godişnik Na Bılgarskoto Tsarstvo 1910 (Godina Vtora), (Bulgar Çarlığı’nın Yıl-
lık İstatistiği 1910 İkinci Yıl), Glavna Direktsiya Na Statistikata, Dırjavna Peçatnitsa, Sofiya 
1911, s. 46. 
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1892’de ise nüfus durumu şu şekildedir: 
2.606.786 Grek Ortodoks, 643.258 Türk, 22.617 Katolik, 2384 Protes-

tan, 28.307 Yahudi, 6.643 Ermeni ve 718 diğerleri yaşamaktadır. Toplam 
nüfus ise 3.310.713’tür. Nüfusun %78.74’ünü Grek Ortodokslar, %19.43’-
ünü Türkler, %0.68’ini Katolikler, %0.07’sini Protestanlar, %0.86’sını Ya-
hudiler, %0.20’sini Ermeniler, %0.02’sini diğerleri oluşturmaktadır. 

1900’de nüfus durumu da şu şekildedir: 
3.019.999 Grek Ortodoks, 643.300 Türk, 28.569 Katolik, 4.524 Protes-

tan, 33.663 Yahudi, 13.809 Ermeni ve 419 diğerleri yaşamaktadır. Toplam 
nüfus ise 3.744.283’tür. Nüfusun %80.66’sını Grek Ortodokslar, %17.18’-
ini Türkler, %0.76’sını Katolikler, %0.12’sini Protestanlar, %0.90’ını Yahu-
diler, %0.37’sini Ermeniler, %0.01’ini diğerleri oluşturmaktadır. 

1887, 1892 ve 1900 nüfus sayımlarının verilerine bakıldığında Türk 
nüfusun hem sayısal olarak hem de toplam nüfusa oran olarak bir azalış 
gösterdiği ortaya çıkmaktadır. Grek Ortodoks hanesinde yer alan Bulgar 
nüfusta ise hem sayısal hem de oran olarak ciddi bir artış dikkati çek-
mektedir. Aşağıdaki tabloda ilk üç sayımda Türk ve Bulgar nüfusun sa-
yısı ve genel nüfusa oranları verilmiştir. 

Yıl Grek Ortodoks % Türkler % 
1887 2.424.371 76.86 676.215 21.44 
1892 2.606.786 78.74 643.258 19.43 
1900 3.019.999  80.66 643.300 17.18 

Türk nüfustaki bu ciddi azalmanın sebebi Bulgaristan’da can ve mal 
güvenliklerinin yeni Bulgar yönetimince tam olarak sağlanamaması ve 
çeşitli zorluklar çıkarılması sebebiyle Türkiye’ye göçün devam etmesidir. 
Aynı dönemde Bulgar istatistik verilerine göre 1877-1878 Osmanlı Rus 
Savaşı’ndan XIX. yüzyılın sonuna kadar Türklere ait 4 ilâ 7 milyon dönüm 
arazi Bulgarlar tarafından ele geçirilmişti.30 1893 ve 1902 yılları arasında 
resmi Bulgar istatistiklerine göre 70.603 kişi Bulgaristan’dan Osmanlı 
topraklarına göç etmiştir.31 Göçün yıllara göre dağılımı şu şekildedir: 

Yıllar Göç Eden Kişi Sayısı 
1893 11.460 
1894 8.837 
1895 5.095 
1896 1.946 
1897 2.801 
1898 6.640 

                                                           
30 İkonomikana Bılgariya, Cilt: 6, (İkonomikata na Bılgariya do Sotsialisti Çeskata Revolüt-
siya) Nauka i İzkustvo, Sofya, 1969, s. 329. 
31 Bilal N. Şimşir, “Bulgaristan Türkleri ve Göç Sorunu”, Bulgaristan’da Türk Varlığı, TTK 
Yayınları, Ankara, 1987, s. 52. 
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1899 7.354 
1900 7.417 
1901 9.339 
1902 9.717 

Bu durumda 1892 tarihli Bulgar sayımından 1900 tarihli sayıma ka-
dar 51.547 kişi göç etmiştir. Bulgar istatistiklerine göre 1892’de 643.258 
olan Türk nüfus 1900’de 643.300’dür. Bulgar verilerinin doğru olduğu 
kabul edilirse bu kadar göç verildiği halde 1900’de Türk nüfus 42 kişi 
artış göstermiştir. Sekiz yıllık dönemde ekonomik ve sosyolojik bakım-
dan sıkıntılar yaşayan Türklerde nüfus artış oranında bir yükselme ola-
mayacağından Bulgar verilerinde bir tutarsızlık söz konusudur. 

1905 yılında yapılan nüfus sayımının sonuçları daha ayrıntılı bir şe-
kilde yayınlanmıştır. Bulgaristan resmi istatistik kurumuna göre 1905 
yılına ait nüfusunun vilayetlere göre dağılımı şu şekildedir:32 

Bulgaristan Emareti’nin 1905 Yılına Ait Nüfus Durumu  
Din ve Mezheplere Göre 

 

Bulgar istatistiklerinin bu ilk ayrıntılı verilerine bakıldığında özellikle 
1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’nda Rus Ordusu’nun ilerlediği güzer-
gâhlarda ve çatışmaların yaşandığı bölgelerde Türk nüfusun çok büyük 
bir azalış gösterdiği görülmektedir. Ruslar tarafından işgal edilmeyen ve 
antlaşmalardan sonra teslim edilen Şumnu ve Varna gibi şehirlerde 
Türk nüfusun yarıdan fazla ya da yarıya yakın oluşu bu durumu kanıt-
lar mahiyettedir. Ayrıca dikkati çeken bir diğer husus da Türk nüfusun 
1900 sayımına göre 39.433 kişi azalmış olmasıdır. Bu dönemde de Tür-
kiye’ye göçler devam etmekle birlikte önceki dönemler kadar yoğun oldu-
                                                           
32 Statistiçeski Godişnik Na Bılgarskoto Tsarstvo 1910 (Godina Vtora)…, s. 44-45. 

102



BÜLENT YILDIRIM / BULGARİSTAN’DA TÜRK NÜFUSU (1878-1934) 11

ğu konusunda detaylı bir bilgi mevcut değildir. Göç eden nüfusun aynı 
oranlarda olduğu kabul edilse dahi bu defa nüfus artış hızının bir önceki 
döneme göre tamamen yok olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu du-
rumda başka bir tutarsızlık söz konusudur. Aşağıdaki grafikte de 1905 
sayımına göre illerin din ve mezheplere göre nüfus dağılımı görülmektedir: 

 

Bulgaristan’ın ana unsurunu oluşturan Ortodoks nüfusun ve Türkle-
rin diğer etnik ve dinî gruplar dışarıda bırakılarak illerin toplam nüfusu-
na göre yüzde oranları da aşağıdaki grafikte verilmiştir: 

 

Yukarıdaki grafikte ise sadece Şumnu’da Türk nüfusun Bulgarlardan 
fazla olduğu Rusçuk ve Varna şehirlerinde ise Bulgarlara oldukça yakın 
bir oranda bulundukları anlaşılmaktadır. 
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1910 yılı verileri incelendiğinde ise 1905 sayımına göre Türk nüfus 
hiçbir artış göstermediği gibi 1.679 kişilik bir azalma göze çarpmaktadır. 
Din ve mezheplere göre 1910 yılına ait nüfus verileri de şu şekildedir:33 

 

Balkan Savaşları ve I. Dünya Savaşı sebebiyle 1920’ye kadar sayım 
yapılamamıştır. Ancak 1920 sayımı verilerine bakıldığında Türk nüfusta 
1910 sayımına göre 88.546 kişilik bir artış söz konusudur. Dinî cemaat-
lere göre 1920 yılına ait nüfus verileri şöyledir:34 

 

1920 sayımı gerçekleştirildiğinde Bulgaristan sınırları değişmiş Bal-
kan Savaşları’nda Müslüman ve Türk nüfusun çok büyük çoğunlukta 
bulunduğu Rodop bölgesi Bulgaristan’a dâhil olurken yine önemli oran-
da Türk nüfusun yer aldığı Dobruca bölgesinin bir kısmı Romanya’ya bı-
rakılmıştır. Romanya’ya terk edilen arazi 7.966 kilometrekare iken Tür-
kiye’den alınan arazi 23.187 kilometrekare olmuştur.35 Ancak güneyde 
Türkiye’den alınan arazide Cuma-i Bala (Blagoevgrad), Smolyan (Paş-
maklı) ve Kırcaali şehirlerinde yaşayan Türk nüfusun çok daha yoğun ol-
ması sebebiyle Türk nüfus artış göstermiştir. 

1926 nüfus sayımına bakıldığında Türk nüfusta önceki dönemlere 
göre yüksek bir artış gözlenmektedir. Ancak 1920 ile 1926 yılları ara-
sında da Türkiye’ye göçler devam etmektedir. Verilerin doğru olduğu 
kabul edilirse 6 yıl içinde çok yüksek bir nüfus artış oranı gerçekleşmiş 
                                                           
33 Statistiçeski Godişnik Na Bılgarskoto Tsarstvo 1913-1922 (Godini V-XIV), Glavna Direktsi-
ya Na Statistikata, Dırjavna Peçatnitsa, Sofiya, 1924, s. 52. 
34 Statistiçeski Godişnik Na Bılgarskoto Tsarstvo 1923-1924 (Godini XV-XVI), Glavna Direkt-
siya Na Statistikata, Dırjavna Peçatnitsa, Sofiya, 1925, s. A64-A65. 
35 Celal Aybar, Bulgaristan Nüfusu, Devlet Matbaası, Ankara, 1935, s. 3. 
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olmalıdır. Dolayısıyla yine sayımlarda bir tutarsızlık söz konusudur. 
1926 yılına ait din ve mezheplere göre nüfusun dağılımı aşağıdaki gibi-
dir:36 

 

1934 yılı verilerini ele aldığımızda ise Türk nüfusun 32.002 kişilik bir 
artış gösterdiği fakat genel nüfusa oranla bir azalma olduğu görülmekte-
dir. 

Bu dönemde de özellikle 18 Ekim 1925 tarihinde imzalanan Türk-
Bulgar Dostluk Antlaşması ve İkâmet Sözleşmesi37 ile Türkiye’ye düzenli 
olarak göçler yaşanmıştır. 1923’ten 1934 yılına kadar Türkiye’ye toplam 
110.189 kişi göç etmiştir.38 1934 yılına ait nüfus dağılımı da şu şekilde-
dir:39 

 

1887’den 1934’e kadar Bulgar istatistik kurumunun verileri incelen-
diğinde Müslüman Türk nüfusun genel nüfusa oranla sürekli bir düşüş 
gösterdiği sadece Balkan Savaşları esnasında çok yoğun bir Müslüman 
Türk nüfusun yaşadığı bölgelerin işgale uğrayarak Bulgaristan’a terk 
olunması sebebiyle 1920 sayımlarında bir artış göze çarpmaktadır. Daha 
sonra 1925 Antlaşması’yla göç iki ülke arasında bir düzene bağlanmış ve 
yılda yaklaşık 10 bin kişi Türkiye’ye göç etmiştir.  

Göçler sebebiyle bu dönemden sonra Bulgaristan’daki Müslüman 
Türk nüfus genel nüfusa oranla bir artış gösterememiştir. Hıristiyan Or-
todoks Bulgar nüfusu ise istikrarlı bir biçimde her dönemde artış gös-
termiş ve genel nüfusa oranı daima yükselmiştir. 

Aşağıdaki grafikte her iki grubun genel nüfusa oranla yüzdelik olarak 
yıllara göre durumu verilmiştir: 

                                                           
36 Statistiçeski Godişnik Na Bılgarskoto Tsarstvo 1929-1930 (Godini XXI-XXII), Glavna Di-
rektsiya Na Statistikata, Dırjavna Peçatnitsa, Sofiya, 1930, s. 26. 
37 Bu antlaşma hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. İsmail Soysal, Türkiye’nin Siyasal Andlaş-
maları (1920-1945), Cilt: I, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1983, s. 260-263. 
38 H. Yıldırım Ağanoğlu, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Balkanların Makus Talihi Göç, Kum Saa-
ti Yayınları, İstanbul, 2001, s. 319. 
39 Prebroyavane Na Naselenieto 31.12.1934, Obşti Rezultati, Kniga I, Glavna Direktsiya Na 
Statistikata, Dırjavna Peçatnitsa, Sofiya, 1938, s. 22-23. 
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Grafikte de görüldüğü gibi Türk nüfusun genel nüfusa oranı sadece 
1910-1920 aralığında bir artış göstermiş, 1920 sayımından sonra tekrar 
inişe geçmiştir. Bulgar nüfusa baktığımızda da yalnızca 1910-1920 yılla-
rı aralığında Türk nüfusun Balkan Savaşları neticesi ele geçirilen top-
raklar sebebiyle artmasından dolayı bir duraklama gösterdiği daha sonra 
yine yükselme evresine girdiği anlaşılmaktadır. 

Sonuç 

Bulgaristan Emareti kurulduğu günden itibaren kendi ulus devletini 
tesis etmek amacıyla savaştan önce nüfusun yarısını oluşturan Müslü-
man Türk nüfusun artış göstermemesi ve ülkedeki ekonomik ve demog-
rafik etkinliğinin düşürülmesi için özel bir gayret göstermiştir. Zaten 
1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı esnasında katliamlar ve göçler sebebiyle 
Türk nüfus neredeyse yarı yarıya azalmıştır. Berlin Antlaşması gereğince 
tespit edilen zaman zarfında Türklerin geri dönme veya emlaklarını sat-
ma hakları sağlanmakla birlikte uygulamada bu mümkün olmamıştır. 
Gerek Rus kontrolündeki dönem gerek Bulgaristan Emareti’nin tesis 
edildiği 1879 ve sonrasında evlerine dönmek isteyen Türk nüfus çeşitli 
bahanelerle sınır boylarında bekletilmiş, geri dönenlerde evlerinin Bul-
garlarca işgal edildiğini görmüştür. Ülkede Türklerin can ve mal güven-
likleri de sağlanmadığından geri dönüş olmadığı gibi Osmanlı Devleti’nin 
elinde kalan topraklara doğru sürekli bir göç hareketi başlamıştır. 

Bulgar istatistiklerine bakıldığında bazı dönemlerde tutarsızlıklar söz ko-
nusudur. Sayımlardaki verilerin doğru olduğu kabul edilirse bazı dönemler-
de nüfus artış oranları çok yüksekken bazı dönemlerde ani düşüşler olduğu 
izlenimi doğmaktadır. Türkiye’ye çok yoğun göç edilen bir dönemde az da ol-
sa bir artış görülürken göçün nispeten az olduğu bir dönemde nüfusun art-
madığı gibi durumlarla karşılaşılmaktadır. Ayrıca Pomakların özellikle Bal-
kan savaşları sırasında çok ağır saldırılara ve katliamlara maruz kalması 
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zorla Hıristiyanlaştırma faaliyetlerinin yürütülmesi sebebiyle genellikle sa-
yımlarda Bulgar olarak kaydedildikleri anlaşılmaktadır. Aynı durum Türkçe 
konuşan ve Müslüman olan Romanlar için de söz konusudur.40 

Sonuç olarak 1887’de yapılan sayımda Türk nüfusun genel nüfusa 
oranı %21.44 iken 1934 sayımında bu oran %13.51’e düşmüş, Bulgar 
nüfusu ise düzenli olarak artış göstererek 1887’de %76.86 oranındayken 
1934’te %84.41’e yükselmiştir. İncelediğimiz süreçte sayısal olarak Bul-
gar nüfus 2.522.104 kişi artarken, Türk nüfusun çok yoğun bulunduğu 
yeni topraklar Bulgaristan’ın hâkimiyetine geçmesine rağmen Türk nü-
fus sadece 145.083 kişi artış göstermiştir. 
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Öz 

Tarihî Coğrafya olarak adlandırdığımız alanda verilen eserler, içerik-

lerinin çeşitliliği ve verdiği bilgilerin geniş bir alana hitap etmesi sebebiyle 

Ortaçağ tarihi ve tarihçiliği açısından önemli kaynaklardır. Bu alanda te-

lif edilen eserlerde coğrafî bilgiler ağırlıklı olmasına rağmen tarihî bilgiler 

de bulunmaktadır. Ayrıca kültürel, ekonomik, etnolojik, antropoliojik, de-

mografik ve folklorik bilgi türlerine de rastlanmaktadır. Bu eserlerden bi-

risi Kazvinî’nin Âsâru’l-Bilâd Ahbârul’-İbâd adlı eseridir. Çok geniş bir bil-

gi ağına sahip olan eserdeki Türkler, Türk devletleri, şehirleri ve kültürü 

hakkındaki bilgileri bu makalede değerlendireceğiz. 

Anahtar kelimeler: Kazvinî, Âsâru’l-Bilâd, Türkler, Türk Coğrafyası, 

Ortaçağ. 

Abstract 
Datum About Turks, Their States, Cities And Cultures At The 

Time Of Qazwini 
Works written at historical geography area are rich for their informa-

tion. So, these datum are important sources for Middle Ages works. Histo-

rical geography works especially includes geographic and historical infor-

mation. Besides they have cultural, ethnologic, antropologic, demographic 

and folkloric information too. One of these works is Athar al-Bilad and 

Akhbar al-Ibad of Qazwini. We would appreciate at Athar the knowledge 

about Turks, Turkish States, their cities and culture. 

Key words: Qazwini, Athar al Bilad, Turks, Turkish Geography, 

Middle Ages. 
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Giriş 

Kazvinî’nin Âsâru’l-Bilâd ve Ahbâru’l-İbâd1 adlı eseri geniş bir bilgi 
ağına sahiptir. Gerek bu konu üzerine yapmış olduğumuz çalışmada2 ve 
gerekse yazmış olduğumuz bir makalede3 bu bilgileri değerlendirmeye 
gayret ettik. Kanımızca bu bilgiler içerisinde Türkler, Türk devletleri, şe-
hirleri ve kültürü üzerine yazılanların ayrı bir başlık altında değerlendi-
rilmesi gerekmektedir. Selçuklular, Harizmşahlar, Tolunoğulları gibi 
Türk devletleri ile Tuğrul Bey,4 Alparslan,5 Melikşah6 ve Sencer7 gibi Sel-
çuklu sultanları ile Gazneli Mahmûd ve Mesut,8 Ahmet b. Tolun9 ve Hu-
mareveyh10 gibi Türk hükümdarlardan bahsedilmektedir. 

13. yüzyıl coğrafyacısı olan Kazvinî,11 özellikle İslâm coğrafyası de-
diğimiz coğrafyada 700’den fazla şehir hakkında bilgi vermiştir. Ayrıca 
başta İbnü’l-Fakîh,12 Mes’ûdî,13 İstahrî,14 İbn Havkal,15 Mis’ar b. Mü-
helhil,16 Bîrûnî,17 Makdisî, Hemdânî18 ve Yakut el-Hamevî gibi kendi-
sinden önceki 120 farklı kaynaktan bilgi vermektedir. Konumuzu ilgi-
lendiren yönüyle Âsâr’da, 50’den fazla kavim ve topluluk hakkında bil-
gi bulunmaktadır. Ress halkı,19 Âd,20 Semûd,21 Lût kavimleri,22 İsrail-
                                                           
1 Zekeriya b. Muhammed Kazvinî, Âsâru’l-Bilâd ve Ahbâru’l-İbâd, Tah: F. Sezgin, Göttingen, 
1848. 
2 Murat Ağarı, Kazvinî’nin Âsâru’l-Bilâd ve Ahbâru’l-İbâd’ı (İnceleme ve Değerlendirme), Kita-
bevi Yay., İstanbul, 2009. 
3 Murat Ağarı, “Kazvînî’nin Âsâr’ında Geçen Tabiata Dâir Bilgiler”, YYÜ Sosyal Bilimler Ens-
titüsü Dergisi, Sayı: 11, İstanbul, 2006, s. 60-87. 
4 Zekeriya b. Muhammed Kazvinî, a.g.e., s. 243, 280, 300. 
5 Zekeriya b. Muhammed Kazvinî, a.g.e., s. 99. 
6 Zekeriya b. Muhammed Kazvinî, a.g.e., s. 185, 265. 
7 Zekeriya b. Muhammed Kazvinî, a.g.e., s. 264. 
8 Zekeriya b. Muhammed Kazvinî, a.g.e., s. 245. 
9 Zekeriya b. Muhammed Kazvinî, a.g.e., s. 146. 
10 Zekeriya b. Muhammed Kazvinî, a.g.e., s. 146. 
11 Hayatı ve eserleri için bkz. Murat Ağarı, a.g.e., s. 3-5. 
12 İbnü’l-Fakîh, Ebî Bekr Ahmed b. Muhammed el-Hemedânî, Muhtasar Kitâbü’l-Buldân, 
Neşr: M. J. De Goeje Leiden, 1885 (Frankfurt, 1992). 
13 Mes’ûdî, Ebü’l-Hasan Ali b. Hüseyin b. Ali, Mürûcü’z-Zeheb ve Me’âdinü’l-Cevher, Tah: K. 
eş-Şemmâ’î er-Rufâ’î, Beyrut, 1989; “a.g.m.”, et-Tenbîh ve’l-İşrâf, Neşr: M. J. de Goeje, Bey-
rut, 1981. 
14 İstahrî, Ebî İshak İbrahim b. Muhammed el-Fârisî, Mesâlikü’l-Memâlik, Brill, 1927. 
15 İbn Havkâl, Ebi’l-Kâsım, Kitâbu Sûretü’l-Ard, Neşr: F. Sezgin, Leiden, 1938, (Frankfurt, 1992). 
16 Ebu Dülef, Mis’ar b. Mühelhil Hazrecî Yenbuî, Sefernâme-i Ebu Dülef der İran, Tah: V. Mi-
norsky, Farsçaya Çev: E. A. Tabatabai, Tahran, 13421963-64. 
17 Bîrûnî, Ebi’r-Reyhan Muhammed b. Ahmed el-Hârizmî, Âsâru’l-Bâkiye ani’l-Kurûni’l-Hâli-
ye, Tah: E. Sachau, Leibzig, 1923. 
18 Hemdânî, Ebû Muhammed Hasan b. Ahmed b. Ya’kûb, Sıfatu Cezireti’l-Arab, Tah: M. A. 
Havalî, Riyad, 1984. 
19 Zekeriya b. Muhammed Kazvinî, a.g.e., s. 333. 
20 Zekeriya b. Muhammed Kazvinî, a.g.e., s. 17. 
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oğulları,23 Benî Ezd, Benî Lahm, Benî Cüzâm24 gibi Arap kavimleri, 
Mezâte, Levâte, Hevvâre25 gibi Kuzey Afrika kavimleri, Aglebîler,26 Bü-
veyhîler,27 Karmatîler28 gibi farklı devletler ile Selçuklulardan29 bahse-
dilmektedir. 

A. Türkler 

Kazvînî’de geniş olarak konu edilen milletlerden birini Türkler oluştu-
rur. Genel olarak Türklerden bahsedilmekle kalmayıp, Türk toplulukla-
rından da detaylı şekilde bahsedilmektedir. 

1. Genel Olarak Türkler 

Türkler, dünyanın en eski ve devamlı milletlerinden biri olup, aşağı 
yukarı dört bin yıllık bir geçmişe sahiptir. Orta-Asya’daki anayurttan 
başlayan sürekli göç hareketleri, Türklerin aynı zamanda nüfusça kala-
balık olduğunu da gösterir.30 

Kazvînî’nin Türkler ile ilgili olarak verdiği bilgiler şunlardır: 
- “Başgırtlar,31 Bulgar toprakları ile Konstantiniye32 arasında bulunan 

Türklerden bir topluluktur.”33 
- “Beldetü Behâ, 34 Türk ülkelerinin gelişmişlerinden birisidir.”35 

                                                                                                                                        
21 Zekeriya b. Muhammed Kazvinî, a.g.e., s. 17. 
22 Zekeriya b. Muhammed Kazvinî, a.g.e., s. 135. 
23 Zekeriya b. Muhammed Kazvinî, a.g.e., s. 95, 116. 
24 Zekeriya b. Muhammed Kazvinî, a.g.e., s. 27. 
25 Zekeriya b. Muhammed Kazvinî, a.g.e., s. 100. 
26 Zekeriya b. Muhammed Kazvinî, a.g.e., s. 143. 
27 Zekeriya b. Muhammed Kazvinî, a.g.e., s. 145. 
28 Zekeriya b. Muhammed Kazvinî, a.g.e., s. 51. 
29 Zekeriya b. Muhammed Kazvinî, a.g.e., s. 106, 306, 371. 
30 İbrahim Kafesoğlu, “Türkler”, İA, Cilt: 12/2, s. 142. 
31 Başgırtlar Türk boylarındandır. Ural dağlarının kuzey ve doğu kısımları ile İdil (Volga) hav-
zasının kuzey kesimini teşkil eden bozkırlarda yaşarlar. Yaşadıkları bölgeye Başkırdistan de-
nir. Buranın başkenti Ufa’dır. Bkz: Mehmet Saray, “Başkırt”, DİA, Cilt: 5, s. 130. 
32 İmparator I. Konstantinos Roma tahtını ele geçirdikten (323) sonra Byzantion’u impa-
ratorluğun yeni merkezi olarak seçti. Başşehrin inşasına 324 yılında başlandı. Konstanti-
nos önce şehrin alanını genişletti. Yeni şehrin alanı eskisinden hemen hemen dört misli 
büyüktü. Buna göre kara tarafındaki surun eskisinden çok daha batıya götürüldüğü an-
laşılmaktadır. Ancak günümüze hiçbir iz kalmamış olduğundan Marmara’dan Haliç’e uza-
nan bu surun nereden geçtiğini kesin biçimde tespit mümkün değildir. Bir iddiaya göre 
sur Marmara kıyısında Samatya’dan başlamakta, Çukurbostan’dan Bayrampaşa deresine 
inmekte ve Cibali yakınında Haliç’e ulaşmaktaydı. Yeni başşehirde muhteşem bir saray, 
senato binası, hipodrom, tapınak ve kiliseler yapıldı. Meydanlar imparatorluğun çeşitli 
yerlerinden getirilen sanat eserleriyle süslendi ve nihayet 11 Mayıs 330’da günlerce süren 
eğlenceler içinde şehrin resmî açılış töreni yapıldı. Bkz: Işın Demirkent, “İstanbul”, DİA, 
Cilt: 23, s. 206. 
33 Zekeriya b. Muhammed Kazvinî, a.g.e., s. 411. 
34 Beldetü Behâ/Behâ ülkesi için bkz: Ebü’l-Fidâ, İmâdüddîn İsmâîl b. Muhammed b. 
Ömer, Takvîmü’l-Buldân, (Bilâdü’t-Türk bahsi), Beyrut, 1840, s. 198. 
35 Zekeriya b. Muhammed Kazvinî, a.g.e., s. 395. 
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- “Bilâdu Becâ, Türklerden bir kavimdir.36 Altıncı İklim’in37 kuzeyinde, 
Sakâlibe civarında bir bölgedir.”38 

- “Bilâdu Becenek,39 Türklerden bir kavimdir. Altıncı İklim’in40 kuzeyin-
de, Sakâlibe civarında bir bölgedir.”41 

- “Bilâdu Buğrac,42 Türklerden bir kavimdir. Ülkeleri yürüyerek bir ay-
lık mesâfedir.”43 

- “Bilâdu Çikil,44 Türklerden bir kavimdir.45 Ülkeleri yürüyerek 40 gün-
lük mesâfedir.”46 

- “Bilâdu’l-Gûz,47 Türklerden büyük bir kavimdir.48 Sencer b. Melik-
şah49 zamanına kadar Selçuklu sultanına itâat ettiler.”50 
                                                           
36 Buğrac kabîlesiyle Karahanlılar kastedilir. Bkz: İbn Fazlan, Seyahatnâme, Çev: R. Şeşen, 
İstanbul Bedir Yay., 1995, s. 89. 
37 İklim, Ekvatordan kuzey kutbuna doğru yeryüzünün ayrıldığı yedi bölgeden her biri, coğ-
rafî alan, mıntıka, diyardır. İslâm coğrafyacılarının iklim konusundaki ilk bilgileri Doğu 
menşelidir. Önce Halife Mansûr döneminde (745-775) Abbâsî sarayına gelen bazı eserlerin, 
özellikle Sanskritçe Brahmasphutasiddhanta’nın tercümesiyle yeryüzünün şekli, dönmesi, 
bilinen son sınırları, üzerini örten kubbe ve Orta Hindistan’da hesap edilen enlem ve boy-
lamlar gibi coğrafya-astronomi bilgileri öğrenilmiştir. Arkasından diğer halifelerin teşvikiyle 
sürdürülen tercüme faaliyetleri sonucunda Grek hey’et-coğrafya ilminin ortaya koyduğu bil-
gilere ulaşılmıştır. Bu dönemde özellikle Batlamyus’un Geographia’sı (Geografike hiphegesis) 
birçok defa tercüme edilmiştir. Bkz: Mahmut Ak, “İklim”, DİA, Cilt: 22, s. 28 vd. 
38 Zekeriya b. Muhammed Kazvinî, a.g.e., s. 390. 
39 Peçenekler, 8. ve 9. asırlarda, önceleri Balkaş gölü civarında, aşağı Sır-Deryâ İdil (Volga) 
boylarında, sonraları Güneydoğu Avrupa ve Balkanlar’da yaşamış olan göçebe bir Türk kav-
midir. 11. ve 12. asırlarda Peçeneklerin bir kısmı Macaristan’da, bazı zümreleri Güneydoğu 
Avrupa, Balkanlar ve Anadolu’da yerli unsurlar ile karışmış ve müstaki bir kavmî unsur ol-
maktan çıkmıştır. Bkz: Akdes Nimet Kurat, “Peçenekler”, İA, Cilt: 9, s. 535. 
40 Yedi İklim konusu ile ilgili olarak bkz: Murat Ağarı, “İslam Coğrafyacılarında Yedi İklim 
Anlayışı”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 47, Sayı: II, 2006, s. 157-176. 
41 Zekeriya b. Muhammed Kazvinî, a.g.e., s. 390. 
42 Buğrac kabilesi olarak tanımlanan Karahanlılar, Maveraünnehir ve Doğu Türkistan’da 
hüküm süren Türk hanedanıdır. Önceleri Türkistan ve Uygur hanları olarak bilinen bu ha-
nedanın mensupları Kara Han, Kara Hakan, Arslan Kara, Buğra Karahakan gibi ünvanların 
da yükseklik ve yücelik anlamına gelen kara kelimesini kullandıkları için kurmuş oldukları 
devlete de ilk defa Karahanlılar adı verilmiş, hanedan daha sonra bu adla anılmıştır. Bkz: 
Abdülkerim Özaydın, “Karahanlılar”, DİA, Cilt: 24, s. 404. 
43 Zekeriya b. Muhammed Kazvinî, a.g.e., s. 390. 
44 Bilâdu Çikil için bkz: Ebü’l-Fidâ, a.g.e., s. 198. 
45 Çikil/Çiğiller Karlukların boylarındandır. Hudûdü’l-Âlem’deki haritada Çiğiller Karlukların ve Tuh-
silerin doğusunda gösterilir. Kaşgarî Talas yakınındaki Çiğil şehrinde, Kaşgar yakınındaki Çiğil kö-
yünde oturanlarla Kuyaş şehri yakınında yaşayan Göçebe Çiğiller’den bahseder. Ayrıca Ceyhun ile 
Yukarı Çin arasındaki Türklere Oğuzların Çiğil adını verdiklerini söyler. Bkz: İbn Fazlân, a.g.e., s. 88. 
46 Zekeriya b. Muhammed Kazvinî, a.g.e., s. 391. 
47 Bilâdu’l-Gûz için bkz: Ebü’l-Fidâ, a.g.e., s. 198. 
48 Oğuzlar, Türkiye, Azerbaycan, İran, Irak ve Türkmenistan Türklerinin ataları olan Türk kav-
midir. Oğuz adına ilk defa Göktürk kitabelerinde rastlanmaktadır. Kelimenin kökeni hakkında 
çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. Bunlardan, ok kelimesiyle en eski Türkçede çokluk eki olan 
z’den oluşan okuzdan (oklar) geldiği hakkındaki görüş en isabetli olanıdır. Göktürk kaynaklarına 
göre Oğuzlar (İslâm kaynaklarına göre Guz) dokuz boydan meydana gelmiş bir budundur. Bun-
dan dolayı Toku (Dokuz) Oğuz diye de anılır. Bunlar Tula ırmağının kuzeye dönerken yaptığı kıv-
rımın kıyısında oturuyorlardı. Oğuz boyları şunlardır: Bozoklar: Kayı, Bayat, Alkaevli, Karaevli, 
Yazır, Dodurga, Döğer, Yaparlı, Avşar, Beydili, Kızık, Karkın. Üçoklar: Bayındır, Beçene, Çavul-
dur, Çepni, Salgur/Salur, Eymür, Alayuntlu, Üregir, İğdir, Büğdüz, Yıva, Kınık. Bkz: Faruk Sü-
mer, “Oğuzlar”, DİA, Cilt: 33, s. 325-330; İ. Kafesoğlu, Türkler, İA, Cilt: 12/2, s. 188. 
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- “Bilâdu Harluh,51 Türklerden bir kavimdir. Ülkeleri yürüyerek 25 gün-
lük mesâfedir.”52 

- “Bilâdu Hatluh, 53 Türklerden bir kavimdir. Ülkeleri yürüyerek 10 gün-
lük bir mesâfedir. Diğer Türk kavimlerinden daha şevketlidir. İşlerinde 
tedbirlidirler.”54 

- “Bilâdu Hazar,55 Türklerden büyük bir kavimdir. Ülkeleri Bâbü’l-Eb-
vâb’ın56 arka kısımdadır. Buraya Derbend denir.”57 

- “Bilâdu Hırhîz,58 Türklerden bir kavimdir. 59 Ülkeleri yürüyerek 1 aylık 
mesâfedir.”60 
                                                                                                                                        
49 Sencer, son Büyük Selçuklu hükümdarıdır. Melikşah’ın oğlu olup, 1086 yılında bir se-
fer esnasında Sincar’da doğduğu için bundan ilham alınarak Türkçe saplayan anlamına 
gelen Sencer adı verilmiştir. Çocukluğu Selçukluların fetret devrine rastladığı için talim ve 
terbiyesi ile fazla meşgul olunamamış, bu nedenle iyi bir tahsil yapma imkânı bulamamış-
tır. Yine de küçük yaşlardan itibaren edindiği devlet tecrübesinin bu eksikliğini pek arat-
madığı söylenebilir. Kırk yıl süren sultanlık devrinde halkın müesses Selçuklu düzeni al-
tında refah ve sükûn içerisinde yaşadığını söylemek mümkündür. Bu devrede Bâtınîlik, 
alınan önlemlere rağmen yayılmış ve genişlemiştir. Bkz: W. Barthold, “Sencer, İA, Cilt: 10, 
s. 486-493. 
50 Zekeriya b. Muhammed Kazvinî, a.g.e., s. 394. 
51 Karluklar, Orta-Asya tarihinde önemli roller oynayan bir Türk kavmidir. Çinlilerin Ko-lo-
lu, Ka-la-luk, Müslümanların Halluh, Harluh, Harlıg şeklinde kaydettikleri Karluk kelimesi-
nin kar yığını veya karışmış anlamında olduğu ileri sürülmektedir. Karluklar Çin kaynakla-
rına göre Göktürk Federasyonu’nun önemli gruplarından birini oluşturuyor ve Beşbalık’ın 
kuzeybatısında, daha yoğun biçimde de Altay dağlarının batısında, Kara İrtiş nehriyle Tar-
bagatay yöresinde yaşıyorlardı. Bkz: Hüseyin Salman, “Karluklar”, DİA, Cilt: 24, s. 509. 
52 Zekeriya b. Muhammed Kazvinî, a.g.e., s. 392. 
53 Kutluk Türkleri ile hükümdarları Kutluk Hakan ünvanını taşıyan Beşbalık Uygurları 
kastedilmiş olmalıdır. Bkz: İbn Fazlan, a.g.e., s. 94. 
54 Zekeriya b. Muhammed Kazvinî, a.g.e., s. 393. 
55 Hazarlar, VII. - XI. yüzyıllar arasında Karadeniz ile Kafkas dağlarının kuzeyinde ve İdil (Vol-
ga) Nehri dolaylarında hüküm süren bir Türk devletidir. Tarih sahnesine Sabar Türklerinin de-
vamı olarak çıkmışlardır. Günümüzde Hazar Denizi adında yaşamaya devam eden Hazar ismi 
tarihî kaynaklarda 558 yılında Sabarların siyasî varlıklarını kaybetmelerinden önceki Sasânî - 
Sabar savaşları dolayısıyla geçer. Hazar ülkesi de genelde Hazar Denizi ile Karadeniz arasında-
ki sahayı kaplamaktaydı. Bkz: Ahmet Taşağıl, “Hazarlar”, DİA, Cilt: 17, s. 116. 
56 Şehirden bahseden ilk Arap kaynakları, buranın Farslar tarafından “kapalı kapı, geçit, 
sınır karakolu” anlamına gelen “Derbend” adıyla anıldığını kaydettikleri gibi ayrıca burayı 
yine Arapça “kapı, kapılar” veya “karakol” manasında “el-Bâb”, “el-Ebvâb” (Ya‘kūbî, s. 146; 
Belâzürî, s. 207-209), daha sonraları “Bâbülebvâb” ve “Bâbülhadîd” (demir kapı) adlarıyla 
da belirtmişlerdir. Muhtemelen bu sonuncusu, Arap fetihlerinden önce bölgenin kuzey taraf-
larına yerleşmiş bulunan Türk kavimlerinin burası için kullandıkları “Temür Kapıg/Demür 
Kapu”dan gelmektedir. Osmanlılar ise şehri Derbend veya daha yaygın olarak Demirkapı 
adıyla anmışlardır. Bu ad Ermeni tarihçileri tarafından da kullanılmıştır. Ayrıca eski Ermeni 
dilinde buraya Çor denildiği de bazı kaynaklarda yer almaktadır. Bkz: Aliev Saleh Mehme-
doğlu, “Derbend”, DİA, Cilt: 9, s. 162. 
57 Zekeriya b. Muhammed Kazvinî, a.g.e., s. 393. 
58 Bilâdu Hırhîz için bkz: Ebü’l-Fidâ, a.g.e., s. 198. 
59 Çin kaynaklarından edinilen bilgilere göre en eski Türk kabilelerinden olan Kırgızlar, Ki-
Ku, Kien-Kun veya Gen-Gün adıyla bugünkü Kırgızistan’ın doğusunda ve kuzeydoğusunda 
M.Ö. II. yüzyılda kurmuşlardır. Bir süre sonra bu devletin yıkıldığı ve Kırgızların Hun İmpa-
ratorluğu yönetimine girdikleri anlaşılmaktadır. Hunların zayıflaması üzerine Baykal gölün-
den Tibet’e kadar uzanan sahada Hakas devletini kuran Kırgızlar, VI. yüzyılın ikinci yarısın-
da Göktürk devletinin idaresi altına girdiler. Bkz. Mehmet Saray, “Kırgızistan”, DİA, Cilt: 25, 
s. 44-445. 
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- “Bilâdu Hıtayân,61 Türklerden bir kavimdir. Ülkeleri yürüyerek 20 
günlük mesâfedir.”62 

- “Bilâdu Kîmek,63 Türklerden bir kavimdir.64 Ülkeleri yürüyerek 35 günlük 
bir mesâfedir. Evleri hayvan derisindendir. Yiyecekleri bakliyattır.”65 

- “Bilâdu’r-Rûs,66 Türklerden büyük bir kavimdir.67 Ülkeleri Sakâlibe68 
ülkesine bitişiktir.”69 

- “Bilâdu Toğuzğuz,70 Türklerden bir kavimdir. Ülkeleri yürüyerek 20 
günlük bir mesâfedir.”71 

- “Bulgar ülkesinden Hârizm’e sürekli ticaret kervanları gider. Bu ker-
vanların yolu Türklerin elindeki bir vadiden geçer.”72 

2. Halaç Türkleri 

Türkler arasında Kalaç diye anılan Halaçlar, 9. yüzyıldan itibaren İs-
lâm coğrafyacıları ve tarihçilerinin eserlerinde Halac, Halaciye imlâsı ile 
kaydedilir. Kaşgarlı Mahmud, bu boy hakkında bilgi verirken Yirmi İkile-
rin onlara Türkçe aç kal anlamında Kal-aç dediklerini ve sonradan bu-
                                                                                                                                        
60 Zekeriya b. Muhammed Kazvinî, Âsâru’l-Bilâd, s. 392. 
61 Hıtayân şeklinde geçen kavim, Çin kaynaklarının K’itan, eski Türk kitabelerinin Oytai, 
daha sonraki İslâm kaynaklarının Kara Hitaylar dedikleri kabiledir. Kara Hitaylar Uygurla-
rın doğusunda oturuyorlardı. Bkz. İbn Fazlân, a.g.e., s. 95. 
62 Zekeriya b. Muhammed Kazvinî, a.g.e., s. 392. 
63 Bilâdu Kîmek için bkz: Ebü’l-Fidâ, a.g.e., s. 98. 
64 Kîmekler, IX. ve X. yüzyıllarda İrtiş boylarında yaşayan bir Türk kavmidir. Asıl yurtları 
Yukarı İrtiş boyları ile onu çevreleyen topraklardı. X. yüzyılın ilk çeyreğinde yurtları batıda 
Tobol’a kadar uzanan Kîmekler, kışın Aşağı Seyhan boylarında, yazın kuzeydeki bozkırlarda 
yaşayan Oğuzlarla komşu oldular. IX. ve X. yüzyıllarda tam göçebe hayat yaşıyorlardı. Bkz: 
Faruk Sümer, “Kîmekler”, DİA, Cilt: 26, s. 25. 
65 Zekeriya b. Muhammed Kazvinî, a.g.e., s. 395. 
66 Kazvînî sehven Rusları bir Türk boyu olarak değerlendirir. Benzer bir hata İbn Fazlan’da 
da görülür. Bkz: İbn Fazlan, a.g.e., s. 170 vd. 
67 Bilâdu’r-Rûs için bkz: Ya’kubî, Ahmed b. Ebî Ya’kûb İbn Vâdıh el-Kâtib, Kitâbü’l-Buldan, 
Leiden, 2. Baskı, 1892, s. 354; Türkçe çevirisi için bkz: Yakubi, Ülkeler Kitabı, Çev: M. Ağarı, 
İstanbul, Ayışığı Kitapları, 2002, s. 124; Ebü’l-Fidâ, a.g.e., Cilt: 2, s. 20, 201, 207. 
68 Ortaçağ İslâm kaynaklarında Slavlar’la Slav kökenli kölelere verilen isimdir. Sakleb keli-
mesinin çoğulu olan sakālibe (Saklebîler), Avrupa’nın doğusu ve güneyi ile Asya’nın kuzeyin-
de yaşayan insanları tanımlamak için kullanılan Grekçe s(k)lábos (Slav, Sloven) isminin 
Arapçalaştırılmış şeklidir. S(k)lábos, Ortaçağ’da Avrupa’ya göç eden kalabalık Slav kitleleri-
nin köleleştirilmesi sebebiyle zaman içerisinde “s(k)lave” şeklinde köle anlamını da kazan-
mıştır. Başta Endülüs olmak üzere Ortaçağ İslâm dünyasına çok sayıda Avrupa menşeli kö-
lenin getirilmesi sonucunda sakālibe ismi genelde Slavlar, özellikle de orduda ve diğer hiz-
metlerde kullanılan Slav kökenli köleler için kullanılmıştır. Bu kölelerin bir kısmı haremler-
de görevlendirilmek üzere henüz İslâm ülkelerine gönderilmeden önce tüccarlar tarafından 
hadım edildiklerinden sakālibe terimi “beyaz hadım” anlamını da kazanmıştır. Bkz: Ahmet 
Taşağıl, “Sakâlibe”, DİA, Cilt: 36, s. 3-4. 
69 Zekeriya b. Muhammed Kazvinî, a.g.e., s. 393. 
70 Toğuzğuz/Dokuzoğuzlar Göktürk ve Uygurlarla çağdaş olan bir Türk kavmidir. Dokuz 
(Tokuz) Oğuz adına kaynaklarda ilk defa Orhun Kitabelerinde rastlanır. Bu tabir, “dokuz 
boydan meydana gelen Oğuzlar” anlamını taşır. İslâm kaynaklarında ise Toguz Guz şeklinde 
geçer. Bkz: Faruk Sümer, “Dokuz Oğuzlar”, DİA, Cilt: 9, s. 500. 
71 Zekeriya b. Muhammed Kazvinî, a.g.e., s. 391. 
72 Zekeriya b. Muhammed Kazvinî, a.g.e., s. 412. 
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nun Halac’a döndüğünü söyler. İslâm orduları bu Türk boyu ile İran’ın 
içlerine ve Kuzey Hindistan’a giderken karşılaşmışlardı. Emevîlerin Sîs-
tan vâlisi Abdülaziz b. Abdullâh’ın Büst ve Kâbil’e karşı düzenlediği se-
ferde görev alan Türkler muhtemelen Halaçlara mensuptu. Saffârîlerin 
kurucusu Ya’kûb b. Leys de Kâbil seferinden Sîstan’a dönerken yolda 
rastladığı Halaçları öldürüp sürülerine el koymuştu.73 

Kazvînî’nin Halaç Türkleri ile ilgili olarak verdiği bilgi şöyledir: 
- “Maveraünnehir yöresinin çoğu kesimi, Esbîcâb’a kadar Hârizm’in bir 

sugurudur.74 Esbîcâb’dan Fergana’ya kadar ise Halaç Türkleri vardır.”75 

3. Oğuzlar 

Oğuzlar, Türkiye, Azerbaycan, İran, Irak ve Türkmenistan Türklerinin 
ataları olan Türk boyudur. Oğuz adına ilk defa Göktürk kitabelerinde 
rastlanır. Kelimenin kökeni hakkında çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. 
Bunlardan, ok kelimesiyle en eski Türkçede çokluk eki olan z’den oluşan 
okuzdan (oklar) geldiği hakkındaki görüş en isabetli olanıdır. Göktürk 
kaynaklarına göre Oğuzlar (İslâm kaynaklarına göre Guz) dokuz boydan 
meydana gelmiş bir budundur. Bundan dolayı Toku (Dokuz) Oğuz diye 
de anılır. Bunlar Tula ırmağının kuzeye dönerken yaptığı kıvrımın kıyı-
sında oturuyorlardı. Oğuz boyları şunlardır: 

- Bozoklar: Kayı, Bayat, Alkaevli, Karaevli, Yazır, Dodurga, Döğer, Ya-
parlı, Avşar, Beydili, Kızık, Karkın, 

- Üçoklar: Bayındır, Beçene, Çavuldur, Çepni, Salgur/Salur, Eymür, 
Alayuntlu, Üregir, İğdir, Büğdüz, Yıva, Kınık.76 

Kazvînî’nin Oğuzlar halkı ile ilgili olarak verdiği bilgi şöyledir: 
- “Saksîn,77 Hazar ülkesinde bulunan, ağaçları, iyilikleri ve nehirleri bol 

bir beldedir. Söylenildiğine göre Oğuzlardan 40 kabile burada yaşar.”78 

4. Tatarlar 

Tatar ifadesi, Moğol ve Türk topluluklarına verilen genel addır. Tatar-
ların adına Orhon yazıtlarında rastlanır. Çinliler, Cengiz Han’dan önce 
Moğolca konuşan toplulukları ayırmadan hepsine Tatar adını vermişti. 
Moğol hâkimiyetinden sonra Türkçe konuşan bir kısım topluluklara, 
hatta bazen Orta Asya’daki Türkçe konuşan bütün boylara Tatar denil-
miştir. Bugün Tatar kelimesi bir Türk boyunun adıdır ve genellikle İdil-
Ural bölgesindeki Kazanlılar ve Kırımlılar için kullanılır.79 
                                                           
73 Enver Konukçu, “Halaç”, DİA, Cilt: 15, s. 228-229. 
74 Sugur ifadesi burada sınır anlamında kullanılmaktadır. 
75 Zekeriya b. Muhammed Kazvinî, a.g.e., s. 374. 
76 Faruk Sümer, “Oğuzlar”, DİA, Cilt: 33, s. 325-330; İ. Kafesoğlu, “Türkler”, İA, Cilt: 12/2, 
s. 188. 
77 Saksîn için bkz: Ebü’l-Fidâ, a.g.e., s. 202, 205. 
78 Zekeriya b. Muhammed Kazvinî, a.g.e., s. 402. 
79 Faruk Sümer, “Tatarlar”, DİA, Cilt: 40, s. 168. 
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Kazvînî’nin Tatarlar ile ilgili olarak verdiği bilgiler şunlardır: 
- “Bilâdu Tatar,80 Türklerden büyük bir kabiledir. Altıncı İklimin doğu-

sunda yerleşiktir.”81 
- “Tatarlar Başgırtların üzerine yürüyünce hükümdarları çarpışmak için 

hazırlandı. Kumandanlar iktalarımızı82 geri vermezsen çarpışmayız dedi-
ler. Böylelikle Tatarlar onları ekin biçer gibi biçtiler.”83 

5. Türkmenler 

11. asırda Selçuk ailesinin önderliğinde Oğuzların, batıya doğru gitme-
lerinden sonra onların geride bıraktıkları boylardan ibaret bir Türk boyu-
dur. 13. asırdaki Moğol istilâsından sonra oldukça zayıflamış olan bu 
Türkmen boyları, Hazar’ın kuzeydoğusundaki Mangışlak, Maveraünnehir 
ve Horasan’da yaşayışlarını sürdürmüşlerdir. Maveraünnehir ve Hora-
san’da kalan Türkmenler, diğer Türk boylar (Özbekler, Kazaklar, Kırgızlar 
ve Karakalpaklar) ile birlikte önce Moğol ve sonra da Timurlular hâkimiye-
tinde varlıklarını devam ettirirlerken, Mangışlak bölgesindeki Türkmenler, 
o havalinin askeri istilâ yolları üzerinde olmamasından faydalanarak, 17. 
asrın ortalarına kadar rahat ve müstakil bir hayat yaşamışlardır.84 

Kazvînî’nin Türkmenler ile ilgili olarak verdiği bilgi şöyledir: 
- “Sivas,85 halkı Müslüman ve Hıristiyanlardan oluşan bir topluluktur. 

Müslümanlar, Türkmenlerdir ve Hanefi mezhebindendirler.”86 

6. Yecüc ve Mecüc 

Ye’cûc ve Me’cûc, Zülkarneyn döneminde ortaya çıkan ve kıyametin 
kopmasına yakın dönemde zuhur ederek yeryüzünde bozgunculuk yapa-
cak olan ve Hz. Nûh’un oğlu Yâfes’in soyundan gelen bir topluluktur. Tâvil, 
Tâyis ve Mensik diye üç kola ayrılmıştır. Birinciler uzun, ikinciler orta, 
üçüncüler ise kulaklarından birini döşek, diğerini yorgan yapacak kadar 
kısa boyludur; hiçbiri kendi soyundan bin çocuk dünyaya getirmeden öl-
mez. Hz. İsa’nın nüzulünden önce seddin arkasından çıkıp yeryüzünde 
bozgunculuk yapacaklardır. Mûsâ Cârullah, Ye’cûc ve Me’cûc’ün tek bir 
topluluk değil farklı topluluklar olduğunu, insanların güçsüz zamanlarında 
ortaya çıktığını ileri sürer. Bazı rivayetlerde bunlar geniş yüzlü, kırmızı ten-
li, küçük gözlü, basık burunlu diye nitelendirilir. Kıldan ayakkabı giydikleri 
ve deri kalkanlar kullandıkları, bu giyim-kuşam tarzının da doğu toplumla-
                                                           
80 Bilâdu Tatar için bkz: Ebü’l-Fidâ, a.g.e., s. 198. 
81 Zekeriya b. Muhammed Kazvinî, a.g.e., s. 391. 
82 İktâ’, genel olarak bilindiği şekliyle bir kişinin mülkiyetinde olmayıp, devlete ait olan top-
rakların veya vergilerinin asker veya sivil kişilere hizmet ve maaş karşılığı olarak verilmesi-
dir. Osman Turan, “İktâ”, İA, Cilt: 5/2, s. 949. 
83 Zekeriya b. Muhammed Kazvinî, a.g.e., s. 411. 
84 Necat Birinci, “Türkmenler”, İA, Cilt: 12/2, s. 661. 
85 Sivas için bkz: Ebü’l-Fidâ, a.g.e., s. 265, 384. 
86 Zekeriya b. Muhammed Kazvinî, a.g.e., s. 361. 
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rına ait olduğu, dolayısıyla onların Türk soyuna mensup bulundukları söy-
lenmiştir. Ancak güvenilir rivayetlerin hiçbirinde Ye’cûc ve Me’cûc ile Türk-
ler arasında bir bağlantı kurulmamıştır. Bu yakıştırmaların, Gog ve Ma-
gog’un doğudan çıkacağı iddiasının yer aldığı Ehl-i Kitap’tan veya Türklere 
düşman olan topluluklardan kaynaklandığını söylemek mümkündür. So-
nuç olarak Ye’cûc ve Me’cûc, Kur’an’da ve sahih hadislerde zikredilir; an-
cak bu isimlerin birer özel isim mi yoksa cins ismi mi olduğu tartışmaya 
açıktır. Geçmişte yaşadıkları ve gelecekte ortaya çıkacaklarına dair 
Kur’an’da yer alan bilgiden hareketle Ye’cûc ve Me’cûc’ün yaşadıkları yer-
den çıkarak dünyaya yayılıp çevrelerine zarar veren, her yeri yakıp yıkan 
topluluklar olduğunu, tarihte geçtiği gibi gelecekte de bu niteliği taşıyan 
toplulukların ortaya çıkacağını söylemek isabetli görünmektedir.87 

Kazvînî, Yecüc ve Mecüc’ün88 soyları ile ilgili olarak aşağıdaki bilgileri 
verir: 

- “Yecüc ve Mecüc,89 Türklerden iki büyük kabiledir ve Yafes b. Nûh90 
Peygamberin soyundan gelirler.”91 

- “Yecüc ve Mecüc,92 Türk bölgesinin sonudur. Aralarında 100 fersah-
lık93 bir mesafe vardır.”94 

II. Türk Devletleri ve Devlet Adamları 

Âsâr’da başta Selçuklu devleti ve devlet adamları olmak üzere Türk 
devletleri ve devlet adamları hakkında bilgiler bulunmaktadır. Tuğrul 
Bey, Alparslan ve Nizamülmülk bahsi geçen sultan ve devlet adamların-
dan bazılarıdır. 
                                                           
87 İlyas Çelebi, “Ye’cûc Me’cûc”, DİA, Cilt: 43, s. 373-375. 
88 Yecüc ve Mecüc için bkz: İbn Hurdâzbih, Ebü’l-Kâsım Ubeydullâh b. Abdullâh, el-Mesâlik 
ve’l-Memâlik, Tah: M. Mahzum, Beyrut, 1988, s. 140, 141, 142, 145; Türkçe çevirisi için 
bkz: İbn Hurdazbih, Yollar ve Ülkeler Kitabı, Çev: M. Ağarı, İstanbul, Kitabevi Yay., 2008, s. 
139, 140, 141, 144. 
89 Yecüc ve Mecüc için bkz: İbn Hurdâzbih, a.g.e., s. 140, 141, 142, 145; Türkçe çevirisi 
için bkz: İbn Hurdazbih, a.g.e., s. 139, 140, 141, 144. 
90 Hz. Nuh Büyük peygamberler arasında sayılan, kendisine inanmayan kavmi tûfan ile he-
lâk edilen peygamberdir. 500 yaşından sonra Nûh’un Sâm, Hâm ve Yâsef (Yâfet) adındaki üç 
oğlu dünyaya gelir (Tekvîn, 5/32). Allah, Nûh’tan bir gemi yapmasını ister ve hangi ağaçtan, 
hangi ölçülerde olacağını da bildirir. Nûh gofer ağacından uzunluğu 300, genişliği 50, yük-
sekliği 30 arşın olan üç katlı gemiyi inşa eder. Gemiye Nûh ve eşiyle üç oğlu ve eşleri biner-
ler. Ayrıca kuşlar, sığırlar ve toprakta sürünenlerden, her canlı türünden erkek ve dişi ol-
mak üzere birer, eti yenilenlerden ise (kaşer olanlardan) yedişer çift gemiye alınır (Tekvîn, 
6/14-21; 7/2). Rivayete göre Nûh 480 yaşında iken gemi yapma emri almış, bu emirden 
sonra geminin yapılacağı sedir ağaçları dikilerek büyümüş ve ancak 120 yıl sonra gemi ta-
mamlanmıştır. Bkz: Ömer Faruk Harman, “Nuh”, DİA, Cilt: 33, s. 224 vd. 
91 Zekeriya b. Muhammed Kazvinî, a.g.e., s. 417. 
92 Zülkarneyn kıssasında bozguncu kimliği ile tanınan Ye’cüc ve Me’cüc’e birçok müfessirin 
Türk kimliği giydirmesine karşılık Vânî Mehmed Efendi bu bozguncu millete karşı set çeken 
Zülkarneyn’i Türkleştirmiştir. Bkz: Erdoğan Pazarbaşı, Vâni Mehmed Efendi’nin Tevbe Sûresi 
39. Âyetini Türklerle İlgi Kurarak Yorumlaması”, Vâni Mehmed Efendi, Kayseri, 1998, s. 77. 
93 Yaklaşık olarak 600 km. 
94 Zekeriya b. Muhammed Kazvinî, a.g.e., s. 400. 
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1. Selçuklular 

Selçuklular, 12. asırda Ortadoğu’da kurdukları büyük imparatorluk 
ve bunu takip eden devletler ile Türk-İslâm ve dünya tarihi üzerinde ge-
niş ve devamlı tesirler yapmış olan bir Türk topluluğunun adıdır. Büyük 
çoğunluğunu Oğuzlar teşkil etmek üzere, çeşitli Tük topluluklarının 
meydana getirdiği bu topluluğun başlangıçta Oğuz başbuğlarından Sel-
çuk’a bağlanmış olduğu için Selçuklu diye anılan hanedanı, İran ve 
Irak’ta, Kirman’da, Suriye’de ve Anadolu’da kurduğu devletler ile 300 yıl-
dan fazla bir süre devam etmiştir.95 

Kazvînî’nin Selçuklular ile ilgili olarak verdiği bilgiler şunlardır: 
- “Ebûbekir en-Nahvî el-Benârikî’nin dediğine göre Selçuklu askerleri 

Benârik’te toplandılar.”96 
- “Kayseriye97 şimdilerde Selçukoğullarının98 baş şehridir.”99 

- Tuğrul Bey 

Büyük Selçuklu Devleti’nin ilk hükümdarıdır. (1040-1063) Seyhun 
boylarındaki Cend şehrinde doğdu. Yetmiş yaşlarında vefat ettiğine göre 
385/995’te dünyaya geldiği söylenebilir. Babası Mikail Gayrimüslim 
Türklerle yapılan bir savaşta şehit düştüğünden Tuğrul ile ağabeyi Çağ-
rı’yı dedeleri Selçuk Bey büyüttü. Selçuk Bey’in ölümünün ardından ye-
rine oğullarından Arslan (İsrâil) Yabgu geçti. Arslan Yabgu, Cend yöre-
sinde fazla kalamadı. Muhtemelen Cend hâkimi Emîr Şah Melik’in hücu-
muna uğrayarak Buhara’nın kuzeyindeki Nûr yöresine göç etmek zorun-
da kaldı. Bir süre sonra Maveraünnehir’e gelen Gazneli Mahmud tarafın-
dan hile ile yakalanıp Hindistan’daki Kālincâr Kalesi’ne hapsedildi 
(1025). Arslan Yabgu’nun ölümü üzerine (423/1032) yerini Selçuk’un 
hayatta kalan tek oğlu Mûsâ İnanç Yabgu aldı. Ancak idare fiilen Tuğrul 
ve Çağrı beylerin elindeydi. 8 Ramazan 431/23 Mayıs 1040 tarihinde ka-
zanılan Dandanakan zaferinin ardından Tuğrul Bey kurulan Büyük Sel-
çuklu Devleti’nin sultanı ilân edildi. 434’te (1042-43) Hârizm’i fethetti. 
447 (1055) yılında Halife Kāim-Biemrillâh’ın davetiyle kalabalık bir ordu-
nun başında Bağdat’a girdi. Bundan tedirgin olan Büveyhîler’in hizme-
tindeki Türk askerleri ve Türk asıllı kumandan Arslan el-Besâsîrî karı-
şıklıklar çıkarınca Tuğrul Bey, Büveyhî Hükümdarı el-Melikü’r-Rahîm’i 
tutukladı ve Irak’taki Büveyhî hâkimiyetine son verdi. İlk girişinde 13 ay 
13 gün kaldığı Bağdat’ta Dicle kıyısında bir cami, kendisi için saray, 
beyleri için konaklar ve askerleri için kışlalar ve çarşı yaptırdı. 70 yaşla-
                                                           
95 İbrahim Kafesoğlu, “Selçuklular”, İA, Cilt: 10, s. 353. 
96 Zekeriya b. Muhammed Kazvinî, a.g.e., s. 106. 
97 Kayseriye için bkz. Ebü’l-Fidâ, a.g.e., s. 382. 
98 Burada kastedilen Türkiye Selçuklularıdır. 
99 Zekeriya b. Muhammed Kazvinî, a.g.e., s. 371. 
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rında Rey’de vefat etti (8 Ramazan 455/4 Eylül 1063); Rey’de kendi adıy-
la anılan türbesine (Günbed-i [Burc-i] Tuğrul Beg) gömüldü.100 

Âsâr’da Tuğrul Bey ile ilgili olarak verilen bilgi şöyledir: 
- “440 yılında Sultan Tuğrul Bey Âne’ye101 geldi. Sağlam bir kalesi ve 

kendine has bir şarabı vardır.”102 

- Melikşah b. Alpaslan 

Asıl adı, Ebü’l-Feth Celâlü’d-Devle ve’d-Dîn Kasîmü Emîrü’l-Mü’mi-
nîn Melikşah b. Alparslan’dır. Büyük Selçuklu hükümdarıdır. 447/ 
1055’de doğmuştur. Sultan Alparslan, dedesi Selçuk’un mezarını ziya-
ret maksadıyla gittiği Cend şehrinden dönerken uğradığı Râdgân’da 
458/1066 yılında düzenlediği bir törenle Melikşah’ı veliaht ilân etmiş-
tir. Sultan Alparslan, 465/1072 yılında Melikşah’ın da katıldığı Mave-
raünnehir seferi esnasında Yûsûf Hârizmî tarafından yaralanınca Niza-
mülmülk’e ve kumandanlarına Melikşah’ı sultan tanıyıp itaat edecekle-
rine dair yemin ettirmiştir. Ayrıca Melikşah’a, babası Çağrı Bey’in ida-
resindeki toprakları oğlu Ayaz’a, Kirman ve Fars’ı da kardeşi Kavurd’a 
vermesini tavsiye etmiştir. 1072/465-1092/485 yılları arasında hâki-
miyet süren Melikşah, 479/1087 tarihinde Bağdat’a gitmiş ve başta 
halifenin veziri olmak üzere devlet erkânı tarafından karşılanmıştır. 
485/1092 yılında üçüncü kez Bağdat’a giden Melikşah, halifeye haber 
gönderip hemen Bağdat’ı terk etmesini istemiş ama devlet adamları 
araya girerek 10 günlük bir mühlet tanımasını sağlamışlardır. Ancak 
halifeye tanınan süre dolmadan yediği av etinden rahatsızlanan ve 
ateşli hummaya yakalanan sultan Melikşah, 485/1092 yılında Bağ-
dat’ta vefat etmiştir. Melikşah’ın av etinden zehirlendiği belirtildiği gibi, 
Halife Muktedî Biemrillâh, Terken Hatun veya Nizamülmülk’ün adam-
ları tarafından öldürüldüğü de rivayet edilir.103 

Âsâr’da Melikşah b. Alparslan’a dair bilgiler şunlardır: 
- “Vâkısa’da104 vahşi hayvan boynuzlarından ve toynaklarından yapıl-

ma bir minare vardır. Bu minare Melikşah b. Alpaslan es-Selçukî’nin avla-
dığı hayvanların boynuz ve toynaklarından yapılmıştır.”105 

- “Şâhduz, korunaklı bir kaledir. İsfahan yakınlarında bir tepenin üzeri-
ne kuruludur. Burayı Sultan Melikşah b. Alparslan kurmuştur.”106 
                                                           
100 Faruk Sümer, “Tuğrul Bey”, DİA, Cilt: 41, s. 346. 
101 Âne için bkz: Yâkut el-Hamevî, Şihâbüddîn Ebû Abdullâh, Mu’cemu’l-Buldân, Beyrut 
1995, Cilt: 4, s. 72; Ebü’l-Fidâ, a.g.e., s. 51, 77, 286. 
102 Zekeriya b. Muhammed Kazvinî, a.g.e., s. 280. 
103 Abdülkerim Özaydın, “Melikşah”, DİA, Cilt: 29, s. 54-57. 
104 Vâkısa için bkz: Ya’kubî, a.g.e., s. 311; Türkçe çevirisi için bkz. Ya’kubî, a.g.e., s. 91; 
Yâkut el-Hamevî, a.g.e., Cilt: 5, s. 353-354. 
105 Zekeriya b. Muhammed Kazvinî, a.g.e., s. 185. 
106 Zekeriya b. Muhammed Kazvinî, a.g.e., s. 265. 
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- Mes’ûd b. Muhammed 

Kazvînî’nin eserinde bahsettiği Mes’ûd b. Muhammed, Irak Selçuklu 
hükümdarıdır. (1134-1152). 3 Zilkade 502’de (4 Haziran 1109) doğdu. 
Sultan Muhammed Tapar’ın oğludur. Henüz üç yaşında iken Türk devlet 
geleneğine göre merkezi Musul olan el-Cezîre valiliğine gönderildi ve Mev-
dûd b. Altuntegin kendisine atabeg tayin edildi. Emîr Mevdûd’un 507 
(1113) yılında Dımaşk’ta Bâtınîler tarafından öldürülmesi üzerine yerine 
getirilen Aksungur el-Porsukī başarılı olamadığından azledildi. Cüyûş Beg 
unvanlı Emîr Ayaba Mesud’un üçüncü atabegi oldu. Sultan Muhammed 
Tapar öldüğünde (511/1118) Mesud atabegiyle birlikte Musul’da bulunu-
yordu. Dirayetli bir hükümdar olan Sultan Mesud, Doğu Anadolu beylikle-
rini (Saltuklular, Ahlatşahlar, Doğan Arslan oğulları, Artuklular), Zengîler’i 
ve Mezyedîler’i devlete yeniden bağladığı gibi bir tehlike kaynağı oluştur-
maması için Abbasî halifeliğiyle ilgili bazı tedbirler almış, bu çerçevede ha-
lifelerin hangi hizmet için olursa olsun Türk memlükü kullanamayacakla-
rını hükme bağlamıştı. Çünkü o dönemlerde İslâm âleminde Türkler as-
kerlik sanatında rakipsiz sayılıyordu. Sultan Mesud halka karşı şefkatli ve 
âdildi. Onun çok cömert olduğu ve kin tutmadığı kaydedilmektedir.107 

Âsâru’l-Bilâd’da Mes’ûd b. Mahmûd ile ilgili olarak verilen bilgi şöyledir: 
- “Yahya b. Muhammed Düverlidir. Kendisi Halife Müktefi’nin108 vezi-

riydi. İleriyi görebilen bir vezirdi. Şunları anlatır: “Bir dönem Mes’ûd b. 
Muhammed es-Selçukî bize doğru yöneldi. Halifenin düşüncesi onunla sa-
vaşmaktı. Ben kendisine bunun doğru olmadığını ve beklemenin daha uy-
gun olacağını söyledim. Zaman beni haklı çıkardı ve bir müddet sonra 
Mes’ûd b. Muhammed buralardan uzaklaştı.”109 
                                                           
107 Faruk Sümer, “Mes’ûd b. Muhammed Tapar”, DİA, Cilt: 29, s. 351. 
108 Müktefî, Ebû Abdillâh el-Muktefî-Liemrillâh Muhammed (Hüseyn) b. Ahmed el-Müstaz-
hir-Billâh b. el-Muktedî-Biemrillâh Abdillâh el-Abbâsîdir. (ö. 555/1160) Abbasî halifesidir. 
(1136-1160) 12 Rebîülâhir 489’da (9 Nisan 1096) doğdu. Babası Halife Müstazhir-Billâh’tır. 
Halife olmadan önceki hayatına dair kaynaklarda yeterli bilgi yoktur. Irak Selçuklu Sultanı 
Mes‘ûd b. Muhammed Tapar, Halife Râşid-Billâh ile İmâdüddin Zengî’nin Bağdat’tan ayrıl-
dıklarını öğrenince elli günden fazla bir süreden beri kuşattığı şehre girdi (15 Zilkade 530 / 
15 Ağustos 1136). Ertesi gün kadı ve şühûdu çağırıp onlara Râşid-Billâh’ın masum insanla-
rın kanını döktüğünü ve hilâfet makamıyla bağdaşmayacak işler yaptığını söyledi. Bunun 
üzerine halifenin görevden uzaklaştırılması gerektiğine karar verildi (İbnü’l-Cevzî, X, 60). 
Sultan Mesud, Râşid-Billâh’ın hal‘edilmesinden (Zilkade 530 / Ağustos 1136) sonra yerine 
kimin getirileceği konusunda Büyük Selçuklu Sultanı Sencer’in fikrini sordu. Sencer de Ve-
zir Şerefeddin Ali b. Tarrâd ez-Zeynebî, Sâhibülmahzen Kemâleddin Hamza b. Talha el-
Bakşlâmî ve Kâtibülinşâ Sedîdüddevle İbnü’l-Enbârî’nin uygun görecekleri kişinin hilâfete 
geçirilebileceğini söyledi. Sultan Mesud, onlarla görüştükten sonra Halife Müstazhir-Bil-
lâh’ın oğlu Ebû Abdullah Muhammed’in halifelik için en uygun kişi olduğuna karar verdi. 
Sultan Mesud, Ebû Abdullah Muhammed ile görüşüp bazı şartlarda onunla anlaştı. Buna 
göre yeni halife kendisi aleyhinde icraatta bulunmayacak, dünyevî yetkileri temsil eden alâ-
metleri kullanmayacak, Müstazhir-Billâh’ın iktâlarıyla yetinecek ve Türk memlük satın alıp 
istihdam etmeyecekti. Vezir Şerefeddin Ali, anlaşma şartlarını tesbit ettikten sonra Sultan 
Mesud hilâfet merkezinden ayrıldı. Ardından Muktefî-Liemrillâh lakabıyla halife ilân edilen 
Ebû Abdullah Muhammed’e biat edildi (18 Zilkade 530 / 18 Ağustos 1136), Bkz: Abdülke-
rim Özaydın, “Müktefi-Liemrillah”, DİA, Cilt: 31, s. 145. 
109 Zekeriya b. Muhammed Kazvinî, a.g.e., s. 245. 
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- Nizâmülmülk Hasan b. Ali b. İshâk 

Asıl adı Ebû Ali Kıvâmüddîn (Şemsülmile, Gıyâsüddevle) Hasen b. Ali 
b. İshâk et-Tûsî’dir. 420/1028’de Horasan’ın Tûs şehrine bağlı Râdkân 
köyünde doğmuştur. Sultan Aplarslan kendisini vezir tayin ettiğinde Ab-
basî halifesi Kâim-Biemrillâh tarafından Nizamülmülk lakabı verilmiştir. 
Uzun süren vezirliği sırasında devlet yönetimine tam anlamıyla hâkim ol-
muştur. Selçuklularda bir görev ünvanı olarak ortaya çıkan Atabeg tabiri-
nin ilk defa Nizamülmülk’e verildiği kaydedilir. 485/1092 yılında bir bâtıni 
fedaisi tarafından öldürülmüştür. Başta Bağdat olmak üzere çeşitli şehir-
lerde tesis ettiği ve kendi adına nisbetle Nizamiye medreseleri diye anılan 
ilk resmî eğitim kurumlarıyla ilmin gelişmesi için gayret etmiştir.110 

Kazvînî, Nizamülmülk Hasan b. Ali b. İshâk’ı Tûs’un111 ileri geleni ola-
rak tanıtır: 

- “Meşhur vezir Nizamülmülk Hasan b. Ali b. İshâk Tûsludur.112 Ondan 
daha kudretli bir vezir görülmemiştir.”113 

- Ebû Nasır Kündürî 

Asıl adı Ebû Nasr Amîdülmülk İmâdüddîn Mansûr b. Muhammed el-
Kündürîdir. (ö. 456/1064) Selçuklu veziridir. 415/1024’te Nîşâbur’un 
Turaysîs bölgesindeki Kündür köyünde doğdu. Bazı kaynaklarda adı 
Muhammed b. Mansûr olarak kaydedilmektedir. Şeybânîler’in Benî Cer-
râh koluna mensup olan ailesi Herat’a yerleşmişti. Babası Kündür köyü-
nün dihkanı idi. Alparslan tahta çıkınca Kündürî’ye vezirlik görevini sür-
dürmesini söyledi. Ancak nüfuz ve kudretini Kündürî ile paylaşmak iste-
meyen Nizamülmülk, bazı emirlerle iş birliği yaparak Süleyman’ın kendi-
sinden önce sultan ilân edilmesinden dolayı Kündürî’ye kırgın olan Al-
parslan’ı onu öldürmesi hususunda ikna etti. Bunun üzerine Alparslan, 
Kündürî’yi tevkif ve mallarını müsadere ettirip Merverrûz’a gönderdi ve 
orada hapsetti (7 Muharrem 456 / 31 Aralık 1063). Kündürî, bir yıl ha-
pis yattıktan sonra sultanın görevlendirdiği iki gulâm tarafından katle-
dildi (16 Zilhicce 456 / 29 Kasım 1064). Cenazesi Kündür köyüne götü-
rülerek orada defnedildi.114 

Kazvînî, Vezir Ebû Nasır Kündürî’yi Kündür’ün ileri geleni olarak tanıtır: 
                                                           
110 Abdülkerim Özaydın, “Nizâmülmülk”, DİA, Cilt: 33, s. 194-196; İ. Kafesoğlu, “Nizâm-ül-
Mülk”, İA, Cilt: 9, s. 329-333. 
111 Tûs için bkz: Ya’kubî, a.g.e., s. 277; Türkçe çevirisi için bkz: Ya’kubî, a.g.e., s. 277; Yâ-
kut el-Hamevî, a.g.e., Cilt: 4, s. 49-50; Ebü’l-Fidâ, a.g.e., s. 443, 449, 450. 
112 Tûs, İran’da tarihî bir şehir. Kuruluşu Büyük İskender dönemine kadar uzanır; Yunan-
ca’da Susia olarak bilinir. Tûs’un kuruluşunun Pîşdâdîler hânedanından Cemşîd’e dayandı-
rılması (Müstevfî, s. 183) şehrin Sâsânîler’den önce varlığını ortaya koymaktadır. Bugün 
şehrin harabeleri Horasan eyaletinde Meşhed’in yaklaşık 25 km. kuzeybatısında yer almak-
tadır. Rıza Kurtuluş, “Tus”, DİA, Cilt: 42, s. 431. 
113 Zekeriya b. Muhammed Kazvinî, a.g.e., s. 275. 
114 Abdülkerim Özaydın, “Kündürî”, DİA, Cilt: 26, s. 554. 
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- “Vezir Ebû Nasır Kündürî, Kündürlüdür. İleri görüşlü bir vezirdi. Ken-
disini Tuğrul Bey es-Selçukî’ye vezir yapmıştı.”115 

2. Hârizmşahlar 

Kazvînî’de bahsi geçen bir başka hükümdar sülâlesi Hârizmşâhlardır. 
Hârizmşahlar, Hârizm ve İran’da 1097-1231 yılları arasında hüküm sü-
ren Türk hanedanıdır. İslâm öncesi dönemden itibaren Hârizm’e hâkim 
olan vali, emir ve hükümdarlar Hârizmşah ünvanını kullanırlardı. Çok 
geniş bir alanda hâkimiyet tesis ederek büyük bir devlet haline gelen Hâ-
rizmşahlardan önce Hârizm bölgesinde aynı adla hüküm sürmüş üç ha-
nedan daha vardır. Bunlar Pers imparatorluğu yıllarında başlayıp 995’e 
kadar devam eden Afrigoğlulları, 995-1017 yılları arasında bölgeye hâ-
kim olan Me’mûnîler ve Sultan Mahmûd-ı Gaznevî’nin Altuntaş Hâcib’i 
Hârizmşah ünvanıyla vali tayin ettiği 1017’den 1041 yılına kadar hüküm 
süren Altuntaşoğlullarıdır. Hârizmşah Tekiş 1172’den 1200’e kadar hü-
küm sürmüş ve yerine oğlu Alâeddîn Muhammed geçmiştir.116 

Kazvînî, bu sülâleden, Hârizmşah Tekiş b. Eyl Arslan b. Atsız, Sultan 
Muhammed Hârizmşah ve Celâlüddîn Hârizmşah hakkındaki bilgiler ve-
rir ve bu bilgiler tarihî içeriklidir. 

- Hârizmşah Tekiş b. Eyl Arslan b. Atsız 

Tekiş, 1172-1200 yılları arasında hüküm süren Hârizmşahlar Devleti 
hükümdarıdır. Hârizmşah İlarslan b. Atsız’ın büyük oğludur. Alâeddin 
Muhammed Tekiş, İlarslan döneminde Cend valiliğine tayin edildi. Baba-
sının ölüm haberini aldığında başşehir Gürgenç’e gitmek için Cend’den 
ayrıldı. Bu sırada Gürgenç’te bulunan küçük kardeşi Sultan Şah Mah-
mud annesi Terken Hatun’un nüfuzu sayesinde tahta çıkarıldı. Bu du-
rumu kabul etmeyen Alâeddin Tekiş, Karahıtaylar’dan askerî destek ala-
rak Hârizm’e hareket etti. Terken Hatun ve Sultan Şah Mahmud ona 
karşı koyamayacaklarını anlayıp Gürgenç’i terketmek zorunda kaldılar. 
Alâeddin Tekiş başşehre girerek tahta oturdu (568/1172). Sultan Alâed-
din Tekiş âdil, merhametli, güzel ahlâklı, bilgili ve kabiliyetli bir hüküm-
dardı. Hanefî fıkhına vâkıftı. Sultan Alâeddin Tekiş döneminde Hârizm-
şahlar Devleti bölgenin en güçlü ordularından birine sahip, idarî sistemi 
sağlam büyük bir devlet niteliğini kazanmıştı. Bu yönüyle Tekiş, Hârizm-
şahlar hanedanının en büyük şahsiyeti olarak değerlendirilebilir. Oğlu 
Alâeddin Muhammed’in ilk başarılarını da bizzat kendisi hazırlamıştır. 
İran’daki bazı yerli hanedanları, atabegleri, belirli bir tarihten sonra Gur-
lu hükümdarlarını kendine tâbi kılan Tekiş bütün İran’ı Hârizmşahlar’ın 
hâkimiyeti altında birleştirmeye çalışmış, ancak bu isteği oğlu Muham-
                                                           
115 Zekeriya b. Muhammed Kazvinî, a.g.e., s. 300. 
116 Aydın Taneri, “Hârizmşahlar”, DİA, Cilt: 16, s. 228-229. 
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med tarafından gerçekleştirilebilmiştir. Alâeddin Tekiş “han” unvanının 
yanı sıra “melik-i Hârizm, hudâvend-i âlem, pâdişâh-ı benî Âdem, seyyi-
dü mülûki’ş-Şark ve’l-Garb, şehriyâr-ı Îrân ve Tûrân, Ebü’l-Muzaffer, el-
melikü’l-a‘zam” gibi unvan ve lakapları da kullanmıştır.117 

Âsâr’da Hârizmşah Tekiş b. Eyl Arslan b. Atsız ile ilgili olarak verilen 
bilgi şöyledir: 

- “Söylenildiğine göre İsmâilîler118 595 yılında Arslanküşâd’a gelmişler-
dir. Kerâmet sahibi eş-Şeyh Ali el-Yunanî’nin dediğine göre Arslanküşâd’ı 
Hârizmşah Tekeş b. Eyl Arslan b. Atsız kurtararak Müslümanlara teslim 
etmiştir.”119 

- Sultan Muhammed Hârizmşah 

Sultan Muhammed Hârizmşah, 1172’den 1200’e kadar hüküm süren 
Tekiş’in yerine geçen Hârizm şahıdır. 1200-1220 yılları arasında hüküm 
sürmüştür. Önce Gurlu sultanları Şehâbeddîn Muizzüddîn ve Gıyâsed-
dîn ile mücadeleye girişmiştir. 1219 yılındaki Moğol istilâsı esnasında 
Otrar, Sığnak, Hûcend, Buhâra ve Semerkand şehirleri Moğolların eline 
geçmiştir. Otrar’ın düşmesi, Hârizmşahları beklenmedik bir biçimde ve 
çok kısa sürede inkıraza sürüklemekle kalmamış, yüzbinlerce Müslüma-
nın ölümüne, şehirlerin yakılıp yıkılmasına sebep olmuştur. Moğolların 
yaklaşması üzerine Tûs’a kaçan Alâeddîn Muhammed, Mâzenderân yo-
luyla gittiği Hazar denizinin güneydoğu sahillerine yakın Âbeskûn adala-
rından birine sığınmış ve orada hastalanarak vefat etmiştir. Oğulların-
dan Celâleddîn’i kendine veliaht tayin edilmiştir.120 

Âsâr’da Sultan Muhammed Hârizmşah ile ilgili olarak verilen bilgi 
Şâş121 bahsinde geçer: 

- “Sultan Muhammed Hârizmşah zamanında Şâş122 haraboldu.”123 
                                                           
117 Meryem Gürbüz, “Tekiş Alâeddin”, DİA, Cilt: 40, s. 365. 
118 İsmâilîler, İsmail b. Ca‘fer es-Sâdık’a nisbet edilerek varlığını günümüze kadar sürdüren 
aşırı Şiî mezhebidir. Altıncı imam Ca‘fer es-Sâdık’ın oğullarından en büyüğü İsmail’in imam 
olması gerekirken diğer oğlu Mûsâ el-Kâzım’ın bu görev için belirlenmesi konusunda çeşitli 
sebepler ileri sürülmüştür. Bunlar arasında İsmail’in babasından üç yıl önce vefat ettiği ri-
vayeti önemli bir yer tutar. Diğer bir rivayette İsmail’in, içkiye ve kadınlara düşkünlüğü ya-
nında Ca‘fer es-Sâdık’ın kendisiyle ilgisini kestiği ve lânetlediği Ebü’l-Hattâb el-Esedî ile 
dostluk kurması yüzünden imametten mahrum edildiği belirtilmektedir. Bir rivayete göre ise 
İsmail, Ca‘fer es-Sâdık’ın ölümünden (148/765) beş yıl sonra sağ olarak Basra çarşısında 
görülmüştür. İsmail’in imametini iddia edenler arasında onun ölüp ölmediği hususu ihtilaf-
lıdır. Ölmediğini, takıyye gereği ölmüş gibi göründüğünü ileri süren sayıca az bir topluluğa 
karşı onun babasından önce öldüğünü, kendisi için sabit olan imamet görevinin evlâtlarına 
intikal ettiğini söyleyen ve İsmail’in kölesi Mübarek’e nispetle Mübârekiyye diye anılan grup 
çoğunluktadır. Asıl İsmâiliyye’yi teşkil eden bu zümreye göre İsmail b. Ca‘fer adına kurulan 
bu fırka daha sonra oğlu Muhammed b. İsmail el-Mektûm ile devam ettirilmiştir. Bkz. Mus-
tafa Öz - Mustafa Muhammed eş-Şek‘a, “İsmâiliyye”, DİA, Cilt: 23, s. 128. 
119 Zekeriya b. Muhammed Kazvinî, a.g.e., s. 194. 
120 A. Taneri, “Hârizmşahlar”, DİA, Cilt: 16, s. 229-230. 
121 Şâş için bkz: Ya’kubî, a.g.e., s. 295; Türkçe çevirisi için bkz: Ya’kubî, a.g.e., s. 74; Yâkut 
el-Hamevî, a.g.e., Cilt: 3, s. 308-309. 
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- Celâlüddîn Hârizmşah 

Hârizmşahlar devletinin 1220-1231 yılları arasında hüküm süren son 
hükümdarıdır. Asıl adı Mengübirtî olup doğum tarihi bilinmemektedir. 
Celâleddîn devrinin geleneklerine uyularak kendisine verilmiş olan bir 
lakaptır. Babası Hârizmşah Alâeddîn Muhammed, annesi ise Hintli bir 
hanımdır. Babası tarafından 612/1215 yılında Gazne merkez olmak üze-
re Gûr, Herat, Gürcistan ve Sicistan ülkelerine melik olarak tayin edil-
miş, fakat daha sonra bu göreve Kerber Melik atanmıştı. Kerber Melik, 
başarılı bir idareci olarak Moğol istilâsından sonra Celâleddîn’in Hindis-
tan’dan dönüşüne kadar bu bölgeyi elinde tutmuştur. Babası Hârizmşah 
Alâeddîn Muhammed’in kendisini veliaht tayin ederek 617/1220 yılında 
vefat etmesi ile birlikte tahta geçmiştir. Azerbaycan ve Arran’ı toprakları-
na katıp Tebriz’i başkent yaptıktan sonra Gürcistan krallığına karşı ha-
rekete geçmiş ve 622/1225 yılında Azerbaycan’ın önemli şehirlerinden 
Merâga’yı zaptetmiştir. Moğolların Ahlat-Bargirî yoluyla kendisini takip 
etmesi neticesinde Dicle kenarında baskına uğramış ve bütün maiyeti öl-
dürülmüştür. Kendisi Meyyafârikîn tarafına kaçmış ve tırmandığı sarp 
bir dağda karşılaştığı eşkıyalar tarafından 628/1231 yılında öldürül-
müştür.124 

Âsâr’da Celâlüddîn Hârizmşah ile ilgili olarak verilen bilgi şöyledir: 
- “627 yılında Celâlüddîn Hârizmşah Tatarlar karşısında hezimete uğ-

radı ve Âmid’e125 sığındı. Tatarlar Âmid’e126 saldırarak halkını öldürdü-
ler.127 
                                                                                                                                        
122 Şâş/Taşkent, Özbekistan’ın başşehridir. Özbekistan’ın kuzeydoğusunda Siriderya’nın 
(Seyhun) sağ kollarından Çirçik suyu tarafından sulanan vahada kurulmuştur; tarihi milât-
tan önce II. binyıllarına kadar iner. Şehrin yer aldığı bölgenin en eski adı Çâç olup Çin kay-
naklarında Çö-çi, Çö-şi veya Şi olarak geçer. Çâç, Arap kaynaklarına Şâş biçiminde bölgenin 
ve şehrin adı olarak kaydedilmiştir. İslâm coğrafyacıları bölgenin adını Şâş, merkezininkini 
Binkes diye belirtir. Bkz: Abdullah Muhammedcanov, “Taşkent”, DİA, Cilt: 40, s. 145-146. 
123 Zekeriya b. Muhammed Kazvinî, a.g.e., s. 362. 
124 Aydın Taneri, “Celâleddîn Hârizmşah”, DİA, Cilt: 7, s. 248-250. 
125 Âmid/ Diyarbakır, Güneydoğu Anadolu bölgesinde şehir ve bu şehrin merkez olduğu il-
dir. Dicle havzasının yukarı kesiminde, nehrin sağ yakasında denizden yüksekliği 650 m. 
olan yüksek bir platoda, önemli ticaret ve ulaşım yolları kavşağında kurulmuştur. Şehrin 
eski adı Âmid’a olup bu isim hakkında çeşitli rivayetler varsa da kelimenin nereden geldiği 
kesin olarak bilinmemektedir. İslâmî dönemde bu isim Âmid şeklini almış ve XVII. yüzyıla 
kadar hem şehir hem de onun merkez olduğu sancağın adı olarak kullanılmıştır. Osmanlılar 
döneminde bazen Kara Âmid adıyla da anılan şehrin daha sonraki adı olan Diyarbekir ise 
Müslüman Araplar bölgeyi fethettikten sonra, Rebîa Araplarının iki büyük kabilesinden biri 
olup Dicle kenarlarında yaşayan Bekir b. Vâil kabilesinin yayıldığı topraklara verilen Diyâr 
Bekr veya Diyâr-ı Bekr adına dayanır. Bu bölge için ne zamandan beri kullanıldığı kesin ola-
rak bilinmemekle birlikte VIII. yüzyıldan itibaren kaynaklarda geçtiği tesbit edilen Diyâr-ı 
Bekr Osmanlı hâkimiyeti döneminde Diyarbekir şeklini alarak Âmid şehri ve sancağı merkez 
olmak üzere teşkil edilen beylerbeyiliğin adı olmuş, XVII. yüzyıldan sonra ise şehir merkezi 
için kullanılmaya başlanmış, 1937’de Diyarbakır şekline çevrilmiştir. Nejat Göyünç, “Diyar-
bakır”, DİA, Cilt: 9, s. 464-465. 
126 Âmid için bkz. Ebü’l-Fidâ, a.g.e., s. 53, 286. 
127 Zekeriya b. Muhammed Kazvinî, a.g.e., s. 330. 
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3. Gazneliler 

963-1186 yılları arasında Horasan, Afganistan ve Kuzey Hindistan’da 
hüküm süren bir Türk hanedanıdır. Adını başşehir Gazne’den alan ha-
nedana Mahmud-ı Gaznevî’nin Yemînüddevle lakabına nisbetle Yemînî-
ler, babasına nisbetle Sebük Teginîler de (Âl-i Sebük Tegin, Âl-i Nâsırüd-
din) denilir. Sâmânî Devleti’nin Horasan orduları kumandanı olan Alp 
Tegin, 350’de (961) Vezir Ebû Ali el-Bel’amî ile birleşerek kendi adayını 
Sâmânî tahtına çıkarmak istedi, fakat başarısızlığa uğradı. Alp Tegin bu-
nun üzerine beraberindeki çok az bir kuvvetle birlikte Doğu Afganis-
tan’daki Gazne şehrine çekilmeye mecbur kaldı ve mahallî bir hanedan 
olan Levik-ler’i uzaklaştırarak burayı ele geçirdi (Zilhicce 351/Ocak 963). 
Bu şekilde Gazneli Devleti’nin temelleri atılmış oldu. Gazneli Devleti sa-
dece Alp Tegin’in beraberinde getirdiği Türk askerlerine dayanmıyordu; 
bu bölgeye uzun yıllar önce gelen Türkler de vardı. Levik hanedanı Gaz-
ne’yi kolay kolay elden bırakmamış, Alp Tegin’in yerine geçen oğlu Ebû 
İshak İbrahim zamanında (963-966) bu şehri ele geçirmişlerdi. Ancak 
Ebû İshak, Sâmânî emirinin yardımı ile Gazne’ye tekrar hâkim oldu. 
Böylece Sâmânîler de bölge üzerinde hiç olmazsa ismen hâkimiyet kur-
dular. Ebû İshak İbrahim’in oğlu olmadığından ölümünden sonra devle-
tin başına Türk kumandanlar geçti. Bunların ilki Bilge Tegin idi. Bilge 
Tegin Gerdîz Kalesi’ni kuşattığı sırada öldü (364/974-75), yerine Böri Te-
gin (Pîrî Tegin) geçti. Ancak Böri Tegin de Gazne’de fazla hüküm sürme-
di: kabiliyetsizliği sebebiyle Türkler tarafından görevinden uzaklaştırıla-
rak yerine Alp Tegin’in en güvendiği kişilerden biri olan Sebük Tegin ge-
tirildi (366/977).128 

Âsâr’da, hanedan mensuplarından Sebük Tegin ve Sultan Mahmûd 
hakkında bilgi verilmiştir. 

- Sebük Tegin 

Sebük Tegin, Gazneliler hanedanının gerçek kurucusu ve ilk hüküm-
darıdır. (977-997) Bugün Kırgızistan sınırları içinde yer alan Isık Göl ci-
varındaki Barshân (Barsgan) bölgesinden veya Barshân adlı Türk bo-
yundan olduğuna dair iki görüş bulunmaktadır. Bir akın sırasında kom-
şu kabilelerden Tuhsılar’a esir düştü ve Sâmânî Emîri I. Nûh zamanında 
(943-954) Buhara’ya getirildi. Burada Sâmânî kumandanlarından Alp 
Tegin tarafından satın alındı (348/959). Sebük Tegin, Alp Tegin’in hima-
yesiyle Sâmânî sarayında hızla yükseldi ve önemli görevlere tayin edildi. 
Alp Tegin onu kızıyla evlendirdi. Maiyetindeki Türk kumandanlarıyla 
Gazne’yi ele geçirip Türk hâkimiyetinin temellerini atan Alp Tegin’in ölü-
münden (352/963) sonra Sebük Tegin onun yerine geçen oğlu Ebû İs-
hak İbrâhim’in en güvenilir adamı oldu. Ebû İshak İbrâhim’in oğlu olma-
                                                           
128 Erdoğan Merçil, “Gazneliler”, DİA, Cilt: 13, s. 480-481. 
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dığı için yerine Türk asıllı kumandanlardan Bilge Tegin ve onun ölümü-
nün ardından Böri Tegin geçti. Böri Tegin’in başarısız olması sebebiyle 
görevden uzaklaştırılması üzerine Sebük Tegin emîrler tarafından devle-
tin başına getirildi (366/977). Görünürde Sâmânîler’in bir valisi gibi ha-
reket etse de bağımsız Gazneliler Devleti’nin gerçek kurucusu Sebük Te-
gin’dir.129 

- “Ebü’l-Hasan el-Bâharzî Bâharzlıdır. Sebük Tegin’in idaresi dönemin-
de kendisi ile Ebû Nasr el-Kündürî arasında bir sürtüşme vardı.”130 

- Yemînüddevle Mahmûd b. Sebük Tegin 

Sultan Mahmûd, Gazneli hükümdarıdır. (998-1030) 10 Muharrem 
361 (2 Kasım 971) tarihinde Buhara’da doğdu. Gazneli Hükümdarı Se-
bük Tegin’in oğludur. Annesi Doğu Afganistan’daki Zâbülistan bölgesin-
den asil bir ailenin kızı idi. Bundan dolayı kendisine Mahmûd-ı Zâbülî 
de denilir. Gazneli Mahmud’un çocukluğu hakkında fazla bilgi yoktur. 
Geleneğe uygun olarak küçük yaştan itibaren gerekli dinî tahsili yaptı ve 
Kur’an’ı ezberledi. Ayrıca siyasî eğitimi de ihmal edilmedi ve iyi bir devlet 
adamı olarak yetiştirildi. Sebük Tegin öldüğü zaman (387/997) oğulla-
rından Mahmud Horasan ordusu kumandanı, Nasr Büst valisi, İsmail 
ise Gazne ve Belh hâkimiydi. Sebük Tegin, İsmail’in tahta geçmesini va-
siyet etmişti. Bu vasiyet yerine getirildi ve İsmail hükümdar ilân edildi. 
Bu sırada Nîşâbur’da bulunan Mahmud, İsmail’in hükümdarlığını tanı-
madı, kardeşi Nasr ve amcası Buğracuk’u da kendi tarafına çekti. İki 
kardeşin orduları Rebîülevvel 388’de (Mart 998) karşılaştı, Mahmud İs-
mail’in kuvvetlerini yenerek Gazneliler tahtına çıktı. Sultan Mahmud 23 
Rebîülâhir 421’de (30 Nisan 1030) Gazne’de vefat etti. İdarî kabiliyeti, si-
yaseti ve muazzam fütühatı ile Türk-İslâm dünyasının müstesna devlet 
adamlarından biri olan Mahmud hayatının büyük kısmını savaş mey-
danlarında geçirmiştir. Öldüğü zaman Gazneli Devleti batıda Azerbaycan 
topraklarından doğuda Hindistan’ın Yukarı Ganj vadisine, kuzeyde Hâ-
rizm’den güneyde Hint Okyanusu sahillerine kadar uzanan çok geniş bir 
sahayı içine alıyordu. Mahmud dindar, zeki, ileri görüşlü, ihtiyatlı ve âdil 
bir hükümdardı.131 

- “Anlatıldığına göre Yemînüddevle Mahmûd b. Sebük Tegin Hint top-

raklarına sefer düzenlediğinde Sûmanât’ı ele geçirmek için hayli uğ-

raşmıştı. Fethettikten sonra buradaki heykeli yerle bir etmek ve Hint-

lileri İslâm’a dâvet etmek arzusundaydı. 416 yılı Zilkâde ayının orta-

larında oraya vardı ve Hintlilerle şiddetli bir savaşa tutuştu. Hintliler 

savaş esnasında Sûmanât’a giriyorlar, ağlayıp hıçkırıyorlar daha 
                                                           
129 Erdoğan Merçil, “Sebük Tegin”, DİA, Cilt: 36, s. 262. 
130 Zekeriya b. Muhammed Kazvinî, a.g.e., s. 226. 
131 Erdoğan Merçil, “Mahmûd-ı Gaznevî”, DİA, Cilt: 27, s. 364. 
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sonra tekrar savaşa dönüyorlardı. Savaş esnasında burada öldürü-

lenlerin sayısı neredeyse 50.000 kişiye yaklaştı. Sonunda orayı fet-

hetti. Sultan putu görünce şaşkına döndü. Putun yanındaki hazineyi 

aldı. Orada bulduğu altın ve gümüş ile Hint ulularına ait heykellerin 

maddi tutarı neredeyse 20.000 dinar civarındaydı.”132 

- “Yemînüddevle Muhammed b. Sebük Tegin 414 yılında Tayfend’i 

kuşattı. Ordusunda 500 civarında filin bulunduğu söylenir. Şehir hal-

kı kuşatmadan zayıf düştü. Bunun üzerine eman istediler. O da onla-

ra eman verdi. Kale sahibinin haraç vermesi konusunda anlaştılar. 

Ayrıca kale sahibi tarafından kendisine pek çok hediye verildi.”133 

4. Tolunoğulları 

Mısır ve Suriye’de hüküm süren bir Türk hanedanıdır.134 (868-905) 
Hanedanın kurucusu Ahmed b. Tolun’un Buhara asıllı bir Türk olan 
babası Tolun, Halife Me’mûn döneminin önemli kumandanlarındandı. 
Babasının vefatından (240/854) iki yıl sonra Bizans’a karşı düzenlenen 
seferlerin merkezi Tarsus’a giden Ahmed b. Tolun, muhtemelen Müstaîn-
Billâh’ın halifeliğinin ilk yılında (248/862) Sâmerrâ’ya döndü ve onun 
güvenini kazanarak saraydaki nüfuzlu kişiler arasında yer aldı. Ar-
dından Mısır Valisi Bayık Bey’in vekili sıfatıyla Mısır’a girdi, bu vesileyle 
hanedanın temellerini attı (254/868). Dımaşk’taki isyanı bastırmak ama-
cıyla topladığı ordusundaki asker sayısının 100.000’in üstüne çıkması 
üzerine askerî birlikleri için Sâmerrâ benzeri bir şehir kurarak hükümet 
merkezini oraya nakletmeye karar verdi. Fustat’ın kuzeydoğusunda Yeş-
kür dağının eteğinde Katâi semtini tesis etti ve idare merkezini orada 
yaptırdığı saraya taşıdı (256/870). Kayınpederi Yârcûh et-Türkî’nin ölü-
münden (Ramazan 258/Temmuz 872) sonra bütün Mısır Ahmed’in eline 
geçti. Bu sırada Abbasî halifeliği, Ahmed b. Tolun’dan malî ve askerî des-
tek istedi. Hilâfet naibi Muvaffak-Billâh beklediği yardımı alamayınca 
onun üzerine bir ordu gönderdi. Rakka’ya kadar gelen ordu, on ay bura-
da bekledikten sonra geri döndü. Bu olay Ahmed b. Tolun’un siyasî ha-
yatında bir dönüm noktası teşkil etti; bu tarihten itibaren (877) ismen 
halifeye bağlı müstakil bir hükümdar gibi hareket etmeye başladı. Hali-
feliğin içinde bulunduğu durumdan yararlanıp Suriye’yi de egemenliği 
altına almak için harekete geçti. Suriye seferi sonunda Fırat’ın batısın-
daki bütün vilâyetlere hâkim oldu; batıda Berka ve Trablusgarp’tan do-
ğuda Fırat nehrine kadar olan topraklar Tolunoğulları’nın idaresine gir-
di. Suudi Arabistan’ın güneybatısında yer alan Asîr ve civarı da onun 
                                                           
132 Zekeriya b. Muhammed Kazvinî, a.g.e., s. 63. 
133 Zekeriya b. Muhammed Kazvinî, a.g.e., s. 66. 
134 Tolunuğulları ile ilgili olarak bkz: Abdullah Ekinci, “Tolunoğullarının Heterodoks Ha-
reketlerle (İsmâilî-Karmatî) Mücadelesi”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Yıl: 32, Cilt: 
95, Sayı: 189, s. 205-214. 
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egemenliğini tanıdı. Ahmed b. Tolun, 266 (879-80) yılında Ahmedî veya 
Tolûnî dinarı denilen sikkeler darp ettirerek sikkeye halifenin adıyla bir-
likte kendi adını da yazdırdı. Ahmed b. Tolun’un Suriye ve Filistin’i zapt 
etmesi ve hemen ardından kendi adına para bastırması Muvaffak-Billâh’ı 
harekete geçirdi ve onu Mısır valiliğinden azletti. Bunun üzerine Ahmed 
b. Tolun hilâfet makamıyla irtibatını kesip bağımsızlığını ilân etti. Onun 
zamanında Abbâsî halifesinin, isminin hutbelerde okunmasından ve 
Bağdat’a bir miktar vergi gönderilmesinden başka bir nüfuz belirtisi kal-
madı.135 

Hanedanın kurucusu Ahmed b. Tolun ve oğlu Humâreveyh hakkında 
bilgiler bulunmaktadır. 

- Ahmed b. Tolun 

Asıl adı, Ebü’l-Abbâs Ahmed b. Tolun’dur. Tolunoğulları hanedanının 
kurucusudur. Buhâra asıllı bir Türk olan Ahmed’in babası Tolun, Halife 
Me’mûn zamanında 816 yıllarına doğru Bağdat’a gelmiş ve kısa sürede 
idari kademede yükselmiştir. Ahmed b. Tolun’un gençlik yılları Sâmer-
râ’da halifelerle Türk kumandanları arasındaki mücadele devrine rastla-
maktadır. 868 yılında Mısır’a giden Ahmed b. Tolun, burada güç ve nü-
fuzunu artırmış ve ardından Suriye ve Filistin’i ele geçirmiş ve kendi adı-
na para bastırmıştır. 15 yıllık idareciliği döneminde Mısır, tarihinin en 
parlak devirlerinden birini yaşamıştır. Tarsus kuşatmasını kaldırdıktan 
sonra Mısır’a dönerken yolda rahatsızlanmış ve 270/884 tarihinde vefat 
etmiştir.136 

Âsâru’l-Bilâd’da Ahmed b. Tolun ile ilgili olarak verilen bilgi şöyledir: 
- “Abbâse’yi Ahmed b. Tolun kurmuştur.”137 

- Humâreveyh 

Asıl adı, Ebu’l-Ceyş Humâreveyh b. Ahmed b. Tolun’dur. 250/862 yı-
lında muhtemelen Sâmerrâ’da doğmuştur. Annesi Abbasî halifesi Mus-
taîn Billâh’ın Ahmed b. Tolun’a hediye ettiği bir cariye idi. 269/882’de 
babası tarafından yerine vekil tayin edildi. Hükümdarın hastalandığı son 
seferi esnasında devlet ileri gelenlerinin ve kumandanların isteği üzerine 
onun halefi oldu ve ölümünün ardından 270/884 yılında tahta çıktı. Za-
manla idareyi Mâzerâî ailesinin ve vezir Ali b. Ahmed el-Mâzerâî’nin eline 
bırakan Humâreveyh, Dımaşk’ta bulunduğu bir sırada hizmetçileri tara-
fından öldürülmüştür.138 

Âsâru’l-Bilâd’da Humâreveyh ile ilgili olarak verilen bilgi şöyledir: 
                                                           
135 Nadir Özkuyumcu, “Tolunoğulları”, DİA, Cilt: 42, s. 233-234. 
136 Hakkı Dursun Yıldız, “Ahmed b. Tolun”, DİA, Cilt: 1, s. 143-145. 
137 Zekeriya b. Muhammed Kazvinî, a.g.e., s. 146. 
138 Ahmet Ağırakça, “Humâreveyh b. Ahmed b. Tolun”, DİA, Cilt: 18, s. 348-349. 
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- “Humâreveyh, kızını Mu’tazıd139 ile evlendirmek üzere Mısır’dan Irak’a 
gitmek üzere yola çıktığında ilk vardığı yer Abbâse’ydi.”140 

5. Eyyûbîler 

Kazvînî’nin eserinde bahsettiği bir başka hükümdar ailesi Eyyübîlerdir. 
Eyyûbîler, Ortadoğu, Mısır, Hicaz, Yemen ve Kuzey Afrika’da 1171-1462 
arasında hüküm süren bir Türk devletidir. Eyyûbîler kaynaklarda ilk defa 
525 (1131) yılında Musul Atabegi İmâdüddin Zenginin Tikrît yakınında 
Abbasî Halifesi Müsterşid-Billâh ile Karaca Sâkî’nin kuvvetlerine yenilmesi 
dolayısıyla zikredilir. Bu mağlûbiyetten sonra Tikrît Valisi Necmeddin Ey-
yûb’un Zengi’ye yardım ederek Fırat’ı geçmesini sağlaması Zengî ile Eyyû-
bîler arasındaki dostluğun gelişmesine yardım etmiş, çok geçmeden Eyyû-
bîler Selâhaddin’in doğduğu yıl (532/1137-38) Tikrît’ten Musul’a giderek 
Zengî’nin hizmetine girmişlerdir Eyyûbîler’in tarih sahnesindeki önemli 
rolleri 559-564 (1164-1169) yıllarında yapılan Mısır seferleriyle başladı. 
Bu sırada Mısır’da vezirlikten uzaklaştırılan Fatımî Veziri Şâver b. Mücîr, 
Nûreddin Mahmud Zengi’den yardım istemek için Dımaşk’a geldi (558/ 
1163). İki taraf arasında yapılan müzakerelerde Zengî’nin Şâver’e yardım 
etmesi karşılığında Mısır’da söz sahibi olması kararlaştırıldı. Nûreddin 
Mahmud Zengî 559 (1164) yılında Şîrkûh’u bir birliğin başında Mısır’a 
gönderirken yanına yardımcı olarak yeğeni Selâhaddin’i verdi.141 

Bu aileden sadece Selahaddîn Eyyûbî’nin bahsi geçmektedir. 

- Melik Selahaddîn 

Selahaddîn Eyyûbî, Eyyûbîler hanedanının kurucusu olup 532/1138 
yılında Tikrit’te doğmuştur. Emir Necmüddîn Eyyûb’un oğludur. Doğu-
mundan bir müddet sonra babası Suriye’ye gitmiş, orada Zengî tarafın-
dan Ba’albek valisi tayin edilmiştir. Kardeşleri gibi Selahaddîn de burada 
yetişmiştir. Kurmuş olduğu devlet bugünkü Ortadoğu’yu hâkimiyeti altı-
                                                           
139 Mu’tazıd, Ebü’l-Abbâs el-Mu’tazıd-Billâh Ahmed b. el-Muvaffak-Billâh Talha (Muham-
med) b. Ca’fer el-Abbâsîdir. (ö. 289/902) Abbasî halifesidir. (892-902) 242 (856-57) veya 243 
(857-58) yılında Sâmerrâ’da doğdu. Babası Abbasî hanedanının nüfuzlu simalarından Mu-
vaffak-Billâh, annesi Rum asıllı bir cariyedir. Mu’tazıd-Billâh, Mu’temid’in (18 Receb 279 / 
14 Ekim 892) beklenmedik şekilde ölümüyle halife oldu. Merkezî idarenin zayıfladığı ve dev-
let hazinesinin boşaldığı dönemde iktidara gelen Mu’tazıd-Billâh, ilk iş olarak babasının yar-
dımcılığını yapmış olan Ubeydullahb. Süleyman b. Vehb’i vezir tayin etti. 1 Safer 280’de (22 
Nisan 893) Âmid Emîri Ahmed b. Îsâ’nın üzerine yürüyüp Şeybânîler’i itaat altına aldı. Uzun 
süren savaştan yorulan Mısır’daki Tolunoğulları Hükümdarı Humâreveyh gönderdiği hediye-
lerle Mu’tazıd’ın gönlünü kazandı. Mu’tazıd da ona çeşitli hil‘atler ve bir kılıç yolladı ve Fırat 
ile Berka arasındaki bölgeyi kendisine bıraktı. Humâreveyh, daha önce ödemediği yıllık 
200.000 dinarla birlikte bundan sonra her yıl 300.000 dinar ödemeyi kabul etti. Ayrıca kızı-
nı halifeyle evlendirdi ve Muharrem 282’de (Mart 895) Bağdat’ta düğün yapıldı. Mu’tazıd-Bil-
lâh, veziri Ubeydullah’ın vefatının ardından onun oğlu Kāsım’ı kendisine vezir tayin etti 
(288/901). Bu olaydan bir yıl sonra 22 Rebîülâhir 289 (5 Nisan 902) tarihinde Bağdat’ta ve-
fat etti. Bkz: Ali Aktan, “Mu’tazıd-Billah”, DİA, Cilt: 31, s. 383-384. 
140 Zekeriya b. Muhammed Kazvinî, a.g.e., s. 146. 
141 Bkz. Ramazan Şeşen, “Eyyûbîler”, DİA, Cilt: 12, s. 20. 
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na almıştır. Ömrünün son dönemlerini sulh içerisinde geçirmiştir. Ku-
düs’ü tahkim etmiş ve ardından Şam’a geçmiştir. 589/1193 yılında ra-
hatsızlanmış ve Şam’da vefat etmiştir.142 

Âsâr’da Melik Selahaddîn ile ilgili olarak verilen bilgiler Akka143 ve 
Fustat144 bahsindedir: 

- “Akka’yı145 Selahaddîn 583 yılında ele geçirdi. Şiddetli bir savaş 

sonunda Efrencleri öldürdü. O kadar çok kişi öldürdü ki, şehrin ha-

vası değişti ve Müslümanlar bu havadan âciz oldular. Neticede has-

talık yayıldı. Selahaddîn de hastalandı ve doktorlar tarafından bura-

dan ayrılması tavsiye edildi. Böylelikle Müslümanlar buradan ayrıl-

dılar. Bunun üzerine Efrencler geri geldiler ve buralara yerleştiler. 

Hâlâ onların elindedir.”146 

- “Fustat147 Efrencler tarafından harab edilmiştir. 572 yılında Sela-

haddîn burayı ve Kahire’yi tekrar imar etmiştir.”148 

III. Türk Şehirleri ve Kültürü 

Âsâr’da Türk kültürü ve Türklerin yaşadıkları şehirler hakkında zen-
gin içerikli bilgiler bulmak mümkündür. Bu bilgiler, Türklerin kökenin-
den başlayıp inançlarına ve şehirlerinin özelliklerine kadar uzanan geniş 
bir yelpazededir. Örneğin Türklerin soyları ile ilgili olarak Tibet149 bah-
sinde bilgi verir: 
                                                           
142 Sobernheim, “Salahaddîn Eyyûbî”, İA, Cilt: 10, s. 103-110. 
143 Akka için bkz. Ebü’l-Fidâ, a.g.e., s. 242. 
144 Fustat için bkz. Ebü’l-Fidâ, a.g.e., s. 108, 118. 
145 Akka, Filistin’in batı kıyısında bulunan önemli bir şehirdir. Bugün İsrail Devleti sınırları 
içinde yer alan Akkâ şehri, Hayfa koyunun (eskiden Akkâ koyu) kuzeyinde muhtemelen mi-
lattan önce III. binyıl içinde kurulmuştur. Ahd-i Atîk’te Akko adıyla geçen şehre eski Mısırlı-
lar ‘kr, Grekler Ptolemais, Fransızlar Acre adını vermişlerdir. Akkâ Hz. Ömer zamanında 
636’da Şürahbîl b. Hasene tarafından fethedildi. Daha sonra Bizanslılar’la yapılan savaşlar 
sırasında tahrip edildiyse de Halife Muâviye zamanında yeniden inşa edildi. Muâviye Suriye 
valisi iken (640), bölgede bulunan Bizans’tan kalma eski havuzları onartarak gemi inşasına 
uygun hale getirtti ve böylece Akkâ o devirde İskenderiye’den sonra gemi inşasına uygun 
ikinci büyük tersane oldu. Ayrıca Akkâ Limanı Müslümanların Akdeniz’deki ilk deniz sefer-
leri için donanma üssü olarak da kullanıldı. 649’da Kıbrıs’a, 654’te Rodos’a düzenlenen se-
ferler Akkâ’dan başlatıldı. Emevîler devrinde önemli bir liman haline gelen şehirde Ahmed b. 
Tolun büyük dalgakıranlar yaptırttı. X. yüzyılın ortalarında İhşîdîler’in, 969’dan itibaren de 
Fâtımîler’in eline geçen şehir, Fâtımîler döneminde bölgede faaliyet göstermeye başlayan 
Türkmenler ve Selçuklular tarafından zorlandı. 1074’te Selçuklu emirlerinden Şöklü burayı 
ele geçirdi. 1087’den sonra ise şehir yeniden Fâtımîler’in idaresine girdi. Bkz: Feridun Eme-
cen, “Akka”, DİA, Cilt: 2, s. 265. 
146 Zekeriya b. Muhammed Kazvinî, a.g.e., s. 148. 
147 Nil deltasının güneyinde bulunan Kahire, Mısır tarihinde daha önceki başşehirlerin ço-
ğu gibi aynı yerde kurulmuştur. Hz. Ömer zamanında Mısır’ı fetheden Amr b. Âs, eski Babi-
lon civarında bölgedeki ilk İslâm şehri olan Fustat’ı kurdu (22/643) Daha geniş bilgi için 
bkz: Eymen Fuâd es-Seyyid, “Kahire”, DİA, Cilt: 24, s. 173. 
148 Zekeriya b. Muhammed Kazvinî, a.g.e., s. 157. 
149 Tibet için bkz: Ya’kubî, a.g.e., s. 288, 301; Türkçe çevirisi için bkz: Ya’kubî, a.g.e., s. 69, 
81; İbn Hurdâzbih, a.g.e., s. 146; Türkçe çevirisi için bkz: İbn Hurdazbih, a.g.e., s. 146; Yâ-
kut el-Hamevî, a.g.e., Cilt: 2, s. 10; Ebü’l-Fidâ, a.g.e., s. 355. 
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- “Tibet150 halkı Türk’tür. Türklerin151 soyu Yâfes b. Nûh’a dayanır.”152 
Şimdi şehir ve bölge başlıkları ile birlikte Türk kültürü hakkında veri-

len bilgilerden bahsedelim: 

1. Beldetü Behâ 

- “Beldetü Behâ halkı Müslüman, Hıristiyan, Musevi, Yahudi ve puta 
tapıcılardan oluşur. Çok sayıda bayramları vardır.”153 

2. Bilâdu Becenek 

- “Bilâdu Becenek halkının sakalları ve bıyıkları uzundur. Kalabalık, 
kuvvetli ve cesur bir kavimdir. Kimseye vergi vermezler. Herkesin karşı-
sında kadınlarıyla çiftleşir ve bunu ayıp saymazlar. Darı yerler.”154 

3. Bilâdu Buğrac 

- “Bilâdu Buğrac halkının kudretli bir hükümdarları vardır. Kendisi 

Yahya b. Zeyd soyundandır. Onların yanlarında bir Mushaf vardır ve 

bu Mushaf’a ibadet ederler. Yahya b. Zeyd dışındaki kişilere itaat et-

mezler. Bunlar atlı bir topluluktur. Erkekleri çoktur ve silah üretirler. 

Yemekleri darıdır. Ülkelerinde inek yoktur. Kıyafetlerini keçeden ya-

parlar. Başkaca bir şey giymezler.”155 

4. Bilâdu Çikil 

- “Bilâdu Çikil halkı arasında Hıristiyanlar vardır. Aydınlık yüzlüdür-

ler. Mecûsî değillerdir. Ancak Süheyl,156 Cevzâ157 ve Benâtü’n-Na’ş158 

yıldızlarına taparlar. Koyun eti yerler. Ülkelerinde deve ve sığır yok-

tur. Elbiseleri yünden yapılmadır. Başkaca bir şey giymezler. Evleri 

odundan yapılmadır ve oldukça büyüktür.”159 

- “Bilâdu Çikil sakin ve güvenli bir ülkedir.”160 
                                                           
150 Tibet ismi İslâm coğrafya kitaplarında Tubbet ve Tibbet şeklinde geçer. Ömer b. Abdüla-
zîz’in hilâfeti döneminde (717-720) Tibetli elçiler, Horasan Valisi Cerrâh b. Abdullah’a gele-
rek kendilerine İslâm’ı öğretmesi için birinin gönderilmesini istediler, vali de Selît b. Abdul-
lah el-Hanefî’yi görevlendirdi. Ya’kūbî’ye göre Abbasî Halifesi Mehdî-Billâh (775-785), Tibet 
Kralı Ha Horn ile iyi ilişkiler içerisindeydi. Çin’in T’ang hanedanının (618-906) ilk dönemle-
rine ait kaynaklar da Arapların Tibetlilerle iyi ilişkiler kurduğunu doğrulamaktadır. N. 
Chang - Kuan Lin, “Tibet”, DİA, Cilt: 41, s. 123-124. 
151 Türk ülkeleri için bkz: Ebü’l-Fidâ, a.g.e., s. 198. 
152 Zekeriya b. Muhammed Kazvinî, a.g.e., s. 52. 
153 Zekeriya b. Muhammed Kazvinî, a.g.e., s. 395. 
154 Zekeriya b. Muhammed Kazvinî, a.g.e., s. 390. 
155 Zekeriya b. Muhammed Kazvinî, a.g.e., s. 390. 
156 Süheyl, çoban yıldızı olarak bildiğimiz yıldızdır. 
157 Cevzâ, gökyüzünün kuzey yarım küresinde yer alan iki tane parlak yıldızdır. 
158 Benâtü’n-Na’ş, Büyük Ayı denen yıldız kümesinin ucunda bulunan en sönük yıldızdır. 
159 Zekeriya b. Muhammed Kazvinî, a.g.e., s. 391. 
160 Zekeriya b. Muhammed Kazvinî, a.g.e., s. 391. 
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5. Bilâdu’l-Gûz 

- “Bilâdu’l-Gûz halkı Çin ve Hint yörelerine ticaret yapar. Yiyecekleri 

darı, bakliyat ve koyun etidir. Evleri hayvan derisinden, giyecekleri 

ise keçeden yapılmadır. İtaat ettikleri bir hükümdarları ve ibadetha-

neleri yoktur. Kendilerine özgü bir alfabeleri vardır.”161 

6. Bilâdu Harluh 

- “Bilâdu Harluh halkı kin ve zulüm halkıdır. Et yemezler; yiyecekleri 

darıdır. Elbiseleri yündendir. İçerisinde ibadet ettikleri bir ibadetha-

neleri vardır. Evlerini ateşin yakmadığı odundan inşa ederler. Bu 

odun türünden onların ülkelerinde çok bulunur. Burada içerisinde yı-

lanların bulunduğu bir nehir vardır.”162 

7. Bilâdu Hatluh 

- “Bilâdu Hatluh halkı diğer Türk halklarından daha şevketlidir. İşle-

rinde tedbirlidirler. Kadınlarını nikâhlayarak alırlar. Eğer evlendikleri 

kadın ölürse ömrünün kalan kısmında evlenmezler. Zina yanlarında 

hoş görülmez. Kadın için verdikleri bir mehir ya da boşama hakları 

yoktur. Yiyecekleri buğday ve arpadır. Kısas bunların arasında meş-

rudur.”163 

8. Bilâdu Hazar 

- “Bilâdu Hazar halkı iki sınıftır. Bazısı beyaz ve çok güzeldir. Esmer 

olanlarına Kara Hazarlar derler. Hazarların evleri büyük çadırlardır. 

Ancak kimi zaman evlerini çamurdan yaparlar. Çarşıları ve hamam-

ları vardır. İtil Nehri civarında yerleşiktirler. Bilik denen kudretli bir 

hükümdarları vardır. Aralarında Müslümanlar, Hıristiyanlar, Yahudi-

ler ve putprestler bulunur. Anlaşmazlık çıktığında hükümdar herkesi 

kendi kadısına gönderir; kendisi aralarına girmez. Her topluluğun 

ayrı bir kadısı vardır. Hükümdarlarının, İtil nehrinin uzağında tuğla-

dan yapılma bir sarayı vardır. Bu civarda tuğladan yapılma başka 

bir bina yoktur.”164 

9. Bilâdu Hırhîz 

- “Bilâdu Hırhîz halkının itaat ettikleri bir melikleri vardır. Âlim birisi-

dir. Güneye yönelerek namaz kılarlar. Senede üç bayramları vardır. 

Zühal165 ve Zühre166 yıldızlarına ibadet ederler. Yiyecekleri darı, pi-
                                                           
161 Zekeriya b. Muhammed Kazvinî, a.g.e., s. 394-95. 
162 Zekeriya b. Muhammed Kazvinî, a.g.e., s. 392. 
163 Zekeriya b. Muhammed Kazvinî, a.g.e., s. 393. 
164 Zekeriya b. Muhammed Kazvinî, a.g.e., s. 393. 
165 Zühal, Satürn gezegeninin Arapçadaki karşılığıdır. 
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rinç, koyun ve dana etidir. Ancak deve eti yemezler. İbadet ettikleri 

bir ibadethaneleri vardır. Kullandıkları bir alfabeleri mevcuttur. 

- “Vahşi hayvanlar, Bilâdu Hırhîz’de çoktur. Orada geceleri parlayan 

bir taş vardır.”167 

10. Bilâdu Hıtayân 

- “Bilâdu Hıtayân halkı, akıl ve doğru görüş sahibi bir topluluktur. 

Sağlam evlilikler yaparlar. Onların bir kraldan ziyade akıl sahibi bir 

şeyhleri vardır. Ayrıca içerisinde ibadet ettikleri bir ibadethaneleri 

mevcuttur. Bu ibadethanede bir ay veya daha uzun bir süre uzlete 

çekilirler. Et yemezler. Orada içerisinde yılanlar bulunan bir dağ var-

dır. Oraya bakan kişi ölür. Yanlarında bakliyat çoktur.”168 

11. Bilâdu Kîmek 

- “Bilâdu Kîmek ülkesinde bir yarısı siyah, diğer yarısı beyaz üzüm ye-
tişir. Bu yörede altın madeni çıkarılır.”169 

12. Bilâdu Tatar 

- “Bilâdu Tatar halkı katı kalpli, sert tabiatlı ve güçlü bedenli olmala-

rı, kan dökmeyi, düşmanlığı ve hayvanlara işkenceyi sevmeleri yö-

nüyle vahşi hayvanlara benzerler. Tatarlar hiçbir dine mensup değil-

lerdir. Helal haram tanımazlar. Buldukları her şeyi yerler. Güneşe 

secde ederler ve ona Tanrı derler.”170 

- “Tatarların ortaya çıkışı Hz. Peygamber’in mucizelerinden birisidir. 

Ebû Burde171 babasından172 şunları anlatır: “Bir gün Hz. Peygamber’in 
                                                                                                                                        
166 Zühre, Venüz gezegeninin Arapça’daki karşılığıdır. 
167 Zekeriya b. Muhammed Kazvinî, a.g.e., s. 392. 
168 Zekeriya b. Muhammed Kazvinî, a.g.e., s. 392. 
169 Zekeriya b. Muhammed Kazvinî, a.g.e., s. 395. 
170 Zekeriya b. Muhammed Kazvinî, a.g.e., s. 391. 
171 Ebû Burde, Ebû Bürde Âmir b. Ebî Mûsâ Abdillâh b. Kays el-Eş‘arîdir. (ö. 104/722) Kûfe 
kadısı, fakih ve muhaddis tabiidir. Kaynaklarda adı Âmir, Hâris ve Ebû Bürde olarak üç farklı 
şekilde kaydedilmekteyse de birincisi daha yaygındır. Bu ad, Yemâme savaşlarında hayatını 
kaybeden amcası Âmir’in hâtırasını yaşatmak için verilmiştir. Âmir, babası Ebû Mûsâ el-
Eş‘arî’nin Basra kadılığı döneminde doğmuş ve bir sütanneye verilmiştir. Kûfeli tabiîlerin ikinci 
tabakasından olan Ebû Bürde fıkıh ve hadis gibi İslâmî ilimlerde geniş bilgiye sahipti. İlköğre-
nimini babasından ve Abdullah b. Selâm’dan gördü. Ayrıca Hz. Âişe, Hz. Ali, Ebû Hüreyre, Es-
ved b. Yezîd, Avf b. Mâlik, Abdullah b. Ömer, Zübeyr b. Avvâm ve oğlu Urve gibi meşhur mu-
haddislerle bazı tabiin ulemasından hadis okudu. Öğrendiklerini kaydetmeyip ezberlemesini 
tavsiye eden babası, onun kendisinden dinleyerek yazdığı bütün hadisleri imha etti. Hadis mü-
nekkitlerince sika* kabul edilen Ebû Bürde el-Eş‘arî’nin rivayet ettiği bazı hadisler Kütüb-i Sit-
te’de yer almaktadır. Bkz: Saffet Köse, “Ebû Burde”, DİA, Cilt: 11, s. 443. 
172 Ebû Mûsâ el-Eş’arî, Hakem Vak‘ası’nda Hz. Ali’yi temsil eden fakih sahabedir. Asıl adı Ebû 
Mûsâ Abdullah b. Kays b. Süleym el-Eş‘arîdir. (ö. 42/662-63) Yemen’in Zebîd şehrinde oturan, 
ahlâk ve meziyetleri Hz. Peygamber tarafından övülen Eş‘ar kabilesindendir. Annesi Zabye (Tufye) 
bint Vehb Medine’ye hicret edip orada vefat eden sahabedendir. Hz. Peygamber’in halkı İslâm’a 
davet ettiği duyulunca Ebû Mûsâ ile iki ağabeyinin de aralarında bulunduğu elli iki kişilik bir he-
yet onun yanına gitmek üzere bir gemiye bindi; fakat gemi kötü hava şartları yüzünden Habeşis-
tan’a sürüklendi. Heyet mensupları, Ca’fer b. Ebû Tâlib ve arkadaşlarının orada bulunduğunu 
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huzurunda otururken şöyle dedi: “Ümmetimi geniş yüzlü, küçük gözlü 

ve kalkan suratlı bir kavim üç defa önlerine katıp kovalayacak ve Arap 

yarımadasına sıkıştıracak. İlkinde kaçan kurtulacak. İkincisinde bazısı 

yok olacak ama bazısı kurtulacak. Üçüncüsünde ise hepsi yok olacak.” 

Bunun üzerine Hz. Peygamber’e onların kim oldukları soruldu. Hz. 

Peygamber bu soruya şu karşılığı verdi: “Bunlar Türklerdir. Varlığım 

elinde olan Allah’a yemin olsun ki, atlarını Müslümanları mescitlerine 

sürecekler.” Yine Hz. Peygamber’den şunlar nakledilir: “Allah’ın doğu-

da Türk adlı askerleri vardır. Kendisine âsi olanlardan onlar vasıtasıy-

la intikam alır. Yalınayak, başıkabak nice kimseler onlardan merha-

met dileyecek. Bunları görünce kıyametin gelmesini bekleyin.”173 

13. Bilâdu Toğuzğuz 

- “Bilâdu Toğuzğuz halkının ibadet ettikleri bir ibadethaneleri yoktur. 

Atı kutsal sayarlar. Keçeden ve yünden yapılma elbiseler giyerler. 

Gökkuşağı çıktığında bayram yaparlar. Kudretli bir hükümdarları 

vardır. Çadırları 1.000 kişiyi içerisine alacak büyüklüktedir. Beş fer-

sah174 uzaktan görülebilir.”175 

14. Başgırt 

- “Başgırtlar büyük bir halktır. Ordusu kalabalık bir hükümdarları 

vardır. Çadırlarda kalırlar. Kaleleri yoktur. Her yerleşim grubunun 

bir reisi ve buna bağlı bir ikta’sı vardır. Çoğu zaman ikta sebebiyle 

aralarında anlaşmazlık çıkar.”176 

- “Başgırtlar çoğunlukla Hristiyan’dırlar. Aralarında Hanefî mezhe-

binden Müslüman bir topluluk vardır. Buradaki Müslümanlar, Hıristi-

yanların bizim ülkemizde Müslümanlara cizye ödemesi gibi Hıristi-

yanlara cizye öderler.”177 
                                                                                                                                        
öğrenince bir süre Habeşistan’da kaldılar. 7 (628) yılında Hayber’in fethi sırasında Habeşis-
tan’daki Müslümanlarla birlikte Medine’ye döndüler ve Hz. Peygamber’in Hayber’de olduğunu öğ-
renince oraya gittiler. Ele geçen ganimetten kendilerine pay veren Resûl-i Ekrem, hem Habeşis-
tan’a hem de Medine’ye hicret etmeleri sebebiyle iki hicret sevabı aldıklarını söyleyerek kendilerini 
tebrik etti Cemel Vak’ası’nda tarafsız kalmayı tercih ettiği için Hz. Ali onu valilikten azletti. Ebû 
Mûsâ da Dımaşk taraflarında bir köyde inzivaya çekildi. Sıffîn Savaşı başlamadan önce, Hz. Ali’yi 
destekleyen bazı kimselerin hakaretine uğramasına rağmen fitne konusunda bizzat Hz. Peygam-
ber’den duyduğu hadisleri rivayet ederek Kûfeliler’i bu savaşta tarafsız kalmaya teşvik etti. İki 
grup arasında barışın tarafsız hakemlerce gerçekleştirilmesi kararlaştırıldığı zaman Muâviye Amr 
b. Âs’ı, taraftarlarının ısrarı üzerine Hz. Ali de Ebû Mûsâ’yı hakem olarak seçti. Hakemler Ez-
ruh’ta bir araya geldiklerinde Hz. Ali ile Muâviye’nin azledilerek halifenin bir şûra tarafından se-
çilmesini kararlaştırdılar. Bu karar önce Ebû Mûsâ tarafından açıklandı; söz sırası Amr’a gelince 
Amr Hz. Ali’yi azledip hilâfet makamına Muâviye’yi tayin ettiğini bildirdi. Ebû Mûsâ buna karşı 
çıkmışsa da durum değişmemiş ve neticede hakem olayı hilâfet meselesini bir çıkmaza götürmüş-
tür. Bkz: M. Yaşar Kandemir, “Ebû Mûsâ el-Eş’arî”, DİA, Cilt: 10, s. 190-191. 
173 Zekeriya b. Muhammed Kazvinî, a.g.e., s. 391. 
174 Yaklaşık olarak 30 km. 
175 Zekeriya b. Muhammed Kazvinî, a.g.e., s. 391. 
176 Zekeriya b. Muhammed Kazvinî, a.g.e., s. 411. 
177 Zekeriya b. Muhammed Kazvinî, a.g.e., s. 411. 
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15. Burtâs 

- “Burtâs178 halkı Müslümandır. Konuştukları dil bütün dillerden farklı-
dır. Evleri odundandır ve kışları bu evlerde barınırlar. Yazın ise çadırlara 
dağılırlar.”179 

16. Buhara 

- “Buhara180 ile Semerkant arası 35 fersahtır181 ve yedi günlük bir 

mesafedir. Buhara182 Sogd toprakları içerisinde kalır. Dünyanın inci-

lerinden birisi burasıdır. Şehri bağlar, bahçeler ve saraylar kuşatır. 

Bunların etrafında ise uzunluğu 12 fersah183 olan bir sur bulunur.”184 

- “Âlimlere karşı Buhara halkından daha saygılı bir halk yoktur.”185 

17. Fârâb 

- “Fârâb,186 Türk ülkelerinin en ucunda bulunur; ama giderek Arap mil-
letinin bir şehri olmuştur.”187 

18. Fergana 

- “Fergana188 halkı insanlar içerisinde en iyisidir. Ehli sünnet yolunda 
bir halktır.”189 
                                                           
178 Burtâs için bkz. Yâkut el-Hamevî, a.g.e., Cilt: 1, s. 384-385; Ebü’l-Fidâ, a.g.e., s. 204. 
179 Zekeriya b. Muhammed Kazvinî, a.g.e., s. 390. 
180 Mâverâünnehir’de tarihî bir şehirdir. Zerefşân ırmağının aşağı havzasındaki büyük va-
hada yer alır; bugün Özbekistan Cumhuriyeti sınırları içinde bulunmaktadır. Büyük İsken-
der devrinde Semerkant’tan (Marakanda) başka Zerefşân ırmağının aşağı mecrası üzerinde 
başka bir şehir daha vardı. Bu şehrin Buhara olup olmadığı bilinmemektedir. Hicretin ilk 
asırlarında bölgede Buhara dışındaki yerleşim merkezlerinden biri de Râmîsen’dir (Reyâmî-
sen); Makdisî buranın eski Buhara’ya bağlı olduğunu söyler (Aĥsenü’t-tekāsîm, s. 282). V. 
yüzyıl Çin kaynaklarında Buhara’nın merkezi Nûmickes’ten (Bûmickes) Numi şeklinde söz 
edilir. Buhara adı ilk defa Pu-ha şeklinde 630 yılı civarında Çinli seyyah Hüang-Tsang tara-
fından kullanılır. Şehrin adının eski paralar üzerinde “Pwy’r ywB” şeklinde geçmesinden Bu-
hara adının çok daha önceleri kullanılmakta olduğu sonucuna varılabilir. Bu kelimenin 
Sanskritçe vihara kelimesinin Türkçedeki şekli buhardan türemiş olması da mümkündür. 
Belki de Nûmickes şehrinde kurulan bir “vihara” (manastır) dolayısıyla şehre bu ad verilmiş-
tir. Bkz. Ramazan Şeşen, “Buhara”, DİA, Cilt: 6, s. 363. 
181 Yaklaşık olarak 210 km. 
182 Buhâra için bkz: Ya’kubî, a.g.e., s. 292; Türkçe çevirisi için bkz: Ya’kubî, a.g.e., s. 72; 
Yâkut el-Hamevî, a.g.e., Cilt: 1, s. 353-356; Ebü’l-Fidâ, a.g.e., s. 488. 
183 Yaklaşık olarak 72 km. 
184 Zekeriya b. Muhammed Kazvinî, a.g.e., s. 342. 
185 Zekeriya b. Muhammed Kazvinî, a.g.e., s. 342. 
186 Fârâb için bkz. Yâkut el-Hamevî, a.g.e., Cilt: 4, s. 225. 
187 Zekeriya b. Muhammed Kazvinî, a.g.e., s. 405. 
188 Fergana, Orta Asya’da coğrafî bir bölgedir. Genellikle Fergana vadisi şeklinde anılan ve 
Tanrı dağları ile Alay dağları arasında yer alan bölgenin toprakları Özbekistan, Tacikistan ve 
Kırgızistan arasında bölünmüştür; bunlardan Özbekistan Cumhuriyeti’nde kalan kısım idarî 
bir birim teşkil eder ve buranın merkezi olan şehrin adı da Fergana’dır. Bkz: Tahsin Yazıcı, 
“Fergana”, DİA, Cilt: 12, s. 375. 
189 Zekeriya b. Muhammed Kazvinî, a.g.e., s. 156. 
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19. Maveraünnehir 

- “Maveraünnehir,190 dünyada havası en güzel, suları en tatlı ve top-

rağı en bereketli yerlerinden birisidir. Başlıca yerleşim yerleri Semer-

kant, Cenedbend, Hûcend ve Buhara’dır.”191 

- “Maveraünnehir192 halkı iyilik sahibi bir halktır. Din, diyanet ve ilim 

sahibidir. Halkı tek birde yaşıyor gibidir.193-194 

20. Merv 

“Merv,195 Selçukoğullarının merkezidir. Onlardan kalma binalar hâlâ 
oradadır. Acâibü’l-Ahbâr’ın196 yazarının anlattığına göre orada büyük bir 
bina vardır. Etrafı surla çevrilidir. Bu binanın afetleri kovmak için yapılmış 
bir tılsım olduğu söylenir.”197 

21. Semerkant 

“Semerkant’ta198 zarif şeyler üretilir ve buradan diğer ülkelere götürü-
lür.”199 

“Semerkant halkı kâğıt üretmeyi biliyordu.”200 
                                                           
190 Maveraünnehir, Ceyhun nehrinin kuzey ve doğusunda kalan bölgeye İslâm tarihçi ve 
coğrafyacıları tarafından verilen isimdir. Orta Asya’ya yönelik İslâm fütuhatından sonra 
Arapça kaynaklarda Ceyhun nehrine (Amuderya / Oxus) izafeten “nehrin öte tarafında bu-
lunan bölge” anlamında kullanılmıştır. İran, Çin, Yunan ve Arap kaynaklarında Turanî ve 
İranî kavimler arasında sınır olarak kabul edildiği bildirilen Ceyhun nehrine eski Türklerin 
Ögüz adını verdikleri kaydedilmektedir. Maveraünnehir tabiri IX. (XV.) yüzyıldan itibaren 
Farsça kaynaklarda kullanılmaya başlanmıştır. Arapça metinlerde Maveraü’l-Ceyhûn ya da 
Haytal, Batı kaynaklarında Transoxiana (Transoxania) diye anılan bölgeye bazı Türk müellif-
leri Çayardı adını vermişlerdir. Modern dönemde Maveraünnehir, Ceyhun ile Seyhun nehir-
leri arasında kalan yaklaşık 660.000 km²’lik coğrafî bölgeyi ifade etmek için kullanılmakta-
dır. Osman Gazi Özgüdenli, “Maveraünnehir”, DİA, Cilt: 28, s. 177. 
191 Zekeriya b. Muhammed Kazvinî, a.g.e., s. 374. 
192 Mâverâünnehir için bkz: Ya’kubî, a.g.e., s. 297; Türkçe çevirisi için bkz: Ya’kubî, a.g.e., 
s. 77; Yâkut el-Hamevî, a.g.e., Cilt: 5, s. 45-47; Ebü’l-Fidâ, a.g.e., s. 363. 
193 Benzer bir ifade İstahrî’de de söz konusudur: “Maverâünnehir’de yaşayan insanlar sanki tek 
bir evde yaşıyor gibidirler. Bir evden diğerine giden kişi sanki kendi evinde gibidir. Burada misafir-
den rahatsız olan bir ev sahibi yoktur. Ev sahibi bütün imkânlarını misafirin hizmetine sunar. Ma-
lında ve himmetinde cömertliği bir inanç olarak uygular. Elinde bulunan şeylerden kendine yetecek 
kadarını alır diğerlerinde cömert davranır. Mal ve mülk sahibi olup ta misafirler için geniş bir kasır 
veya bir konak yeri/ menzil inşa etmemiş tek bir kişi bulamazsın.” Bkz: İstahrî, a.g.e., s. 289. 
194 Zekeriya b. Muhammed Kazvinî, a.g.e., s. 374. 
195 Merv için bkz: a.g.e., s. 279; Türkçe çevirisi için bkz: Ya’kubî, a.g.e., s. 60; Yâkut el-Ha-
mevî, a.g.e., Cilt: 5, s. 112-116; Ebü’l-Fidâ, a.g.e., s. 356, 449. 
196 Acâibü’l-Ahbâr için bkz: Ağarı, a.g.e., s. 70. 
197 Zekeriya b. Muhammed Kazvinî, a.g.e., s. 306. 
198 Semerkand, Özbekistan’da tarihî bir şehirdir. Grek tarihlerinde Maracan’da, Çin vekā-
yi‘nâmelerinde K’ang ve Hsi-wan-chin adlarıyla geçer. Semerkant adı, şehrin nisbet edildiği 
şahsın ismi Semer ile Soğdca’da “şehir” veya “yerleşim birimi” anlamındaki kent / kant keli-
mesinden meydana gelir. Şehir, ilk olarak Zerefşân (Soğd) nehrinin güney kıyısında vadiye 
hâkim yüksek bir mevkide kurulmuş olup günümüze ulaşan harabelerine Efrâsiyâb adı ve-
rilmektedir. Cengiz Han’ın 617’de (1220) Semerkant’ı tahrip etmesinden sonra daha güney-
de bugünkü modern Semerkant’ın bulunduğu bölgede yeni bir şehir kurulmuştur. Osman 
Aydınlı, “Semerkant”, Cilt: 36, s. 481. 
199 Zekeriya b. Muhammed Kazvinî, a.g.e., s. 360. 
200 Zekeriya b. Muhammed Kazvinî, a.g.e., s. 360. 
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22. Sogd 

“Sogd,201 yeryüzünün en güzel yerlerinden birisidir. 202 Ağacı, yeşilliği 
ve suları bol bir mekândır. Suları her zaman akar. Şehir merkezinde kasır-
lar vardır. 36 fersaha 46 fersahlık203 bir alandır.”204 

23. Tamgaç 

- “Tamgaç, Türk ülkelerinin en meşhurlarından birisidir. İki dağ ara-

sındadır. Dar bir yolun dışında buraya ulaşan başka bir yol yoktur. 

Bunlar bilindiği için buraya saldıran olmaz. Ebü’l-Muîd İbn Numan’ın 

bildirdiğine göre burada iki su kaynağı vardır. Bunlardan birinin su-

yu acı, diğerinin suyu ise tatlıdır.”205 

- “Tamgaç kadınları ve erkekleri seyrek saçlıdır.”206 

24. Tırâz 

- “Tırâz halkı güzel yüzlüdür.”207 

25. Turûz 

- “Türkler Turûz’u saltanat merkezi haline getirdiler ve burada saraylar 
inşa ettiler. Halkı Türklerden oluşur. Burayı gören birisi ayrılmak istemez.”208 

26. Türkistan 

“Türkistan,209 1. İklimden, 7. İklime doğrudur.”210 
                                                           
201 Sogd, Orta Asya’da yaşamış İranî bir kavim ve yaşadığı bölgedir. İsmin aslı Eski Farsça 
Suguda, Yeni-Avesta Suğda olup Grek kaynaklarında Sogdioi (Sogdianoi) şeklinde geçer ve 
ülkelerine Sogdiana denir. Müslümanlar ise Suğd şeklinde söyledikleri kelimeyi hem İran 
menşeli bu kavim hem ülke adı olarak kullanmışlardır. Soğd ülkesi, en önemli merkezleri 
Semerkant ve Buhara olmak üzere Amuderya ile Siriderya arasında yayılan ve günümüzde 
Özbekistan, Tacikistan, Kırgızistan sınırları içinde kalan coğrafî bölgedir. Bkz: Ahmet Taşa-
ğıl, “Soğd”, DİA, Cilt: 37, s. 348. 
202 Sogd için bkz: Ya’kubî, a.g.e., s. 293; Türkçe çevirisi için bkz: Ya’kubî, a.g.e., s. 73; Yâ-
kut el-Hamevî, a.g.e., Cilt: 3, s. 409-410; Ebü’l-Fidâ, a.g.e., s. 242. 
203 Yaklaşık olarak 216 km.’ye 26 km.’lik bir alan. 
204 Zekeriya b. Muhammed Kazvinî, a.g.e., s. 365. 
205 Zekeriya b. Muhammed Kazvinî, a.g.e., s. 275. 
206 Zekeriya b. Muhammed Kazvinî, a.g.e., s. 275. 
207 Zekeriya b. Muhammed Kazvinî, a.g.e., s. 365. 
208 Zekeriya b. Muhammed Kazvinî, a.g.e., s. 275. 
209 Türkistan, İran’ın Horasan bölgesinden başlayarak Kuzey Afganistan dâhil Pamir ve Hin-
dukuş-Kunlun (Karanlık) dağlarının kuzey eteklerinden Çin’in Tun-huang bölgesine kadar 
uzanan, oradan Mançurya’nın batısına ulaşan, Moğolistan’la birlikte Güney Sibirya’nın tama-
mını içine alan, batıda Ural dağları ile Volga ırmağının Hazar denizine ulaştığı noktaya kadar 
devam eden geniş bir alanı kaplar. Bu alanın tarihî kaynaklardaki adı XIX. yüzyıl ortalarına 
kadar Türkistan’dır (Türk yurdu). Çoğunluğunu günümüzde Uygur ve Kazak Türkleri ile diğer 
Türk boylarının oluşturduğu Çin Halk Cumhuriyeti hâkimiyetindeki bölgeye Doğu Türkistan, 
1924’ten sonra Sovyet hâkimiyetine giren alana Batı Türkistan adı verilmektedir. Türkistan 
adını ilk defa eski İranlılar’ın, daha sonra Araplar’ın Orta Asya’da Türklerin yaşadığı bölgeleri 
tanımlamak için kullandıkları bilinmektedir. Ermeni tarihçisi Sebeos’un eserinde de (M.S. VII. 
Yüzyıl) Türkistan’ın Amuderya’dan başladığı vurgulanır. Arap coğrafyacısı Ya’kūbî, Pamir yay-
lasının Türkistan denilen yer olduğuna işaret eder. Sâsânîler döneminde ve İslâm fetihleri dev-
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- “Türkistan211 halkının çoğunluğu çadır halkıdır ama yerleşik olanla-

rı da vardır. İklimlerin doğu uçlarında yerleşiktir. Kuzeyden güneye 

doğru tamamını kaplar. Topluluklarının ve sayılarının çokluğu, cesa-

retli ve dayanıklı oluşları, sert, geniş yüzlü, basık burunlu olmaları ile 

tanınır. Kendilerine çok miktarda kahır ve kin duyulur. Et yerler.”212 

- “Türkistan halkı olan Türkler diğer milletlere cesaret ve katı kalplilik 

yönüyle üstündürler.”213 

Sonuç 

Tarihî Coğrafya olarak adlandırdığımız alanda verilen eserler, içerikle-
rinin çeşitliliği ve verdiği bilgilerin geniş bir alana hitap etmesi sebebiyle 
Ortaçağ tarihi ve tarihçiliği açısından önemli kaynaklardır. Bu alanda te-
lif edilen eserlerde coğrafî bilgiler ağırlıklı olmasına rağmen tarihî bilgiler 
de bulunmaktadır. Ayrıca kültürel, ekonomik, etnolojik, antropolojik, de-
mografik ve folklorik bilgi türlerine de rastlanmaktadır. Geniş bir alanda 
bilgi türlerini barındırmaları yönüyle tarihî coğrafya eserleri önemli tarih 
kaynakları arasındadır. 

Kazvinî’nin Âsâr’ı içerdiği bilgiler açısından son derece zengindir. İçe-
risinde 700’den fazla şehir hakkında bilginin bulunduğunu söylemek, bu 
zenginliğin anlaşılması açısından yeterlidir. Bu bilgi zenginliği içerisinde 
Türklere ayrı bir başlık açmak gerekmektedir. Zira, Türkler, devletleri, 
devlet adamları, ülkeleri, şehirleri ve kültürü hakkında kıymetli bilgiler 
içermektedir. 
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JUAN-JUAN’LARIN DİLİ ÜZERİNE - I 

Dr. Kürşat YILDIRIM* 

Öz 

Juan-juan’lar III.-VI. yüzyıllarda tarih sahnesine çıkmış ve Gök-Türk-

ler tarafından yok edilmişlerdir. Devrin en kudretli kavimlerinden biri 

olan Juan-juan kavminin dili meselesi üzerinde ilim adamları arasında fi-

kir birliği yoktur. Çin kaynaklarında geçen Juan-juan dilinde kelimeler 

için çeşitli görüşler öne sürülmüştür. Dilin kökeni tetkik edilirken Nan Ch’i 

Shu, Chin Shu, Sung Shu, Liang Shu, Wei Shu, Pei Shu, Sui Shu, Chou 

Shu gibi Çin yıllıklarına ve T’ung Tien, T’ung Chih gibi ilk Çin genel tarih-

lerine müracaat edilmiştir. Maksadımız etimolojik analizi, tarihî ve coğrafî 

malûmatlarla eşleştirmektir. Makalemizde Çince ana kaynaklara daya-

narak Juan-juan’ların dili incelenecektir. Bu çalışmamızla Juan-juan’lar 

ile ilgili bundan sonraki siyasî tarih, dil bilim ve kültür tarihi çalışmaları-

na katkı sağlayacağımızı ümit ediyoruz. 

Anahtar kelimeler: Juan-juan’lar, Juan-Juan Dili, Çinliler, Tabgaç-

lar, Etimolojik Analiz, Çin Yıllıkları, Çin Genel Tarihleri, Yeniden İnşa, 

Türk Dili. 

Abstract 
On The Language of Juan-Juans 

Juan-juans emerged on stage of history in the third and fourth centu-

ries and have been destroyed by Gok-Turks. There is no consensus on 

problem of language of Juan-juans who one of the most powerful peoples 

of the era. Some opinions have been asserted on some words of Juan-ju-

an that was recorded in Chinese sources. In the process of investigate on 

of the origin of the language, I have applied to some Chinese annals such 

as Nan Ch’i Shu, Chin Shu, Sung Shu, Liang Shu, Wei Shu, Pei Shu, Sui 

Shu, Chou Shu and some primary Chinese histories as like T’ung Tien, 

T’ung Chih. For the words recorded in Chinese sources. Our purpose is to 
                                                           
* İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, kursatyildirimtr@yahoo.com 
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match etymological analyzed with historical and geographical informati-

on. Our article is going to investigate the spoken language of Juan-juans 

according to Chinese main sources. We hope to contribute to later studies 

on political history, linguistics, and cultural history about Juan-juans with 

our study in General Turkic History. 

Key words: Juan-juans, The Language of Juan-juans, Chinese, Tab-

gachs, Etymologic Analyze, Chinese Annals, Chinese Comprehensive His-

tories, Reconstructions, Turkic Language. 

Juan-juan’ların 蠕 蠕 kurduğu devlet, Çin kaynaklarından edinilen 
bilgilere göre IV. yüzyılın sonlarında Çin’in kuzeyindeki sahada kısa sü-
rede siyasî ve askerî yapılanmasıyla devrin en kudretli devletlerinden biri 
hâline gelmiştir. Bu devlet VI. yüzyılın ortalarına kadar sürmüş ve Gök-
Türkler tarafından yıkılmıştır. Juan-juan’lar yayıldıkları sahada Gök-
Türkler de dâhil olmak üzere birçok topluluğu hâkimiyetleri altına ala-
rak o dönemde Çin’e hâkim olan Tabgaçların en büyük düşmanı hâline 
gelmişlerdir. Öte yandan Juan-juan’lar yayıldıkları sahanın etnik ve si-
yasî biçimlenmesinde de büyük rol oynamışlardır. Türkistan tarihinin 
önemli aktörlerinden olan ve Çin kaynaklarında Juan-juan olarak geçen 
bu halkın siyasî tarihleri üzerine bazı çalışmalar yapılmıştır. Bununla 
beraber kendilerine ait yazılı bir dili olmayan bu topluluğun dili üzerinde 
bugüne kadar kesin bir hükme varılamamıştır.** 

Başta Kurakichi Shiratori ve Paul Pelliot olmak üzere bazı âlimler 
esasen Moğolca konuştuklarını söyleseler1 de Juan-juan’ların konuştuk-
ları dilin Türkçe olan Tabgaç diline2 yakın olduğu yönünde görüşler de 
vardır.3 

Juan-juan’ların dili üzerine yapılacak çalışmalarda tarih ve dilbilim 
cihetlerini bir bütün olarak ele almakta fayda vardır. Öncelikle tarihî 
kaynakları ortaya koymak lâzımdır. 

Juan-juan dilinde yazılmış bir vesika yoktur ve onlar hakkında yegâ-
ne malûmat Çin kaynaklarındadır. Bu kaynaklarda Juan-juan’lara ait 
bazı kelimeler duyulduğu gibi Çince çevriyazıma tâbi tutulmuş ve Çince 
izahatı sunulmuştur. Bunlardan yola çıkarak Juan-juan’ların konuşma 
dilindeki bazı kelimelerin çetelesini çıkarmak mümkündür. Elimizde 
Juan-juan’ların dilini belli edebilecek yedi kaynak vardır: 

1) Çin kaynaklarında Juan-juan’ların atası olan kişi hakkında ve-
rilen bilgiler, Juan-juan denen kavmin tamamıyla Türkçe konuşan 
                                                           
** Bu makalenin yazımında yardımlarını gördüğüm Yrd. Doç. Dr. Hakan Aydemir’e ve Prof. 
Dr. Mehmet Ölmez’e teşekkür ederim. 
1 I. Vásary, Eski İç Asya Tarihi, Çev. İ. Doğan, İstanbul, 2007, s. 77. 
2 İbrahim Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü, İstanbul, 200323, s. 88 vd.; Kürşat Yıldırım, “Erken 
Tabgaç (T’o-Pa) Tarihinin Ana Hatları (Wei Shu’nun İlk Bölümüne Göre)”, Turkish Studies, 
VII/3, 2012, s. 2711 vd. 
3 P. Olbricht, “Uchida’s Prolegomena zu einer Geschichte der Jou-jan”, Ural-Altaische Jahr-
bücher, XXVI, 1-2, s. 94. 
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Tabgaç toplumu içinde doğup çoğaldığını ortaya koymaktadır. Buna 
göre: 

“T’o-pa’ların ulu atası Li-wei (ölümü 277)’yin idâresinin sonlarına 

doğru, yağma yapan atlı birlikler bir köle ele geçirdiler, saçları kaş gi-

bi çıkıyordu, gerçek adını unutmuştu, onun efendisi adını yazıp (Mu-
ku-lü 木 骨 閭) dedi. Mu-ku-lü, “başı kel” demekti. Mu-ku-lü ile Yü-

chiu-lü 郁 久 閭 adının sesleri birbirine yakındı, ondan sonraki oğulla-

rı ve torunlarının bunu âile adı olarak almasının sebebiydi. Mu-ku-lü 

artık güçlenmişti, köle değildi, atlı birlik askeriydi. İmparator Mu4 za-

manında, çok geçmeden idam cezasına çarptırıldı, büyük çöle5 kaça-

rak dağların nehirlerin arasında gizlendi, kaçak olarak gizlenen yüz-

den fazla adamı etrafında toplayıp birleştirdi, He-t’u-lin kabilesi al-

tında toplandı.”6 

Görüldüğü gibi Juan-juan denen halkın neşet ettiği kişi hafızasını yi-
tirmiş bir köleydi. Bu köle Tabgaç sarayına girerek yüksek mevkilere gel-
miş, evlenmiş, çoluk çocuk sâhibi olmuştu. Daha da mühimi bu kişi 
270’lerin başından 315 yılına kadar olmak üzere takriben 45 yıl devlet 
işlerini, siyaseti ve askerliği Tabgaç dilinde yapmış, Tabgaç toplumundan 
evlendiği hanımıyla ve çocuklarıyla muhtemelen Tabgaç dilinde konuş-
muştu. Böylece Juan-juan’ların Tabgaç dilinde veya en azından büyük 
ölçüde Tabgaç diline benzeyen bir dil konuştukları farz edilebilir. 

2) Juan-juan’ların etnik kökenleri hakkında verilen bilgiler onların 
esasen Hun ve Hsien-pei karışımı bir topluluk olduğunu ortaya koymak-
tadır. Bu sebeple dillerinin de Hun ve Hsien-pei dilinin bir karışımı ol-
ması gerekmektedir. 

Bilindiği gibi Çin kaynaklarında T’o-pa olarak geçen ve Hsien-pei’lerin 
bir kolu olan Tabgaçlar, Chieh-fen devrinde (M.S. 160-170 civarı) güneye 
ilerleyerek Çin’in kuzeyinde, Hunların eski topraklarına yerleşmişlerdi.7 
Bu dönemde Büyük Hun Devleti artık tarihe karışmıştı. Bozkır toprakla-
rı başsız kalmış ve bir karmaşa ortamı doğmuştu. Ortaya daha önce adı 
bilinmeyen birçok halk çıkmıştı. İşte bu halklardan biri de IV. yüzyılın 
başlarında kaynaklarda geçmeye başlayan ve Orhun ve Tula Irmakları-
nın aktığı topraklardan çıkan8 Juan-juan’lar idi. Çin kaynakları bu ko-
nuda şu bilgiyi vermiştir: 
                                                           
4 Chin Devleti döneminde İmparator Min’in 315 yılında Tai prensi unvanı verdiği I-lu’dur. 
Bkz. T’ung Tien, Beijing, 2003, s. 5378. 
5 Kaynaklarda büyük çöl ile kastedilen bugünkü Moğolistan toprakları, yaklaşık olarak 44-
45. paralelin kuzeyidir; Zhong-guo Shi-gao Di-tu-xi, Zhong-guo Di-tu Yayınları, Shanghai, 
1996, I, s. 65. 
6 Wei Shu, Beijing, 1997, s. 2289; Pei Shih, Beijing, 1997, s. 3249; T’ung Tien, s. 5378. 
7 Wei Shu, s. 2. 
8 Kurakichi Shiratori, Dong-hu Min-zu-kao, II, Çinceye Çev. Fang Chuang-yu, Shang-hai, 
1934, s. 66. 

143



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 4

“Wei ve Chin devrinde9, Hsiung-nu (Hun)’lar yüz binlerce kabileye bö-
lündü, her bir kabilenin adı vardı, Jui-jui 芮 芮 (yâni Juan-juan’lar) bu ka-
bilelerden biriydi.”10 

Juan-juan’ların etnik mensubiyetleri konusunda kaynaklarda üç 
farklı izahat vardır: a) sınırın dışındaki muhtelif Hu’lardandırlar (Nan 
Ch’i Shu, s. 1023); b) Tung-hu’ların torunudurlar (Wei Shu, s. 2289); c) 
Hunların bir başka soyudur (Sung Shu, s. 2357; Liang Shu, s. 817). 

İlk iki tanımlamadaki Hu, eski Çinlilerin kuzey tarafında ve Türkis-
tan’da yaşayan insanlara verdiği genel bir addır.11 “Hu’lar ile ve Çince ko-
nuşan halklarla münasebet kurdu”12 yahut “Ting-ling Hu’ları”13 gibi ifade-
ler bunu teyit etmektedir. Aynı şekilde Sui Shu Gök-Türklerin mensubi-
yetini şöyle tanımlamıştır: “T’u-chüeh (Gök-Türk)’lerin ataları, P’ing-
liang’ın muhtelif Hu’larındandır.”14 Wei Shu’da belirtilen Tung-hu’lar (ya-
ni Doğu Hu’lar) ise “doğudaki Hu’lar” manasına gelmektedir.15 De Groot, 
Parker ve Shirokogoroff gibi yazarların Tung-hu’ların Tunguzların atası 
olduğu yönünde çeşitli etimolojik analizleri yetersizdir ve Tung-hu ile 
Tunguz kelimeleri arasındaki ses benzerliğinden kaynaklanan zoraki bir-
leştirmeden başka bir şey değildir. Ayrıca Tunguz kelimesinin ne zaman-
dan beri kullanılmaya başlandığı da bilinmemektedir.16 Kaldı ki umumî 
olarak Tung-hu’ların, Hun ve Hsien-pei karışımı bir halk olduğu belirtil-
mektedir.17 

3) Juan-juan Kaganı A-na-kuei’yin 520 yılında Tabgaç Hükümdarı’-
nın huzuruna çıkmasıyla ilgili şöyle bir kayıt vardır: 

“Kagan hükümdarın huzuruna çıkınca eğilip diz çöktü ve şöyle dedi: 

“Kulunuzun ataları Ulu Wei (Tabgaçlar)’den gelmedir.” Hükümdar 

buyurdu: “Biz artık bunu biliyoruz.” A-na-kuei ayağa kalktı ve konuş-

tu: “Kulunuzun ataları, otlakları takip ederek hayvanlarını güderdi, 

böylece çölün kuzeyinde kaldı.” Hükümdar buyurdu: “Sizin sözünüz 

bitmedi, sözünüze devam edebilirsiniz.” dedi. A-na-kuei devam etti: 

“Kulunuzun atalarından bu yana, nesillerdir kuzeydeki topraklarda 

yaşıyoruz, bizi dağlar ve sular-bataklıklar ayırsa da tüm kalbimizle 

dönmeyi özledik.”18 
                                                           
9 220 yılından sonraki dönem kastedilmektedir. 
10 Liang Shu, Beijing, 1997, s. 817. 
11 Ci Yuan, C. II, Beijing, 2002, s. 2548. 
12 Nan Ch’i Shu, Beijing, 1997, s. 1023. 
13 Nan Ch’i Shu, s. 1025. 
14 Sui Shu, Beijing, 1997, s. 1863. 
15 Benzer bir yorum için bkz. Duck-Chan Woo, Juan-juan’lar, Hacettepe Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara, 1995, s. 24 vd. 
16 Duck-Chan Woo, Juan-juan’lar, s. 24-26. 
17 Zhou Weizhou, Chi-le Yu Rou-ran, Shanghai, 1983, s. 81. Eberhard da benzer yaklaşıma 
sâhiptir; W. Eberhard, Çin’in Şimal Komşuları, Çev. N. Uluğtuğ, Ankara, 1996, s. 50-51. 
18 Wei Shu, s. 2299; Pei Shih, s. 3259. 
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Bu kayıttan açıkça görülmektedir ki Juan-juan Kaganı ve Tabgaç İm-
paratoru aynı kavimden olduklarını gayet rahat bir şekilde karşılıklı söy-
lemektedirler. Çin tarihinde bozkır milletleri ile Çin’e hâkim olan güçler 
arasında böyle samimi bir konuşmaya pek tesadüf edilmez. Kaynakta 
herhangi bir ibare olmasa da ve Çin kaynaklarında böyle karşılıklı ko-
nuşmaların aracılı veya aracısız yapıldığına dair herhangi bir münferit 
işaret verilmese de mezkûr konuşmanın Tabgaç dilinde yapılmış olması 
çok büyük bir ihtimaldir. İbrahim Kafesoğlu’nun tespit ettiği gibi 495 yı-
lında Tabgaç İmparatoru Hung’un Tabgaç dilini yasaklamasına rağmen 
çeyrek yüzyıl Tabgaçlar buna mukavemet etmişler ve dillerini muhafaza-
ya çalışmışlardı.19 Juan-juan Kaganı ile konuşan Tabgaç İmparatoru’-
nun milliyetçi bir eda takınması ve karşılıklı konuşmadaki samimiyeti 
başka türlü izah edilemez kanaatindeyiz. 

4) Juan-juan’ların kullandıkları unvanların tamamı eski Türk devlet-
lerinde kullanılan unvanlardır. Bu unvanların aynen kullanılması onla-
rın “devlet dili” olarak Türkçe kullandıklarına bir delil teşkil etmektedir. 

2013 yılındaki VIII. Milletlerarası Türkoloji Kongresi’nde sunduğumuz 
“Juan-Juan Devleti İle Eski Türk Devletlerinde Kullanılan Müşterek Un-
vanlar” başlıklı bildiride Juan-juan’ların kullandıkları Kagan, Han 
(Khan), Hatun, Erkin, İlteber, Tarhan, Şaman, Baga Çoban (?), Bagatur 
(?), İlig, İlig Baga, Baga Bayan, Tabgaç (?), Tengri Gibi (?), Çor ya da Kür, 
Tudun, Baga Bey ve Tutuq unvanları incelenmiş ve bunların Türk dev-
letlerinde kullanılan unvanlarla aynı olduğu ortaya konulmuştur.20 

Hayat tarzları ve kültürleri bozkır kültür dairesi içerisinde yer alan Ju-
an-juan’ların devlet kurduktan sonraki dillerini ve girdikleri yeni etnik te-
şekkül safhasının yönünü tayin edebilmek için müracaat edilebilecek hu-
suslardan birisi de devlet teşkilâtında kullanılan unvanlar olabilir. Bazı 
araştırmacılar bu konuda hem fikirdir.21 Bu unvanların Türk devletlerin-
deki unvanlarla aynı olması kültür tesiri ve etkileşimi gerçeğini de ortaya 
koymaktadır. Bununla birlikte bazı araştırmacılar tarafından Juan-juan’-
ların halefi olarak kabul edilen Avarların Türk olmaları, Juan-juan’ların 
Türk kültür dairesine girdiklerini düşündürmektedir. Kültür tesiri ve etki-
leşimi elbette ortak unvanların kullanılması neticesini doğurabilir; ancak 
bu unvanların tamamına yakını Türk devletlerinde de kullanılıyorsa ve 
Juan-juan’lar temas hâlinde oldukları Kore kavimleri, İranî kavimler ve 
Çinliler gibi kesimlerden yok denecek kadar az unvan almışlarsa bu müş-
terek unvanların mevcudiyetini başka sebeplere bağlamak gerekir. 

Üstelik bazı araştırmacılar tarafından eski Moğollar olarak kabul edi-
len Juan-juan’ların, eski Moğol toplulukları olan Shih-wei 室 韋’lerdeki 
                                                           
19 İbrahim Kafesoğlu, Türk Millî Kültürü, s. 93. 
20 Kürşat Yıldırım, “Juan-Juan Devleti İle Eski Türk Devletlerinde Kullanılan Müşterek Unvan-
lar”, VIII. Milletlerarası Türkoloji Kongresi Bildiri Kitabı, Cilt: IV, İstanbul, 2014, s. 991-1007 vd. 
21 Meselâ bkz. Luo Xin, Zhong-guo Bei-zu Ming-hao Yan-jiu, Beijing, 2009, s. 133-154. 
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yü-mo-fu 餘 莫 弗, ch’i-yin-mo-he-t’u 乞 引 莫 賀 吐, mo-he-t’u she-kuan 
莫 賀 吐 攝 筦22; Wu-chi 勿 吉’lerdeki ta-mo-fu-man-to 大 莫 弗 瞞 咄23 veya 
Tou-mo-lou 豆 莫 婁’lardaki I-lo 邑 落24 unvanlarını hiçbir zaman kullan-
mamaları ve bu eski Moğol topluluklarının da bir tek K’u-mo-hsi 庫 莫 
系’lerde görülen erkin (szu-chin 俟 斤)25 unvanı müstesna hiçbir eski 
Türk unvanını bilmemeleri Juan-juan’larının en azından “devlet dilleri-
nin” Türkçe olduğunu göstermektedir. 

5) Juan-juan’ların tıpkı eski Türk devletlerinde görüldüğü gibi salta-
nat unvanları kullandıkları görülmektedir. Tahta çıkan her kagan bir 
unvan almakta ve artık o unvanla anılmaktadır. Sir Gerard Clauson 
1960 yılında Asia Major’da neşrettiği makalesinde Juan-juan’ların bu 
hususiyeti için şöyle demektedir: “Tabgaçça olan ve mânâları “Wei dilin-
de” izah edilen hükümdarlık unvanları onların Türk olduklarını göstermek-
tedir.”26 Meselâ Wu-t’i ölünce oğlu T’u-he-chen 吐 賀 真 tahtta çıktı. Unva-
nı Ch’u K’e-han 處 可 汗 oldu. Yine T’u-he-chen öldü, oğlu Yü-ch’eng 予 成 
tahtta çıktı ve unvanı Shou-lo-pu-chen K’e-han 受 羅 部 真 可 汗 oldu.27 

6) Juan-juan’ların ilk atası olan Mu-ku-lü, 315 yılı civarında Tabgaç 
Devleti’ndeki vazifesi esnasında işlediği bir suç sebebiyle cezalandırılmış 
ve Gobi Çölü taraflarına kaçıp oradaki diğer kaçakları He-t’u-lin boyu al-
tında birleştirmişti.28 He-t’u-lin boyunun ise Töles boyu olduğu bilin-
mektedir. IV. ve V. yüzyıl kaynaklarından Wei Shu’ya göre Kao-che 高 車 
(Töles) boylarından birisi He-t’u-lin 紇 突 鄰 uruğu idi. Bu uruğun başın-
da bir büyük bir bey bulunmaktaydı.29 Wei Shu, s. 2312’de şu bilgiler 
yer almaktadır: “He-t’u-lin 紇 突 隣, He-hsi 紇奚 devrinin aynı kabilesidir; 
fakat her birinin beyleri ve ordu komutanları vardır. Tüm halklarını bir 
araya toplayıp sık sık I-hsin dağını (Çin’den Moğolistan’a giden tren yolu-
nun İç Moğolistan’daki son durağı Arin Khota Şehri’nin güney doğusunda 
ve Şira Muren havzasındadır) yağmalarlar.” He-hsi 紇 奚 kabilesi Wei Shu 
cilt 113’de sayılan Tabgaç kabileleri arasında görünmektedir30. Tabgaç 
toplumu içinde yeşeren Juan-juan’ların ilk atalarının Tabgaçlardan kaç-
tıktan sonra da bir Töles boyu altında diğer insanları birleştirmeleri kendi-
lerinin Türkçe konuştuklarına çok büyük bir delil teşkil etmektedir. 

7) Juan-juan’ların adı çok büyük bir ihtimalle Türkçedir. Central Asi-
atic Journal’da neşrettiğimiz bir makalede Çin kaynaklarına dayanarak 
                                                           
22 C. Gökalp, Çin Kaynaklarına Göre Shih-wei Kabileleri (Proto-Moğollar Üzerine Bir Etüd De-
nemesi), Ankara, 1973, s. 21, 22, 25, 26, 30. 
23 C. Gökalp, a.g.e., s. 43. 
24 C. Gökalp, a.g.e., s. 60. 
25 C. Gökalp, a.g.e., s. 52. 
26 Sir Gerard Clauson, “Türk, Mongol, Tunguz”, Asia Major, VIII/1, London, 1960, s. 120-121. 
27 Wei Shu, s. 2295; Pei Shih, s. 3255. 
28 Wei Shu, 1997, s. 2289; Pei Shih, s. 3249; T’ung Tien, s. 5378. 
29 Chen Lian-qing, Zhong-guo Gu-dai Shao-shu Min-zu Xing-shi Yan-jiu, Chang-chun, 1993, s. 192. 
30 Wei Shu, s. 3013. 
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Juan-juan adının Türkçe olabileceğini ortaya koymuştuk.31 Çin kaynak-
larında kaydedilen etnik adların öz dilde olup olmaması ilgili halkın dili-
ne hükmetmek için kâfi gelmese de kaynakların verdiği malûmata göre 
eğer Juan-juan’ların kendilerine verdikleri ad Türkçe ise bu husus Ju-
an-juan’ların Türkçe konuştuklarına dâir bir delil olarak kullanılabilir. 

Sonuç 

Hun-Hsien-pei karışımı bir topluluk olan Juan-juan’lar, Tabgaç top-
lumu içerisinde doğmuşlar ve büyük bir ihtimalle Tabgaç dilinde konuş-
muşlardır. Devlet kurduktan sonra Türk unvanları kullanmışlardır. Tab-
gaç Hükümdarı’nın huzuruna çıkan Juan-juan kaganları Tabgaçlarla 
aynı kökten geldiklerini beyan etmişlerdir. Türk devletlerindeki gibi sal-
tanat unvanı kullanan kaganlar, hâl ve hareketleriyle Türk başbuğu va-
sıflarını aynen aksettirmişlerdir. Juan-juan’lar Tabgaçlardan koptuktan 
sonra da Türkçe konuşan Töleslerden He-t’u-lin boyu altında insanları 
birleştirmiştir. Böylece Juan-juan’ların Türkçe konuşmuş olabilecekleri-
ne dair tarih metotlarıyla bazı tespitlerde bulunduk. Yazımızın ikinci kıs-
mında Çin kaynaklarındaki glossalarda Juan-juan dilindeki yedi Türkçe 
kelimeyi inceleyip dilbilim metotlarıyla Juan-juan diline dair bazı görüş-
ler öne sürmeyi ümit ediyoruz. 
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BURSA TÜRK OCAĞI VE FAALİYETLERİ 
(1913 - 1931) 
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Öz 

Osmanlı Devleti’nde kültürel sahada ortaya çıkan milliyetçilik düşün-

cesi, II. Meşrutiyet sonrasında daha örgütlü ve güçlü bir yapıya kavuş-

muştur. Türk Derneği ve Türk Yurdu Cemiyeti gibi Türkçü dernekler, son-

radan kurulan ve Türk fikir hayatında kalıcı etkiler bırakan Türk Ocakla-

rının kuruluşuna zemin hazırlamıştır. İlki 1912’de İstanbul’da kurulan 

Türk Ocağı, azınlıklara nazaran dağınık bir yapıda bulunan Türklere mil-

liyetçi çizgide bir Türk kimliği edindirmeyi hedeflemiştir. Anadolu’da za-

manla çoğalan Türk Ocakları, kapatıldıkları 1931’e kadar Türk siyasi ve 

kültürel hayatında önemli roller oynamıştır. 

1913 yılında kurulan Bursa Türk Ocağı, ilk kurulan Ocaklardan olup, 

çok farklı sahalarda gerçekleştirdiği faaliyetlerle Türklerin eğitilmesinde ve 

bilinçlenmesinde önemli katkılar sunmuştur. Bursa Türk Ocağı, Meşrutiyet 

döneminde özellikle kurs, müsamere ve konferans gibi eğitim etkinliklerin-

de bulunurken; Cumhuriyet döneminde sağlık, ekonomi, spor, musiki ve 

kültürel faaliyetlerde de bulunmuştur. Ayrıca, Türkiye’de bir çağdaşlaşma 

hamlesi olarak hayata geçirilen Atatürk inkılaplarının halka indirgenmesin-

de önemli görevler üstlenmiştir. Ocak, Meşrutiyet ve Cumhuriyet döneminde 

Bursa’da faaliyet gösteren en önemli kültür derneği konumuna gelmiştir. 

Bursa Türk Ocağı, Mustafa Kemal Paşa tarafından takdir edilmiş ve 

Paşa’nın himayesine aldığı tek Türk Ocağı olmuştur. Mustafa Kemal Pa-

şa, zaman zaman yaptığı yurt gezilerinde Bursa Türk Ocağını da ziyaret 

etmiş ve burada önemli devlet meseleleri hakkında önemli açıklamalar 

yapmıştır. 

Anahtar kelimeler: Türk Ocakları, Bursa Türk Ocağı, Milliyetçilik, 

Türkçülük, Türk Yurdu. 
                                                           
* Düzce Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü. 
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Abstract 
Bursa Türk Ocağı And Its Activities (1913 - 1931) 

The idea of nationalism emerged in the cultural field of Ottoman Empi-

re, gained a more organized and strong structure after 2nd Constitutiona-

lism. Turkist associations such as Turk Association and Turk Land, paved 

the establishment of Türk Ocağı which founded later and leaves lasting ef-

fects on Turkish idea life. Türk Ocağı that first founded in 1912 in Istanbul, 

aimed to give the nationalist Turkish identity to Turks who are more sprawl 

than the minorities. In time, Growing Türk Ocağı played an important role in 

Turkish political and cultural life until 1931 the date of closure. 

Bursa Türk Ocağı that founded in 1913 is one of the first Türk Ocağı 

and with the activities carried out in many different fields has provided 

significant contributions to the educations to the education and aware-

ness of Turks. Bursa Türk Ocağı had organized educational activities 

such as conferences and courses in the period of 2nd Constitutionalism; 

and in the period of Republic, had organized health, economy, sport, mu-

sic and cultural activities. In addition had assumed an important role in 

the reduction of Atatürk reforms to the people. Türk Ocağı had been the 

one of the most important cultural association in cultural life in the pe-

riods of 2nd Constitutionalism and Republic. 

Bursa Turkish Hearth which has been appreciated by Mustafa Kemal Pas-

ha was the only Turkish Hearth taken under the auspices of the Pasha. Musta-

fa Kemal Pasha sometimes visited Bursa Turkish Hearth during his nation wi-

de tours and he made important statements about state issues in the Hearth. 

Key words: Turkish Hearths, Bursa Turkish Hearth, Nationalism, Turkism, Turk Land. 

Giriş 

Türk Milliyetçiliği, II. Meşrutiyet öncesinde dil, tarih ve edebiyat gibi 
kültürel alanlarda faaliyet göstermiş ve milletin hayatında din kadar 
önemli bir faktör olan milliyet duygusu da gelişmeye başlamıştır. Fakat ır-
ka dayalı milliyetçilik akımı takip etmek imparatorluğun dağılışını hızlan-
dıracağı endişesiyle milli kültürü inşa etmeye öncelik verilmiştir.1 1908’de 
ilan edilen II. Meşrutiyet, beraberinde dernek kurma ve örgütlenme özgür-
lüğü getirmiş, bu arada milletleşme yolunda en geri kalan toplum olarak 
Türkler de, Türkçü dernekler etrafında örgütlenmeye başlamıştır. 

İlk olarak 5 Kanun-u Evvel 1324 (18 Ocak 1908) yılında İstanbul’da 
Türk Derneği kurulmuştur. 1912’ye kadar faal kalan dernek, bünyesin-
de Yusuf Akçura, Necip Asım ve Veled Çelebi gibi tanınmış Türkçüleri 
barındırmıştır. Dernek, siyasetten uzak kalmış, kültürel ve bilimsel alan-
larda faaliyet göstermiştir.2 İkinci olarak, 18 Ağustos 1327 (31 Ağustos 
                                                           
1 Yusuf Sarınay, Türk Milliyetçiliğinin Tarihi Gelişimi ve Türk Ocakları (1912-1931), Ötüken, 
İstanbul, 1994, s. 94. 
2 Tarık Zafer Tunaya, Türkiye’de Siyasi Partiler, İkinci Meşrutiyet Dönemi, İletişim Yayınları, 
İstanbul, 1998, s. 440-441. 
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1911) tarihinde İstanbul’da Türk Yurdu Cemiyeti kurulmuştur. Kurucu-
ları arasında, şair Mehmet Emin (Yurdakul), Müftüoğlu Mehmet, Ahmet 
Ağaoğlu, Hüseyinzade Ali, Yusuf Akçura gibi isimler yer almıştır. Türk 
Yurdu adında bir de yayın organı çıkaran dernek sonradan Türk Ocakla-
rına iltihak etmiştir.3 Türk Derneği ve Türk Yurdu Cemiyeti; kurucu kad-
ro, yönetici ve yazar kadrosu ile birlikte Türk Ocağı’nın açılışına zemin 
hazırlamışlardır. 

1911’de Trablusgarp ve 1912-13’teki Balkan Savaşları’nın ülkede 
meydana getirdiği yıkım ve ümitsizlik ortamı, vatanın gidişatından endi-
şe eden bazı askeri tıbbiye öğrencilerini harekete geçirmiştir. Bu öğrenci-
ler, “190 Tıbbiyeli Türk Evladı” imzasıyla dönemin aydınlarına yazdıkları 
mektupta; “Türk kavminin hayat-ı inkıraz yaşadığını” vurgulayarak “se-
leflerimiz gibi lakayd kalamayacağımızı” belirttikten sonra “hayatın ebedi 
bir mücadele olduğuna ve bu mücadele(de) muvaffakiyetin en büyük şar-
tı(nın), maarif ve mekteplerin galebesi” olduğuna hükmediyordu. Gençler, 
kendilerinin “tekâmül kanununa riayet fikrinde ısrarlı” olacaklarını vur-
gulayarak: “Ziraat, ticaret ve sanayi ile kazanılmış bir içtimaı hâkimiyeti 
kuru bir siyasi hâkimiyete tercih ettiklerini” belirtiyordu. “Nesl-i müstak-
belimiz, miskinliği günah, faaliyeti ibadet bilsin! Müteşebbis, kuvvetli ve 
servet sahibi olsun” diyen gençler, bu hedeflerin gerçekleşmesi için “her 
türlü fırka ihtilaflarının fevkinde, her türlü siyaset dağdağalarının haricin-
de yeni bir cereyan doğması”nı gerekli görüyorlardı. Gençler, çağrıda bu-
lunduğu aydınların “hakimane ve edibane” görüşlerini öğrenmek istiyor 
ve kendilerine “ilmi ve fiili işbirliğinde bulunma” teklifinde bulunuyordu.4 

190 Tıbbiyeli gencin bu çağrısı nihayet Türk Ocağı’nın kurulmasıyla 
son bulmuştur. Öğrenci-aydın işbirliğinde teşekkül eden Türk Ocağı, İs-
tanbul’da fiili olarak 3 Temmuz 1911’de kurulmuş, resmi olarak ise 22 
Mart 1912’de açılmıştır. Ocağın resmi “kurucuları”, Şair Mehmet Emin, 
Ahmet Ağaoğlu ve Dr. Fuat Sabit’tir. Ocağın ilk başkanlığını Ahmet Ferit 
Tek üstlenmiştir. Balkan Savaşları’ndan sonra ise Hamdullah Suphi 
(Tanrıöver) başkanlığa getirilmiştir.5 Türk Ocağı, Mütareke dönemine ka-
dar İstanbul ve dışında toplam 28 şube açmıştır.6 

Türk Ocağı, Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılma döneminde bağım-
sızlıklarını kazanan azınlıkların aksine, milletleşme sürecine giremeyen, 
bundan dolayı milli bir kimlik ve örgütlenmeden mahrum kalan Türk 
toplumunu her alanda eğitmeyi ve ona bir Türk kimliği kazandırmayı he-
deflemiştir. İlk kurulan Ocaklardan biri olan Bursa Türk Ocağı, değişik 
                                                           
3 Tarık Zafer Tunaya, a.g.e., s. 442. 
4 Söz konusu mektubun metni için bkz. Yusuf Akçura, Türkçülük: Türkçülüğün Tarihi Gelişi-
mi, Türk Kültür Yayınları, İstanbul, 1978, s. 215-216. 
5 Türk Ocağı’nın kurucuları, yönetim kurulu ve hars heyeti üyeleri için bkz. Tarık Zafer Tu-
naya, a.g.e., s. 458. 
6 Tarık Zafer Tunaya, a.g.e., s. 461. 
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alanlarda yürüttüğü faaliyetlerle Türk insanının eğitilmesinde ve kimlik 
inşasında önemli bir yere sahip olmuştur. Bu makalede, Bursa Merkez 
Türk Ocağı başta olmak üzere Bursa’ya bağlı ilçe Türk Ocaklarının faali-
yetleri incelenmektedir. 

Bursa Türk Ocağı’nın Kuruluşu 

Bursa Türk Ocağı, 30 Teşrin-i Evvel 1329 [12 Kasım 1913] Çarşamba 
günü kurulmuştur. Ocak, kuruluş maksadını; “akvam-ı İslamiyyenin bir 
rükn-ü mühimmi olan Türklük âleminde içtimai inkılap esasları hazırlaya-
rak Türklerin milli terbiye, ilmi, iktisadı, ictimai seviyelerinin itlasına [geliş-
tirmeye] ve onları mazisini, ananesini, milletini müdrik hale getirmeğe ça-
lışmaktır.”7 diye açıklamıştır. Ocak, bu amaçları gerçekleştirmek için; 

“…şubeler, mektepler açmağa, dersler ve konferanslar, müsamereler 

tertibine, kitaplar ve risaleler neşrine, Türkçenin terakki ve tekâmülü-

ne ve onu sair lisanların hâkimiyetinden kurtararak müstakil bir hale 

getirmeğe çalışacaktır. Milli serveti korumak ve çoğaltmak için her 

türlü meslek ve sanat erbabıyla görüşerek iktisadi ve zirai teşvik ve 

irşatlarda bulunacak ve bu gibi müesseselerin doğup yaşamasına 

elinden geldiği kadar yardım edecektir.”8 

kararını almıştır. Bursa Türk Ocağı, amaçlarına ulaşma yolunda “sırf 
milli ve içtimaı bir vaziyette kalacak, asla siyasetle uğraşmayacak ve hiç-
bir vakit siyasi fırkalara hadim olmayacaktır.”9 kararıyla siyasetten uzak 
duracağını vurgulamıştır. 

Bursa Türk Ocağı’nın ilk yönetim kuruluna dair elimizde kesin bilgi-
ler mevcut değildir. Bu konuda, Türk Ocakları Arşivi’ne müracaat edil-
mişse de, çeşitli badireler atlatan kurum arşivi günümüze kadar geleme-
diğinden böyle bir araştırma sonuçsuz kalmıştır. Aynı şekilde, Bursa’nın 
yerel basınına ait mevcut gazete ve dergi koleksiyonlarının düzensiz ol-
ması da basın yoluyla bu bilgiye ulaşmamızı engellemiştir. Yalnız Arif 
Hikmet Bey, M. Kemal Atatürk’ün 1922 Ekim’inde Bursa’ya yaptığı gezi-
yi anlattığı kitabında, Bursa Türk Ocağı’nın ikinci açılışına geniş yer 
ayırmış ve açılışta bulunan Bursa mebusu Muhiddin Bey’den (Pars) 
“Bursa Türk Ocağı Başkanı” diye bahsetmiştir. Buradan, Ocağın ilk baş-
                                                           
7 Bursa Türk Ocağı Esas ve Dahili Nizamnameleri, Bursa Muini Hilal Matbaası, 1329-1332, 
Madde: 1, s. 3. 
8 Bursa Türk Ocağı Esas ve Dâhili Nizamnameleri, Madde: 2, s. 3. 
9 Bursa Türk Ocağı Esas ve Dâhili Nizamnameleri, Madde: 3, s. 3. Bursa Türk Ocağı’nın 
Esas Nizamnamesi’nde yer verdiği ilk 3 madde, 1331 (1915) tarihli nizamnamede de tekrar-
lanmıştır. Bkz. Bursa Türk Ocağı Nizamnamesi, Muin-i Hilal Matbaası, 1331, s. 16. Söz ko-
nusu maddeler, 12 Mart 1328 (25 Mart 1912) yılında İstanbul’da kurulan ilk Türk Ocağı’nın 
nizamnamesinde de yer almıştır. Anadolu’da kurulan diğer Türk Ocakları da bu maddelere 
aynı şekilde nizamnamelerinde yer vermişlerdir. Bu konuda bkz. Füsun Üstel, İmparatorluk-
tan Ulus-Devlete Türk Milliyetçiliği: Türk Ocakları (1912-1931), İletişim Yayınları, İstanbul, 
1997, s. 100-105. 
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kanının Muhiddin Bey olduğu sanılmaktadır. Ancak bu bilgi başka kay-
naklarca doğrulanmamış olup, Muhiddin Bey’in farklı biyografilerinde de 
böylesine önemli bir ayrıntıdan bahsedilmemektedir. 

Bursa Türk Ocağı, günümüzde Bursa’nın Setbaşı semtinde bulunan 
Mahfel’e yakın bir binada kurulmuştu. Ocak, Cumhuriyet döneminde, 
yine aynı bölgede bulunan ve Bursa’dan göç eden Ermenilere ait olan 
metruk bir gazino, dört dükkân ve bir haneyi Bakanlar Kurulu kararı ge-
reğince bedeli mukabilinde satın alarak buraya taşınmıştır.10 

Bursa Türk Ocağı, II. Meşrutiyet döneminde İttihat ve Terakki Parti-
si’yle yakın ilişkilere sahipti ve bu partinin kültür şubesi gibi faaliyet 
göstermekteydi. Bir gazetenin iddiasına göre, İttihat ve Terakki Kulübü’-
ne üye olmayanlar Bursa Türk Ocağı’na kabul edilmemekteydi.11 “İttihat 
ve Terakki Cemiyeti üyeleri ve Türk Ocağı, Bursa’nın içtimai tarih inkıla-
bında nur-u onur bir sayfa” açmışlardı.12 Ocak, Meşrutiyet’ten Halkevle-
ri’nin kurulmasına kadar devletin desteklediği en büyük sivil toplum ku-
rumu olarak faaliyetlerini sürdürmüştür. 

Türk Ocakları’nın milliyetçi ve vatansever ikliminde yetişen asker-sivil 
Ocak mensupları, Milli Mücadele kadroları içinde yer almış, Mütareke 
döneminde milli bilincinin uyandırılmasında ve milletin işgallere karşı 
öğütlenmesinde öncülük etmiştir. Fakat, Türk Ocakları’nın bu direnişi 
gözden kaçmamış, İstanbul, İzmir ve Bursa gibi milli direnişin sembolü 
olarak görülen şehirlerdeki Ocaklar, İngilizler ve işbirlikçisi Yunanlılar 
tarafından derhal kapatılmıştır. Ocaklı aydınlar da, özellikle İstanbul’un 
işgalinin ardından, gizlice Anadolu’ya geçmiş ve Mustafa Kemal Paşa’nın 
liderliğinde yürütülen Milli Mücadele’ye katılmıştır.13 

Bursa Türk Ocağı’nın İkinci Açılışı 

Milli Mücadele’nin zaferle sonuçlanmasının ardından Türk Ocakları, 
ülkenin farklı yerlerinde yeniden açılmaya başlamıştır. Bu dönemde açı-
lan ilk Ocak, İzmir Türk Ocağı olmuştur.14 İkinci Ocak, 22 Ekim 1922 
Cumartesi günü açılan Bursa Türk Ocağı olmuştur. Açılışa, İsmet Paşa, 
Hamdullah Suphi, Bursa Milletvekili Muhittin Baha, Yahya Kemal, bazı 
mebuslar, Ocak erkânı, İstanbul’dan Bursa’ya gelen 472 ilkokul öğret-
meni ve Bursalı vatandaşlar katılmıştır. Ocağın açılış konuşmasını ya-
pan Muhittin Baha Bey; “…Yunanlıların eliyle kapanan Ocağın kapısı bu-
gün bilime, tazelenme ve gelişime ve samimiyete açılıyor. Gelişmeyi öldü-
                                                           
10 Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi (BCA), 6.1.295.537. Nakleden, Mehmet Uzun Baboğlu, 
Bursa Türk Ocağı’nın Kuruluşu ve Faaliyetleri (12 Kasım 1913-25 Mart 2011), Türk Dünyası 
Araştırmaları Vakfı Yayını, İstanbul, 2012, s. 13-14. 
11 Yevmi Hüdavendigar, 7 Nisan 1335. 
12 Bursa Mecmuası, Sayı: 4, 1918, s. 49. 
13 Yusuf Sarınay, a.g.e., s. 228-229. 
14 İbrahim Karaer, Türk Ocakları, Türk Yurdu Neşriyatı, Ankara, 1992, s. 17. 
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ren, geriye götüren, bilgi ve irfan ve yüksek meziyetlere sahip olan İslami-
yet’in kabul etmediği bin bir batıl inançlar bu kapıdan giremez…”15 diye-
rek ilerleme ve çağdaşlık vurgusu yapmıştır. Hamdullah Suphi de yaptığı 
uzun konuşmada; Türklük ve milliyet fikrinin Türk Ocakları’nda gelişti-
ğini, Ocakların; Milli Mücadelede önemli bir işlevi yerine getirdiğini ve 
kurtuluşun mimarı olduğunu vurgulamıştır.16 İstanbul’dan Bursa’ya ge-
len 472 öğretmenin sözcüsü olarak kürsüye gelen Samime Hanım da; 
Bursa’da şahit olduğu milli bilince olan hayranlığını dile getirmiş ve Oca-
ğa mesaisinde başarılar dilemiştir.17 

Ocağın açılışını müteakip, başlarında Mustafa Kemal ve İsmet Paşala-
rın olduğu kalabalık Yeşil Cami’ye gitmiş, burada kılınan öğle namazın-
dan sonra İstanbul’dan Bursa’ya gelen Süleymaniye Camisi baş müezzi-
ni Hafız Kemal Bey ve Enderun müezzinlerinden Hafız Mehmed Beylerin 
okuduğu Mevlid-i Şerife katılmıştır. Ardından, Mustafa Kemal Paşa ve 
heyeti Ankara’ya hareket etmiştir.18 

Bursa Türk Ocağı’nın 1923, 1925 ve 1927 yıllarını kapsayan Cumhu-
riyet Dönemi Heyet-i İdareleri aşağıdaki gibidir: 

Bursa Türk Ocağı Heyet-i İdareleri 

1923 1925 1928 

Reis; Mehmet Fevzi Bey Reis; Mensucat Şirketi 

Müdürü İsmail Hakkı Bey 

Reis; Doktor Talat Bey 

İtibar-ı Milli Bankası  

Müdürü Sani’si Rauf Bey 

Kâtip; Tüccardan  

Sadık Tahsin Bey 

Kâtip; Mühendis  

İbrahim Edhem Bey 

Havlu tüccarı  

Bekir Sıdkı Bey 

Murahhas; 

Doktor Nazif Şerif Bey 

Murahhas; Kız Hayat 

Mektebi Müdürü  

İsmail Hakkı Bey 

Ser tabip  

Yusuf İzzeddin Bey 

Muhasip; İtibar-ı Milli 

Bankasından Naci Bey 

Muhasip; Sanayi Mekte-

bi Müdürü Fazıl Bey 

Muallim  

Ahmed Muhtar Bey 

Veznedar; Hisar Mektebi 

Müdürü Ömer Fevzi Bey 

Veznedar; Lise Müdür 

Muavini Ahmed Muhtar Bey 

Hafız Nizameddin ve  

Sultani Muhasebecisi 

Talib Beyler19 

Azalar; Mehamı Cemil Bey, 

Kunduracı  

Ahmed Hamdi Bey20 

Azalar; Avukat Namık 

Cemal Bey ve Operatör 

Sadi Bey21 
                                                           
15 Arif Hikmet, Bursa Seyahati, (Osmanlıcadan Çeviren: Nezaket Özdemir), Sentez Yayıncı-
lık, İstanbul, 2008, s. 43-44. 
16 Arif Hikmet, a.g.e., s. 44-46. 
17 Arif Hikmet, a.g.e., s. 46. 
18 Arif Hikmet, a.g.e., s. 48-49. 
19 “Bursa Türk Ocağında Heyet-i İdare İntihabı”, Ertuğrul, 9 Mart 1923. 
20 Türk Yurdu, Nisan, 1927, Cilt: 16-2, S. 168-7. Nakleden, Tütibay, 2001, 9. Cilt (16-2), 
Şuun, 1925, s. 48. 
21 Türk Yurdu, Nisan, 1928, C. 21-7, S. 198-37. Nakleden, Tütibay, 13. Cilt (21), 1928, s. 231. 
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Türk Ocakları’nın 1931’de kapatılmasıyla birlikte, faaliyeti durduru-
lan Bursa Türk Ocakları şunlardır: Bursa Merkez Türk Ocağı, Mudan-
ya22, Karacabey23, Gemlik24, İnegöl25, İznik26, Mustafa Kemal Paşa27, Or-
hangazi28 ve Yenişehir29 Ocakları. Bunların içinde, 1922 Kasım ayında 
açılan Mudanya Türk Ocağı ile 1923 Mart’ında açılan Karacabey Ocakla-
rı ilk açılan ilçe ocakları olmuştur.30 Karacabey Türk Ocağı, bina bula-
madığından bir çadırda açılmış ve faaliyetlerini bir süre buradan idare 
etmiştir.31 Türk Ocakları Merkez Heyeti’nin 1928 kurultayına arz ettiği 
rapora göre, 1926 yılında açılmış olan Orhangazi Türk Ocağı’nın, yapılan 
teftişler sonucu “…kafi derecede faaliyet ve mevcudiyet asarı göstereme-
diği mahallinden vaki iş’ardan anlaşıldığından” faaliyetlerinin durdurul-
masına karar verilmiştir.32 

Bursa Türk Ocağı, sahip olduğu mal varlığı ve üye aidatlarıyla birlikte 
en zengin Ocaklar arasında yer almıştır. Ocak, 1927 verilerine göre 46.000 
liralık bütçesiyle Türk Ocakları içinde İzmir Ocağı’ndan sonra en fazla 
bütçeye sahip Ocak durumundadır. 1927 ve 1928 yılı bütçelerine göre 
Bursa merkez ve ilçe Ocaklarının bütçeleri aşağıdaki gibi oluşmuştur:33 
                                                           
22 Ocağın 1928 yılında seçilen İdare Heyeti şu isimlerden oluşmuştur: Reis: Müddeiumumi 
Necati Bey, Katip: Ziraat Bankası Memur Muavini Halid Bey, Murahhas: Erkek Mektebi Mu-
allimlerinden İsmail Hakkı Bey; Muhasip: Ziraat Bankası Memuru Safvet Bey, Veznedar: 
Rüsumat Veznedarı Hafızi Bey, Azalar: Şimendifer Atölye Müdürü İsmail Hakkı Bey ve Yet-
mişinci Alay Zabıtanı’ndan Mukim Bey. Bkz. Türk Yurdu, Tütibay, 13. Cilt (21), 1928, s. 127. 
23 Ocağın 1928 yılında seçilen İdare Heyeti şu isimlerden oluşmuştur: Reis: Şerifzade Ah-
met Muhtar Bey, Katip: Muradoğlu Süleyman Bey, Murahhas: Abbasoğlu Mehmed Hulusi 
Bey, Muhasip: Ömeroğlu Abdullah Bey, Veznedar: Süleymanoğlu Adil Bey, Azalar: Nurioğlu 
Asım Bey ve Mehmedoğlu Hüsnü Bey. Bkz. Türk Yurdu, Tütibay, 13. Cilt (21), 1928, s. 295. 
24 Ocağın Yönetim Kurulu’na ulaşılamadı. 
25 Ocağın 1928 yılında seçilen İdare Heyeti şu isimlerden oluşmuştur: Reis: Gazi Paşa Mek-
tebi Müdürü Faik Bey, Katip: Hocazade Mehmet Nuri Bey, Murahhas: Demircizade Sabri 
Bey, Muhasip: Muhasebe-i Hususiye Memuru Hakkı Bey, Veznedar: Kasapzade Hasan Bey, 
Azalar: Sadıkzade Nuri Bey ve Muallim Hamdi Öz Bey. Bkz. Türk Yurdu, Tütibay, 13. Cilt 
(21), 1928, s. 125. 
26 Ocağın 1928 yılında seçilen İdare Heyeti şu isimlerden oluşmuştur: Reis: Jandarma Bi-
rinci Mülazımı Saim Bey, Katip ve Veznedar: Mahmutzade Ali Bey, Murahhas: Mehmed Bey, 
Azalar: Canbazzade Ali Osman ve Mehmed Rüşdü Bey, Hüseyin Avni Bey ve İsmail Bey. Bkz. 
Türk Yurdu, Tütibay, 13. Cilt (21), 1928, s. 292. 
27 Ocağın 1928 yılında seçilen İdare Heyeti şu isimlerden oluşmuştur: Reis: Doktor Muhlis, 
Katip: Muallim Abdullah Niyazi, Murahhas: Recep, Muhasip: Baytar Kadri, Veznedar: Hafız 
Ali, Azalar: Kemaleddin Bey ve Ahmet Tevfik Bey. Bkz. Türk Yurdu, Tütibay, 13. Cilt (21), 
1928, s. 128. 
28 Ocağın Yönetim Kurulu’na ulaşılamadı. 
29 Ocağın 1925 yılında seçilen İdare Heyeti şu isimlerden oluşmuştur: Reis: Tevfik Bey, Mu-
rahhas: Müdde-i Umumi Reşad Bey, Katip: Başmuallim Mehmed Said Bey, Veznedar: Ziraat 
Bank Memuru Ekrem Bey, Azalar: Ziraat Fen Memuru Süreyya Bey ve Belediye Tahsil Me-
muru Ahmed Bey. Bkz. Türk Yurdu, Tütibay, 9. Cilt (16), 1925, s. 200. 
30 İbrahim Karaer, a.g.e., s. 17. 
31 İbrahim Karaer, a.g.e., s. 18. 
32 Türk Yurdu, Nisan 1928, C. 21-7, S. 198-37. Nakleden; Tütibay, 13. Cilt (21), 1928, s. 231. 
33 Türk Yurdu, Mart, 1928, C. 21-7, S. 197-36. Nakleden, Tütibay, 13. Cilt, 1928, s. 180-182. 
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Bursa Merkez ve İlçe Türk Ocakları Bütçeleri 

Şubeler 1927 / Lira 1928 / Lira 
Bursa Merkez Türk Ocağı 46.000 27.474 
İznik 3.700 4.331 
İnegöl 2.495 3.418 
Karacabey 1.290 1.713 
Mustafa Kemal Paşa 5.200 2.635 
Mudanya 1.657 2.050 
Yenişehir 2.277 6.510 

1926’da Türk Yurdu’nda belirtilen bir habere göre, Bursa Türk Ocağı’-
nın, imtiyaz sahibi İsmail Hakkı ve sorumlu müdürü Nazif Şerif Beylerin 
olduğu “Halka Doğru” adında bir dergi çıkartmayı kararlaştırdığı ve bu 
konuda yetkili mercilerden izin aldığı belirtilmiştir. Habere göre, Ocağın 
faaliyetlerinin dergide aynen yayımlanacağı ve “Bursa’nın milli, içtimai, 
harsi, iktisadi, zirai ve terbiyevi tekamülatının adım adım takip” edileceği 
vurgulanmıştır. Ancak, çıkmak üzere olduğu vurgulanan derginin her-
hangi bir kaydına ulaşılamamıştır.34 

Mustafa Kemal Paşa’nın Bursa Türk Ocağı’nı Himayesi 

Mustafa Kemal Paşa, meşrutiyet döneminde milliyetçi, halkçı ve me-
deniyetçi fikirleri savunarak Türk aydınlarını ve gençliğini çatısı altında 
toplayan, Mütareke ve Milli Mücadele’de milli bilinci uyandırmada önem-
li hizmetler gören Türk Ocaklarını, maddi ve manevi yönden destekleye-
rek çağdaş Türkiye ülküsünün halk arasında yayılmasını amaçlamıştır. 
Mustafa Kemal Paşa, bu amaçla Aralık 1922 yılında İstanbul Türk Oca-
ğı’na 3.000 lira, Ocak 1923’de Ankara Türk Ocağı’na 1.000 lira, Mart 
1923’de İzmir’de kurulmakta olan Türk Ocakları’na 2.000 lira maddi 
yardımda bulunmuştur.35 

Mustafa Kemal, Türk Milleti’ne çağdaş ve müreffeh Türkiye’nin yol 
haritasını anlattığı yurt gezilerinde Türk Ocakları’na yakın ilgi göstermiş, 
buralarda yaptığı konuşmalarda önemli devlet meselelerine değinmiş ve 
vatandaşların Türk Ocakları çatısı altında toplanmalarını tavsiye etmiş-
tir. Hatta bazı Ocakların fahri başkanlığını da yapmıştır.36 

Mustafa Kemal Paşa, 1923 yılında başladığı yurt gezilerinde 23 Ocak 
1923 günü Bursa’ya gelmiş, Bursa Türk Ocağı’nda vatandaşlarla yaptığı 
görüşmede kendilerine önemli açıklamalarda bulunmuştur.37 Bursa Mil-
                                                           
34 Türk Yurdu, Kasım, 1924, C. 17-3, S. 176-15. Nakleden, Tütibay, 2001, 10. Cilt (17), Şu-
un, 1925-1926, s. 162. 
35 Tevhid-i Efkar, 22 Kanun-u Evvel 1922, Hakimiyet-i Milliye, 28 Kanun-u Sani, 23 Mart 1923. 
36 Hakimiyet-i Milliye Gazetesi’nin 7 Ocak 1923 tarihli nüshasında Mustafa Kemal Paşa’nın Kon-
ya Türk Ocağı’nın fahri başkanlığını yaptığı belirtilmiştir. Bkz. İbrahim Karaer, a.g.e., s. 19. 
37 Hakimiyet-i Milliye, 25 Kanun-u Sani 1923. 
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letvekili Muhittin Baha (Pars) Bey’in telgrafına göre, Mustafa Kemal Pa-
şa, 1923 Nisan’ında gerçekleştirdiği İstanbul gezisinde Bursa Türk Oca-
ğı’nı himayesine almıştır.38 Paşa’nın Bursa Türk Ocağı’na olan yakın ilgi-
si daimi olmuş; 24 Eylül 1925 günü gerçekleştirdiği Bursa gezisinde 
Bursa Türk Ocağı’nı tekrar ziyaret etmiştir. Bu ziyaretinde özellikle şap-
ka giymenin önemine değinen Paşa, şunları söylemiştir: 

“Güzel bir serpuş olan şapkadan pek az bir müddette dervişler, mürit 

ve hocalar da memnun kalacaklardır. Fatin ve zeki insanlar gayri 

medeni bir kisve altında kıymet-i zatiye ve ilmiyelerini kaybetmekte-

dir. Binaenaleyh şerefli mevkilerini muhafaza için medeni kisveye 

bürünmek lazımdır. 

Başımızda ayrı bir alametle kendimizi medeniyet cihanından hariç 

saymışız. Bugün şapkayı giydik. Bundan birçok yabancılar memnun 

olmamışlardır. Çünkü onlar başlarındaki şapka ile bizden fazla bir-

çok imtiyaza sahip olmuşlardır.”39 

Paşa, hanımların başlığı hakkındaki fikirlerini soran bir hanımefendi-
ye şu cevabı vermiştir: “Hanımlar da erkekler gibi şapka giymelidir. Baş-
ka türlü hareket etmemize imkân yoktur. İşte size bir misal: Bu başla me-
deni bir hanım Avrupa’ya gidip insan içine çıkamaz.”40 Ocak başkanının 
“…daima ocakların kendilerinden ayrılmayacağını ve Gazinin yürüdüğü 
yolda yolcu olduklarını” ifade eden nutkuna karşın Mustafa Kemal Paşa 
da: “Milletin hayatını daima hassas ve yüksek bulundurmak ve zihinler-
deki eski pasları atmak için en kuvvetli istinatgâh Ocaklardır. Ben de böy-
le bir Ocak’ta bulunduğumdan dolayı çok memnunum. Tarz-ı mesainizde 
muvaffakiyetinizi gördüm. Tebrik ve teşekkür ederim.”41 ifadeleriyle karşı-
lık vermiştir. 

Mustafa Kemal Paşa, Bursa’da kaldığı köşkün önüne geldiğinde Bur-
sa Türk Ocağı üyesi Dr. Nazif Şerif Bey, bir konuşma yapmıştır. Konuş-
mada Dr. Nazif Şerif Bey şunları ifade etmiştir: 

“Sana hitap için yine senin Mübeccel [yücelmiş] isminden daha kıy-

metli kelime bulamıyorum. Bu fevk-al-beşer şahsın karşısında ne ka-

dar acizim. Siz büyük milletin en büyüğüsünüz. Hangi gazadır ki se-

nin gazalarının yüksek gayesine varmış olsun ve hangi gazidir ki se-

nin gazalarının bir neferi kadar hizmet etmiş bulunsun. Sen yalnız 

Türk Milleti’ni değil, bütün medeniyeti kurtardın. Biz her şeyimizi se-

nin uğrunda feda edeceğiz. Senin nurunu görmeyen gözler kör olsun 
                                                           
38 Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), HR.İM 71/23, 1923, 04, 09. 
39 Yılmaz Akkılıç, Atatürk ve Bursa, Bursa, 1988, s. 61. 
40 Yılmaz Akkılıç, a.g.e., s. 124. 
41 Türk Yurdu, C. 17-3, S. 174-13, Ekim 1925. Nakleden, Tütibay, 10. Cilt (17), Şuun, 1925-
1926, s. 61. 
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ve senin hitabını işitmeyen kulaklar sağır kalsın! İşte biz bugün se-

nin huzurunda senin namına ant içiyoruz.”42 

Mustafa Kemal Paşa, Dr. Nazif Şerif Bey’in nutkuna şöyle cevap ver-
miştir: 

“Muhterem arkadaşlar! 

Sizi yekpare bir vicdan halinde, bir kalb halinde karşımda görüyorum. 

Bu kalbe bir hazz-ı vicdanla temas ediyorum. Bu temas bana çok yük-

sek saadetler bahşediyor. Arkadaşlar ben öteden beri muhterem Bur-

salıların bu yüksek kabiliyette olduğuna çok kaniydim. Fakat maatte-

essüf üç beş ahmak bu kitlenin önüne çıkmak, bu zeka ve kabiliyeti 

örtmek istediler. Hâlbuki hakikatin örtülmek imkânı olmadığı bugünkü 

tezahüratımızla mütecellidir [meydandadır]. Cümlenize tercüman ola-

rak beyefendi biraderimizin söylediği sözlerden çok mütehassıs ve coş-

kun hissiyata, hali galeyanda bulunan tezahürata layık olduğu veçhile 

mukabelede görüyorsunuz ki, fart-ı heyecanım [heyecanımın fazlalığı] 

manidir. Yalnız sözlerime daha birkaç kelime ilave edeyim. 

Arkadaşlar! 

Bir zamanlar bu milletin başına fes giydirebilmek için şeyhülislamlar 

tebdil olundu. Fetvalar çıkarıldı. Şayan-ı mahmedettir [övgüye değer] 

ki, bugün milletimiz böyle hissiz, bîmana, bîmantık vasıtaların hiç bi-

rine arz-ı iftikar [rağbet] etmiyor. Bu gibi delaletlere ihtiyaç göstermi-

yor. Bizim delaletimiz ise milletimizden aldığımız ilhamdan başka bir 

şey değildir ve olamaz. Muhterem Bursalılar samimiyetle, katiyetle 

ifade etmek isterim ki, hep beraber  takip ettiğimiz yol doğrudur. Bu 

yol bizi saadete isal edecektir [götürecektir]. 

Tereddüte mahal yoktur. Takip ettiğimiz yolun cidden musip [isabetli] 

olduğu yine sizin hal ve şanınızdan ve ali harekâtınızdan bellidir. 

Müteessirsiniz. Arkadaşlar, takip ettiğimiz yol demek içimizden her-

hangi birimizin çizdiği herhangi hat değildir. Bütün efkarın muhassa-

lasının çizdiği şehrah [yol] demektir. Onun için doğrudur, musiptir. 

Arkadaşlar, memleketimizin her yerinde aynı hissiyat mütecellidir. 

Fakat bu hissiyatın fiilen izharı bugün ilk defa Bursa’da oluyor. Bu-

nu yapan sizlere ve heyet-i tertibiyeye kemal-i samimiyetle takdim-i 

tebrikat ve teşekkürat eylerim.”43 

Bursa Türk Ocağı, Mustafa Kemal Paşa’nın Bursa gezisinin ardından 
kaleme aldığı bir mektupta, daima Gazi’ye ve inkılaplarına bağlı olduğu-
nu vurgulamış, Türkiye’nin inşa sürecinde üzerine düşen vazifeyi büyük 
bir özveriyle yapacağı sözünü vermiştir.44 
                                                           
42 Eren Akçiçek-Mehmet Karayaman, Atatürk’ün Türk Ocakları’nı Ziyaretleri ve Yaptığı Ko-
nuşmalar, Türk Ocakları Ankara Şubesi Yayınları, Ankara, 2008, s. 124. 
43 Eren Akçiçek-Mehmet Karayaman, a.g.e., s. 124-125. 
44 Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi (BCA), Dosya No: 71, Fihrist No: 43, Belge No: 43, Nakle-
den, Eren Akçiçek-Mehmet Karayaman, a.g.e., s. 203. 

158



CELİL BOZKURT / BURSA TÜRK OCAĞI VE FAALİYETLERİ (1913-1931) 11

Mustafa Kemal Paşa, Güney Anadolu’da bir inceleme gezisi yapmak 
üzere 7 Mayıs 1926’da Ankara’dan hareket etmiş, birçok yeri ziyaret et-
tikten sonra 20 Mayıs’ta Bursa’ya gelmiştir. Burada, Bursa Valisi Kemal 
(Gedeleç) Bey, Belediye Başkanı Cemal Bey (Yağcı), Ordu Komutanı Ali 
Sait Paşa (Özçivril), Kolordu Komutanı Ali Hikmet Paşa (Ayerdem) ve yö-
resel giysileriyle 150 atlı milis tarafından karşılaşmıştır.45 Paşa’nın 20 
Mayıs - 13 Haziran arasında gerçekleşen Bursa gezisi, 24 günlük uzun 
bir süreci kapsamıştır. Mustafa Kemal Paşa, Bursa’daki devlet kurumla-
rını ziyaret etmiş ve kendisine sevgi gösterisinde bulunan Bursa halkıyla 
değişik görüşmeler yapmıştır. Paşa’nın, Bursa’da ziyaret ettiği yerlerden 
biri de mutat olduğu üzere, Bursa Türk Ocağı olmuştur. 

26 Mayıs günü saat 18.10’da Ocağı ziyaret eden Paşa’ya, Ocak yetkili-
lerinden Dr. Nazif Şerif Bey (Nabel) tarafından yapılan çalışmalarla ilgili 
bilgiler verilmiştir. Hakkı Tarık Us’un 27 Mayıs 1926 tarihli Vakit Gaze-
tesi’nde, Mustafa Kemal Paşa’nın Türk Ocağı’ndaki incelemeleri ve uyarı-
larıyla ilgili olarak şöyle bir haber yer almıştır (sadeleştirilmiş hali): 

“Gazi Paşa hazretleri Ocaklılarla söyleşileri sırasında çalışmanın, 

özellikle çok sıkı bir etkinliğin ulusumuz için pek gerekli olduğundan 

söz ettiler. Daha sonra dinî konular hakkında değerli uyarılarda bu-

lunarak, ibadetlerimizde, Kur’an’ın Türkçesini kullanmaklığımızı bil-

dirdiler ve bu konuda açıklamalar yaptılar. Bundan sonra köylünün 

çalışmaları ile ilgili bazı sorular sordular. Ve daha sonra otomobille-

riyle köşklerine döndüler.”46 

Anlaşıldığı üzere, Mustafa Kemal Paşa, daha 1926 yılında Türkçe iba-
det konusunda kararlı idi ve bunun ilk işaretlerini verdiği merkezlerden 
biri de Bursa Türk Ocağı olmuştu. 

Mustafa Kemal Paşa, 1 Temmuz 1927 tarihinde başladığı İstanbul ge-
zisini 1 Ekim 1927’de bitirmiş, ardından İzmir Vapuru’yla Bursa’ya ha-
reket etmiştir. Paşa, Mudanya’ya ulaştığında Bursa Valisi Fatin Bey (Gü-
vendiren), Belediye Başkanı Mehmet Şükrü Bey (Arna), tümen komuta-
nı, il ve ilçe yöneticileri ve kalabalık bir halk topluluğu tarafından karşı-
lanmıştır. 1-9 Ekim tarihlerinde Bursa’da kalan Paşa, Bursa Türk Ocağı 
tarafından 7 Ekim’de onuruna verilen baloya katılmıştır. Paşa, balonun 
açılış dansını Vali Fatin Bey’in eşi ile yapmıştır.47 

Türk Ocakları, 1927’deki Dördüncü Kurultayı’nda yaptığı yasa deği-
şikliğiyle “…Cumhuriyet Halk Fırkası ile devlet siyasetinde beraber” oldu-
ğu yönünde karar almış, daha sonra Cumhuriyet Halk Fırkası (CHF) Ni-
zamnamesi’nde yer alan 40. madde ile Ocaklar CHF’nin “murakabesi al-
                                                           
45 Yılmaz Akkılıç, a.g.e., s. 70. 
46 “Gazi Paşa Dün Bursa Türk Ocağında Ocaklılarla Hasbihal Etti”, Vakit, 27 Mayıs 1926. 
47 Yılmaz Akkılıç, a.g.e., s. 84. 
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tında bir kuruluş” sayılmıştır.48 Mustafa Kemal Paşa, 5 Ocak 1931’de Bur-
sa Türk Ocağı’na gerçekleştirdiği son ziyaretinde bu konuyu ele almış, 
gençlerin ve öğretmenlerin Türk Ocağı çatısı altında birleşmeleri gerektiği-
ni vurgulamıştır.49 Mustafa Kemal Paşa, Bursa Türk Ocağı’nda Darülfü-
nun Emini Muammer Reşit ve Müderris Ziya Beylerle bir görüşme yapmış, 
“Ocak gençliğine ve arkadaşlara selam söyleyin” diyerek Ocağa duyduğu 
güveni ve sevgiyi dile getirmiştir.50 Mustafa Kemal Paşa’nın Bursa ziyare-
tinde Hamdullah Suphi ile arasında şöyle bir diyalog cereyan etmiştir: 

“ - Hamdullah, hangi Türk Ocağı’na gitsem, hepsi memnun olmayan-

larla dolmuş. Bana neler sormadılar, neler söylemediler. 

- Tabi Paşam, onlar başlarında bir sultan değil, bir Cumhurbaşkanı 

olduğunu biliyorlar ve onun için çekinmeden içlerini döküyorlar. On-

ları böyle konuşmaya sizin getirdiğiniz rejim alıştırdı.”51 

Ancak, Bursa’da Ocaklı gençlerin Atatürk’e çeşitli memleket meselele-
ri üzerinde birtakım sorular sormaları onu çok memnun etmiştir. Bunun 
üzerine kendi partisinin mensuplarına hitaben; “Nedir bu durumunuz? 
Herkes ellerini kavuşturmuş, el pençe divan duruyor. Siz de Ocaklı gençler 
gibi uyanık olun.”52 demiştir. 

Bursa Türk Ocağı’nın faaliyetlerini yakından takip eden ve Ocağın, 
devlet ve toplum hayatında üstlendiği sorumlulukları takdir eden Musta-
fa Kemal Paşa, Bursa gezisinden iki gün sonra Tük Ocakları Genel Baş-
kanı Hamdullah Suphi aracılığıyla ilettiği mektubunda Bursa Türk Oca-
ğı’nın çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirmiştir.53 

Bursa Türk Ocağı’nın Faaliyetleri 

Türk Ocakları, nizamnamelerinde tarifini yaptığı üzere Türklüğü ve 
Türkleri geliştirmek amacıyla toplumun çok değişik alanlarında önemli 
hizmetler üretmiştir. Bursa Türk Ocağı, Balkan ve Birinci Dünya Sava-
şı’nın yarattığı kaos ortamında bir yandan vatan-millet savunması verir-
ken, diğer yandan da Bursa’da düzenlediği değişik faaliyetlerle milletin 
moralini, milli ve dini bilinçlerini yükseltmeyi hedeflemiştir. Ocağın ilk 
dönem faaliyetlerinin müsamere, konferans, sinema, bayram kutlamala-
rı ve eğitim-öğretim üzerinde odaklandığı görülmüştür. 

Milli Mücadele’nin kazanılmasıyla birlikte, Bursa Türk Ocağı, savaş 
yorgunu ve bitkin düşmüş olan Türk Milleti’ni geliştirmek, eğitmek ve 
                                                           
48 Füsun Üstel, a.g.e., s. 227. 
49 Cumhuriyet, 6 Kanun-u Sani 1931. 
50 Mustafa Baydar, Hamdullah Suphi Tanrıöver ve Anıları, Menteş Yayınevi, İstanbul, 1968, s. 75. 
51 Mustafa Baydar, a.g.e., s. 75. 
52 Nermin Kılıç, Türk Ocakları ve Atatürk, Türk Ocakları Ankara Şubesi, Ankara, 2012, s. 173. 
53 Söz konusu mektup için bkz. BAO, TOK, 920.10/6.28.5. Nakleden: Mehmet Uzun Baboğ-
lu, a.g.e., s. 43-44. 

160



CELİL BOZKURT / BURSA TÜRK OCAĞI VE FAALİYETLERİ (1913-1931) 13

çağdaş Türk ülküsüyle donatmak için yoğun bir mesaiye girmiştir. Oca-
ğın bu faaliyetleri, dönemin gazeteleri ve Türk Ocakları resmi yayın orga-
nı olan Türk Yurdu Dergisi’nde düzenli olarak takip edilebilir. Söz konu-
su faaliyetler yapıldığı alanlara göre aşağıdaki gibi özetlenebilir. 

1. Eğitim-Öğretim Faaliyetleri 

A. Açılan Okullar ve Kurslar 

Türklerin her alanda gelişmesini ve bilinçlenmesini amaçlayan Bursa 
merkez ve ilçe Türk Ocakları, eğitim-öğretim faaliyetlerini en önemli hiz-
met aracı olarak belirlemiştir. Merkez Ocak, meşrutiyet döneminde dü-
zenlediği eğitim-öğretim kurslarıyla vatandaşları birçok alanda aydınlat-
mayı ve bir kültür bilinci yaratmayı planlamıştır. Bir gazete haberinden 
öğrendiğimize göre, Ocak, herkese açık olmak üzere bazı alanlarda para-
sız kurslar düzenlemiştir. Bu kurslara katılacaklardan aylık derslere de-
vam mecburiyeti istenmiştir ki, bu da Ocağın bu husustaki ciddiyetini 
göstermektedir. Kurs programına göre, Pazartesi akşamı ve Salı gecesi 
“ulum-u içtimaiye ve diniye”; Salı akşamı ve Perşembe gecesi de “Türk ve 
Osmanlı tarihi” derslerinin verilmesi planlanmıştır.54 

Bursa Türk Ocağı, Cumhuriyet döneminde eğitim faaliyetlerini daha 
yoğun ve profesyonel bir mahiyette gerçekleştirmiştir. Merkez Ocak 1923 
yılında, hiç eğitim almayan veya eğitimini tamamlayamayan Bursalı va-
tandaşlar için parasız gece dersleri ile bir Çırak Mektebi açmış, köylü ço-
cuklar için de bir “Leyli Numune [Gece] Mektebi” açmayı kararlaştırmış-
tır.55 

Bursa Türk Ocağı, 1924’te beş gece okulu daha açmış, bu okullarda 
elifba, kıraat, imla, yazı, medeni bilgiler, Türk tarihi ve coğrafyası gibi 
dersler okutarak adeta bir eğitim-öğretim seferberliği başlatmıştır. 300’-
den fazla öğrencinin devam ettiği bu gece okullarının isimleri ve buralara 
devam eden öğrenci sayıları aşağıdaki gibidir: 

Bursa Türk Ocağı’nın Açtığı Okullar (1924) 

Okulun Adı Öğrenci Sayısı 
Hoca Hasan 97 
Muradiye 67 
Reyhan 25 
İncirli 62 
Kazgani 5256 

                                                           
54 “Bursa Türk Ocağının Dersleri”, Ertuğrul, 12 Mart 1914. 
55 Hâkimiyet-i Milliye, 11 Kanun-u Sani, 4 Şubat, 15 Teşrin-i Evvel 1923. Nakleden: İbrahim 
Karaer, a.g.e., s. 108. 
56 Türk Yurdu, C. 15-1, S. 164-3, Aralık, 1924. Nakleden, Tütibay, 2001, C. 8 (15), Şuun, 
1924-1925, s. 124. 
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Söz konusu okullara, 1925 yılında açılan ve 48 öğrencinin devam et-
tiği “Ticaret Mektebi” de ilave edilmiş ve okulun kapasitesi 1926 yılında 
daha da genişletilmiştir.57 

Bursa Türk Ocağı, eğitim-öğretim faaliyetlerinde gösterdiği üstün ba-
şarıyla Bursalı vatandaşların bu alanda en çok güvendiği sivil toplum ör-
gütü haline gelmiştir. 1925 yılında Bursa’nın “otuz üçüncü dairesinde 
müntehab Heyet-i İhtiyariyesi’nin” Ocak İdaresi’ne yaptığı bir müracaat 
bunun kanıtı durumundadır. Adı geçen Heyet-i İhtiyariye, temsilcisi bu-
lunduğu Emir Sultan, Kevserciler, İki Kapılı Mescit, Zeyniler, Kara Ab-
dürrezzak, Pir Emir, Davut Kadı, Hıyarönü, Feyzullah Paşa, Doktor Ser-
viler ve Hoca Taşkın mahallelerinde çocuklarının “talim ve terbiyesi” için 
bir mektep bulunmadığını, bu yüzden çocuklarını uzak mesafedeki mek-
teplere göndermek zorunda kaldıklarını, bunun da karlı ve yağmurlu ha-
valarda büyük sıkıntılar doğurduğunu, üstelik çocuklarının kontrolünü 
de zorlaştırdığını vurgulamış; bu sıkıntılı durumdan dolayı bazı ailelerin 
çocuklarını okutmaktan vazgeçme noktasına geldiğine dikkat çekerek 
“bin bir türlü dertlerimizle meşgul bulunan hükümetimizden” yeni bir 
mektep yapmasını beklemenin gerçekçi olmadığını dile getirmiş, Emir 
Sultan Mahallesi’nde bulunan ve şeyhi vefat ettiği için kullanılmayan 
Emir Sultan Tekkesi’nin mektebe dönüştürülmesi ve buraya muallim ta-
yin edilmesi konusunda Ocak idaresinden yardım istemiştir. Böylesine 
bir müracaat, Bursa Türk Ocağı’nın, büyük maliyetli işleri dahi üstlene-
bildiğini ve vatandaşlara ciddi yardımlarda bulunduğunu göstermesi ba-
kımından oldukça dikkat çekicidir.58 

Bursa Türk Ocağı, açtığı okulların yanı sıra Bursa’nın farklı semtlerin-
de yabancı dil kursları açarak vatandaşların yabancı ülkelerde cereyan 
eden gelişmeleri kolaylıkla izleyebilmelerini amaçlamıştır. Bu doğrultuda, 
1925 yılında Fransız Mühendis Mösyö Deno tarafından iki kur halinde ve-
rilen Fransızca kursuna 100’den fazla öğrenci katılırken, İngilizce kursuna 
da 30’dan fazla öğrenci devam etmiştir.59 1927 yılında, Fransızca kursuna 
92, İngilizce kursuna da 57 öğrenci katılmıştır.60 1928’de, Ocağın Dörtyol’-
da açılan dershanesinde geceleri Fransızca ve İngilizce dersi verilirken, 
gündüzleri de bayan vatandaşlara Fransızca dersleri verilmiştir.61 

1927 yılı itibarıyla, ticaret ve dil okullarından 16 öğrenci mezun ol-
muş, 71 yeni öğrenci de kaydedilmiştir. Bu okulların tahsil süresi 2 sö-
mestr olmak üzere 9 ay olarak belirlenmiştir.62 
                                                           
57 Hâkimiyet-i Milliye, 30 Teşrin-i Sani 1925. 
58 Türk Yurdu, C. 16-2, S. 171-10, Temmuz, 1925. Nakleden, Tütibay, 2001, C. 9 (16), 
1925, s. 198-1999. 
59 Hâkimiyet-i Milliye, 30 Teşrin-i Sani 1925. 
60 Türk Yurdu, S. 196, Şubat, 1928, s. 53. 
61 Cumhuriyet, 10 Teşrin-i Sani 1928. 
62 Türk Yurdu, C. 21-7, S. 196-35, Şubat, 1928. Nakleden: Tütibay, 13. Cilt (21), 1928, s. 121. 
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Milliyetçilik anlayışını ırk yerine kültüre dayandıran Türk Ocakları, 
dil konusunda oldukça hassas davranmıştır. Türkiye sınırları içinde kül-
tür birliğinin sağlanması ve Türkçe’nin yaygınlaştırılması için, Türk 
Ocakları kurultaylarında uzun müzakereler yapılmış, bu konuda Ocak-
ların Hükümet’le yapacağı işbirliğinin önemi vurgulanmıştır. Özellikle, 3. 
ve 4. kurultaylarında yer alan delegelerin sunduğu öneriler doğrultusun-
da Ocakların, Türkçe konuşma ve Türkçeyi yaygınlaştırma faaliyetinde 
belediyelerle işbirliği yapması teşvik edilmiştir.63 Bu türden bir Ocak-Be-
lediye işbirliğinin ilk kez Bursa’da gerçekleştiği görülmektedir. “Bursa 
Türk Ocağı Türkçeden başka bir lisan konuşulmasını men etti.” başlıklı 
bir gazete haberinde, Bursa Türk Ocağı’nın programı gereğince, belediye-
nin, vatandaşların Türkçeden başka bir dil ile konuşmayı yasakladığı ve 
aksi davranışta bulunanları cezalandıracağı kaydedilmiştir.64 

Nitekim, Bursa araştırmalarıyla tanınan tarihçi Raif Kaplanoğlu’nun 
Bursa Belediye Arşivi’nden naklettiği belgelere göre, Mudanya’da Rumca 
konuşan Girit göçmenlerine, Musevilere ve Arnavutlara “Halka açık yer-
lerde Türkçeden başka bir dille konuştuğu için” ceza kesildiği görülmüş-
tür. Belediye Arşivi’ndeki encümen kararlarında; “Türkiye Hükümet-i 
Cumhuriyeti’nin lisan-ı resmisi Türkçe ve bilumum (halkı) Türk olduğu hal-
de bunlardan (…) memleket-i kadimi lisanlarıyla kahvehanelerde grup ha-
linde toplanıp konuştukları görülmektedir. Bu hal milli gayelerimizi, takdir-
i Türklükten neşet ettiği cihetle, (…) umum mahallerde Türkçe talim eyle-
diklerini (…) Türkçeden gayri lisanla konuşmamaları” gerektiği yönünde 
kapsamlı açıklamalar yapılmıştır.65 Başka bir belgede, “Teşkilat-ı Esasi-
ye’nin 2. maddesi mucibince Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi dili Türkçedir. 
Türkiye ahalisi, din ve ırk farkı olmaksızın vatandaşlık itibarıyla kanun-u 
mezburun 88. maddesi mucibince Türk olmadığı, bunlardan bazılarının 
memleket-kadimi lisanlarıyla konuşmakta oldukları görülmekte ve bu hal 
milli gayelerimize (uymadığı) cihetle”66 denilmiştir. Cezaların genellikle 
kahvehanelerde yapılan konuşmalar için kesildiği görülmüştür. Ancak, 
Koza Hanı’nda dükkânları olan Musevi vatandaşlar, kendi aralarında67, 
Uzunçarşı’da68, gazinoda69 ve hatta Yeşil Kahvehanesi’nde kendi ailesiyle 
yaptıkları Musevi’ce konuşmalar hakkında uyarılmış veya ceza almıştır.70 
                                                           
63 Bu kararlar için bkz. İbrahim Karaer, a.g.e., s. 49-50. 
64 Açık Söz, 13 Temmuz 1341. 
65 Kent Arşivi (KA), Belediye (Beld), F/74, 1090. Nakleden: Raif Kaplanoğlu, Meşrutiyet’ten 
Cumhuriyete Bursa (1876-1926), Avrasya Etnografya Yayınları, İstanbul, 2006, s. 274. 
66 K.A., Beld, F/74, 1163. Nakleden, Raif Kaplanoğlu, a.g.e., s. 274. 
67 K.A., Beld, E/73, 1583, 1667; F/74, 1171, 1164, 1248, 1249. Nakleden, Raif Kaplanoğlu, 
a.g.e., s. 309. 
68 K.A., Beld, F/74, 1244. Nakleden, Raif Kaplanoğlu, a.g.e., s. 274. 
69 K.A., Beld, E/73, 1814. Nakleden, Raif Kaplanoğlu, a.g.e., s. 274. 
70 K.A., Beld, E/73, 1500. Nakleden, Raif Kaplanoğlu, a.g.e., s. 274. 
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Bursa Türk Ocağı, toplum hayatında Türkçeyi ve Türk kültürünü hâ-
kim kılmak amacıyla Bursa’da yabancı isim taşıyan mahallelerin isimleri-
nin değiştirilmesini ve bu mahallelerin Türkçe isimlerle anılmasını savun-
muştur. Bu doğrultuda, yetkili makamlar nezdinde teşebbüse geçen Ocak, 
Bursa’daki yabancı isimli mahallelere Türklüğe hizmet etmiş “Türk kahra-
manların” isimlerinin verilmesi konusunda ciddi mesai harcamıştır.71 

Mustafa Kemal Paşa’nın liderliğini yaptığı Türkiye Cumhuriyeti, çağ-
daş bir toplum ve devlet yaratmak amacıyla birçok alanda köklü inkılap 
hareketlerine girişmiştir. Türk Ocakları, Türkiye’nin inşasında görev 
alan ve bu hususta yaptığı fedakâr çalışmalarla devlete en büyük destek 
veren kurumlar olmuştur. Bu kurumların öncülerinden olan ve Mustafa 
Kemal Paşa’nın himayesinde bulunan Bursa Türk Ocağı, Cumhuriyet in-
kılaplarını yakından takip etmiş, bunların millete indirgenmesinde ve 
benimsetilmesinde büyük mesailer harcamıştır. Bu cümleden olarak, 
Mustafa Kemal Paşa’nın yine ilk işaretini 27 Ağustos 1925 tarihinde İne-
bolu Türk Ocağı’nda verdiği Şapka İnkılabı Bursa’da büyük yankı bul-
muş, 28 Eylül 1925’de Bursa Türk Ocağı tarafından organize edilen ve 
Şapka İnkılabı’nın anlatıldığı mitinge binlerce vatandaş katılmıştır.72 

Mustafa Kemal Paşa’nın 10 Ağustos 1928 tarihinde işaretini verdiği 
alfabe değişikliği, toplum hizmeti gören Türk Ocakları’na yeni vazifeler 
yüklemiştir. Türk Ocakları Merkez Heyeti, 20 Ağustos 1928 tarihinde 
“Aziz kardeşlerim” hitabıyla yayımladığı tamimde, Yeni Türk harflerini 
her sınıf vatandaşa öğretmenin Ocaklar için bir “mefkure” olması gerek-
tiğini vurgulayarak, Ocakların açacakları kurslarla bir okuma yazma se-
ferberliği başlatmasını ve bu konudaki çalışmaların sistematik olarak ge-
nel merkeze bildirmesini istemiştir.73 

Türk Ocakları Merkez Heyeti’nin, Latin harflerinin halka öğretilmesiy-
le ilgili tamiminin ardından Ocaklardaki faaliyetlerin okuma-yazma 
kurslarında yoğunlaştığı görülmektedir. Ocaklar, açtıkları kurslarla bin-
lerce Türk’ün yeni harfleri öğrenerek aydınlanmasında büyük hizmetler 
görmüştür. Bu konuda ilk harekete geçen Ocaklardan biri de İnegöl 
Türk Ocağı olmuştur. Ocak, Türk Ocakları Genel Merkezi’ne gönderdiği 
28 Ağustos 1928 tarihli mektupta; 

“İnkılap hayatımızda yeni mesut bir safha açan yeni yazımızın her 
şeyden evvel halka neşir ve tamimini Ocağımız en evvel ifası lazım 
gelen bir vazife bilerek derhal faaliyete başlamış ve beş gün evvel aç-

tığımız dershaneye vaki hücum karşısında ikinci bir dershane daha 
açmak mecburiyetinde kalmıştır. Şimdi her iki dershanede muntaza-
man tedrisat ifa edilmektedir.”74 

                                                           
71 Türk Yurdu, C. 17-3, Kasım, 1924, S. 176-15. Nakleden: Tütibay, 2001, 10. Cilt (17), Şu-
un, 1925-1926, s. 163. 
72 Hâkimiyet-i Milliye, 29-30 Eylül 1925; Cumhuriyet, 29-30 Eylül 1925. 
73 Türk Yurdu, S. 202, Ağustos, 1928, s. 46. 
74 Türk Yurdu, C. 22-8, s. 202-41, Ağustos, 1928, Nakleden, Tütibay, 14. Cilt (22), 1928, s. 98. 
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diyerek bu konuda örnek bir azim ve kararlılık göstermiştir. İnegöl Türk 
Ocağı’nın açmış olduğu iki dershaneye 155 öğrenci devam etmiş ve kısa 
bir sürede öğrenciler okuma yazma seviyesine gelmiştir.75 Bursa Merkez 
Türk Ocağı, Eylül ayında açtığı üç kursla Bursalı vatandaşların eğitimi-
ne başlamış, bu kursların sayısı artan talep üzerine hızla çoğalmıştır.76 
Mustafa Kemal Paşa Türk Ocağı da, açtığı kursa 100 öğrenci kaydederek 
derhal çalışmalara başlamıştır.77 

Bursa Türk Ocağı, bir yandan okuma yazma kursları açarken, bir 
yandan da yeni harflerle tasarlanmış daktilo kursları düzenleyerek kamu 
kurumlarına kalifiye eleman yetiştirmiştir. Ocağın, 1929 yılında açtığı 
kurslara başlangıçta 17 hanım katılmış, bunların 15’i, Bursa Valisi’nin 
başkanlığında, fırka mutemetleri, maarif müfettişleri, Ocak ve Ticaret 
Odaları Başkanları ve bankalardan davetli kişiler huzurunda yapılan sı-
navda başarılı bulunmuş ve kendilerine sertifika verilmiştir.78 

Bursa Türk Ocağı, eğitim ve öğretim faaliyetlerinde öğrencilerin ve va-
tandaşların kaynak sorunlarını çözmek amacıyla zengin içerikte bir kü-
tüphane oluşturmuştur. Sonradan, Bursa’nın tek kütüphanesi olan Milli 
Kütüphane’nin79 1924 yılında tasfiye edilmesiyle birlikte ortada kalan 
nadide eserlere sahip çıkmış ve mevcut kütüphanesini daha da büyüt-
müştür.80 Ocak, 1928 yılında 1000 ciltten oluşan “temiz ve kıymetli” bir 
kütüphaneye kavuşmuştur.81 

Eğitimi Ocakların en önemli faaliyet sahası olarak gören Bursa Türk 
Ocağı, okumaya muhtaç ve maddi imkânsızlıklar içinde bulunan öğren-
cilere de sahip çıkmış ve ailelerine belli miktarlarda nakdi yardımda bu-
lunmuştur. Türk Yurdu’nda yer alan bir habere göre, Bulgaristan’dan 
Türkiye’ye göç eden ve okuması yarım kalan iki ailenin çocukları Bursa 
Sanayi Mektebi’ne kaydedilmiş ve okumaları sağlanmıştır.82 
                                                           
75 Türk Yurdu, Onyedinci Sene (Eylül 1928), C. 22-8, S. 203-42. Nakleden Tütibay, 14. Cilt 
(22), 1928, s. 141. 
76 Türk Yurdu, 203 (Eylül 1928). 
77 Türk Yurdu, Onyedinci Sene (Kanun-u Sani), 1928-Ocak 1928, C. 21-7, S. 195-34. Nak-
leden, Tütibay, 13. Cilt (21), 1928, s. 70. 
78 Hâkimiyet-i Milliye, 5, 12 Ağustos 1929; Cumhuriyet, 16 İkinci Teşrin 1929. 
79 Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında Bursa’nın en büyük kütüphanesi Milli Kütüpha-
ne’ydi. 1910 yılında kurulan Bursa Milli Kütüphanesi Cumhuriyet döneminde gittikçe geliş-
mişti. 1923 yılında Milli Kütüphane’deki 10 bin kitabın 3 bin liraya sigorta edildiği görülür. 
1924 yılında Milli Kütüphane’ye bir yılda 4.747 okur gelirken, 1925 yılında Milli Kütüpha-
ne’ye ilk altı ayda 3.211 okur gelmişti. Bunlardan 1.308’i öğrenci, 1.111’i memur, 513’ü su-
bay, 226’sı esnaf ve üçü sarıklı hocadır. Bursa’nın yegâne kütüphanesine, ilmiye sınıfından 
yalnız üç kişinin devam etmesi düşündürücüdür. Kütüphanede okunan kitapların çoğu ta-
rih bilimine aitti. Kütüphane, Pazartesi günleri sadece hanımlara hizmet vermekteydi. Bkz. 
Raif Kaplanoğlu, a.g.e., s. 284. 
80 Türk Yurdu, 2 Teşrin-i Sani 1340, 147. 
81 Türk Yurdu, C. 21-7, S. 196-35, Şubat, 1928. Nakleden, Tütibay, 13. Cilt (21), 1928, s. 122. 
82 Türk Yurdu, C. 21-7, S. 196-35, Şubat, 1928. Nakleden, Tütibay, 13. Cilt (21), 1928, s. 122. 
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B. Konferanslar, Müsamereler ve Bayram Kutlamaları 

Türk Ocakları, kurulduğu 1912 yılından beri milletin aydınlatılma-
sında konferans ve müsamere gibi faaliyetleri etkin biçimde kullanmış, 
konser ve müzik gibi etkinliklerle desteklenen bu faaliyetler milletin 
büyük ilgisini çekmiştir. 1918 yılındaki Türk Ocağı Kongresi’ne sunu-
lan İdare Heyeti Raporu’nda, 1913-1918 yılları arasında Ocaklarda 500 
konferansın verildiği kaydedilmiştir.83 Tarih, eğitim, sosyoloji, Türk Di-
li, milliyet, Türk kadını, sağlık ve milli kültür gibi konularda yoğunla-
şan faaliyetlerin özellikle gençler arasında büyük ilgi uyandırdığı göz-
lemlenmiştir. 

Bursa Türk Ocağı’nın Meşrutiyet Dönemi faaliyetlerinin özellikle mü-
samere ve konferans gibi etkinliklerde yoğunlaştığı görülmektedir. Sahip 
olduğu tarihi ve kültürel birikimiyle zengin bir şehrin temsilcisi olan 
Bursa Türk Ocağı, Çarşamba ve Perşembe akşamları gerçekleştirdiği çok 
sayıda konferansla dikkat çeken Ocaklardan biri olmuştur. Bursa Mec-
muası’na göre, Bursa’daki Darülmuallimat Kongre Salonu, her Perşembe 
öğleden sonra İslam ve Türk Dünyası üzerine verilen konferanslarla dol-
maktaydı. Bursa basınına göre, Ocak, Meşrutiyet döneminin en önemli 
kültür yuvası olarak faaliyet göstermekteydi.84 Ocak idaresi, Meşrutiyet 
yıllarında yapılan konferansları: 

“Pek muazzam sayfalar ihtiva eden Türk ve İslam Tarihi ile aramızda 

meydana gelen açıklığı doldurmak, genç vicdanlarda dini ve milli bir 

iman vücuda getirmek amacıyla tertip edilen bu konferanslar muhte-

lif mektep talebe ve öğretmenlerinin katılımıyla gerçekleşti. Pek ziya-

de tevzi ve sükûn ile devam eden bu telkin ve terakki yarın Bursa’nın 

içtimaı hayatında söylediğini bilir ve dinlediğini anlar zevatın âdetini 

artıracak, idrak ve tahsil uçurumunu dolduracaktır.”85 

şeklinde değerlendirmekteydi. 
Bursa Türk Ocağı’nın, hemen her alanda milleti bilinçlendirmeyi he-

defleyen konferans faaliyetleri Cumhuriyet döneminde de zenginleşerek 
devam etmiştir. Ocağın, bu dönemki konferanslarına Ahmet Ağaoğlu ve 
Yusuf Akçura gibi önde gelen Türkçü aydınlar da konuşmacı olarak ka-
tılmıştır. 

Dönem basınının kayıtlarına göre, Bursa Türk Ocağı’nın, 1923, 1925, 
1927 ve 1928 yılları itibarıyla gerçekleştirdiği konferansların bazıları 
aşağıdaki gibidir: 

 

                                                           
83 İbrahim Karaer, a.g.e., s. 81. 
84 Bursa Mecmuası, Sayı: 4, 1918, s. 49. 
85 Bursa Mecmuası, Sayı: 4, 1918, s. 49. 
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Bursa Türk Ocağının Organize Ettiği Bazı Konferanslar 

Yıl Konferans Veren Konferansın Konusu 
1923 Yusuf Akçura “En Büyük Cihad”86 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1925 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Lisenin 2. Müdürü  
Salih Şevket Bey 

“Elektrik ve Tatbikatı” 

“Telgraf, Telsiz-Telgraf ve 
Tatbikatı” 

Lise Kimya Muallimi  
Salih Sami Bey 

“Sabunculuk” 

Umur-u Hukukiye Müdürü 
Emrullah Bey 

“Türk Lisanı” 

 
 
 
 

Dr. Feridun Şevket Bey 

“Çocuk Bakımı” 
“Türklerin Ulum ve Fünuna 

Hizmetleri” 
“Yara, Bere, Kırık, Çıkık ve 
Buna Mümasil Hastalıklar-

da Yapılacak Tedabir-i Evve-
liye ve Sakınılacak Ahval” 
“Veraset Suretiyle Evlada 
İntikal Eden Hastalıklar” 

Dr. Zekai Muammer Bey “Verem ve Frengi” 
 

Müze Müdürü Hasan Fehmi 
“Türk Ocaklarının Lüzumu” 

“Din ve Ahlak” 
“Hars” 

 
Kaymakam Şemseddin Bey 

“Tayyarecilik” 
“Hurafeler ve Batıl İtikadlar” 
“Kalıtımla Geçen Hastalıklar” 

“Türk Dili” 
Darülfünundan  
Prof. Zühdü Bey 

“Milli İktisadiyemiz”87 

1927 Prof. Benafos “Beynelmilel İktisat” 
Bursa Lisesi 2. Müdürü  

Salih Şevket 
“Radyo, Telsiz, Telefon ve 

Telgraf” 
1928 Mimar Hikmet Bey “Türk Mimarisi” 

Ağaoğlu Ahmet 
“Camilerde Türk Tarzı Mima-
risinin Seyri ve Tekamülü”88 

                                                           
86 Akçura’nın bu konferansı milli ekonominin kurulmasıyla ilgilidir. Konuşmanın özet-
lenmiş metni için bkz. Yusuf Akçura, “Cihad-ı Ekber”, Türk Yurdu, 2, 1 Nisan 1339, s. 
33-40. 
87 Türk Yurdu, C. 16-2, S. 172-11, Ağustos, 1922. Nakleden, Tütibay, 2001, C. 9 (16), 1925, 
Türk Ocakları Şuunu, s. 259. 
88 Hâkimiyet-i Milliye, 6 Nisan 1929; Cumhuriyet, 25 Mayıs 1929. 
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Türk Ocakları, kurulduğu günden beri müsamere faaliyetlerine bü-
yük önem vermiş, değişik etkinliklerle zenginleştirdiği temsiller yoluyla 
vatandaşa milli tarih ve kültür bilinci aşılamaya çalışmıştır. Bu müsa-
merelerde alışılmışın dışında olarak kadınlar da katılmış ve ilk kez Türk 
kadını, erkeklerin karşısında şiir okuma, konuşma ve temsil verme cesa-
reti kazanmıştır. 

Bursa Türk Ocağı’nın, Meşrutiyet döneminde müsamere faaliyetlerine 
ağırlık verdiği ve değişik içerikte müsamereler düzenlediği anlaşılmakta-
dır. Hüdavendigar Gazetesi’nin “Türk Ocağı’nın Birinci Müsamere-i Edebi-
yesi” başlığıyla verdiği bir haberde, Ocağın, vatandaşların ilgisini çek-
mek için zengin içerikte bir müsamere programı hazırladığı ve bunun va-
tandaşın büyük ilgisini çektiği görülmektedir. Programda yer alan, “yeni 
ve eski çiftçi dertleşmesi, manzumeler inşadi, güreş, eski Türk musikisi, 
mızıka ile beraber şarkılar, ordugâh levhası, üç perde yeni ve eski mektep 
piyesi ve sinema” gibi faaliyetler Ocağın, vatandaşların hem eğlenmesine 
hem de bilgilenmesine hizmet ettiğini göstermektedir.89 

Ocağın, Meşrutiyet döneminde ilgiyle izlenen müsamereleri Cumhuri-
yet’ten sonra da aynı ilgi ve heyecanla takip edilmiştir. 1927 yılında, 
Bursa ve Gemlik Türk Ocakları’nda iki müsamere tertip edilmiş, Bursa’-
da verilen müsamereye ecnebi aileler, vilayet erkânı ve 2.000 civarında 
vatandaş katılmıştır.90 1928’de Mudanya Türk Ocağı’nda da değişik mü-
samereler düzenlendiği kaydedilmiştir.91 

Bursa Türk Ocağı’nın Meşrutiyet dönemi faaliyetlerinin en eskilerin-
den biri de katıldığı bayram faaliyetleri olmuştur. Ocak, bu dönemde 
kutlanan Meşrutiyet (Ayad-ı Milli) ve İstiklal-i Osmani bayramlarına ka-
tılmış, bazen de bu bayramların kutlanmasına liderlik etmiştir. Ocak, ilk 
bayram faaliyetini 1913 Aralığı’nda “İstiklal-i Osmaninin sene-i devriyesi 
münasebetiyle ihya-yı hatırat için” düzenlemiştir. Gazetelerin, “Resmi İh-
tifal” başlığıyla verdiği ve “tertib-i merasim ve nümayiş-i milli pek mutan-
tan olmuştur.” şeklinde vurguladığı törenler şu şekilde gerçekleşmiştir: 

“Evvela Cami-i Kebirde mevlüd-ü Nebevi kıraat edildikten sonra önde 

Ocağın kırmızı bayrağı olduğu halde tarafeynde silahlarla mücehhez 

iki Türk yavrusu arkasında davullar, Türk Gücü heyeti, kılıç ve kalkan 

mübarezeleri [döğüşü] darülmuallimin, sanayi ve diğer mekatip talebe-

si, Sanayi Mektebi muzıkasıyla marşlar okuyarak gidilmiş ve Osman 

Gazi hazretlerinin türbesini  ziyaret ettikten sonra Ocak Heyeti’nden 

Ferid Bey tarafından beliğ bir hitabe irad edilmiştir. Oradan kalkılarak 

aynı tarz merasim ile hükümet konağına gelinerek Vali-i vilayet Paşa 

Hazretlerine beyan-ı teşekkürü müteakip Hürriyet Meydanı’na azimet-
                                                           
89 Hüdavendigar, Sayı: 2601, 1914, s. 3. 
90 Cumhuriyet, 10 Kanun-ı Evvel 1927. 
91 Türk Yurdu, 199, Mayıs 1928, 43. 
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le temaşalar icra edilmiş, bir de dua-ı beliğ kıraat edildikten sonra 

Türk Ocağı’na avdet ile ifay-ı tebrikat olunduğu gibi keza Türk Ocağı 

heyeti tarafından da belediyeye, daire-i askeriyeye, İttihat ve Terakki 

Kulübü’ne birer heyet gönderilerek icray-ı tebrikat edilmiştir.”92 

Ocak, 10 Temmuz 1914 tarihinde Bursa’da kutlanan ve yaklaşık 20 
bin vatandaşın katıldığı Meşrutiyet Bayramı’na da katılmış, Yeşil Meyda-
nı’ndan başlayıp Osman Gazi Türbesi’ne giden kalabalık kortejde Türk 
Ocakları’nı temsil etmiştir.93 

Ocak, 1916 yılında İstiklal-i Osmani’nin sene-i devriyesinde, “ümera-i 
erkanı devlet, ulema, meşayih ve müteberan”ın da katıldığı resmi bir ihtifal 
programı hazırlamıştır. Programa göre, Müessesat-ı Umumiye ve Cemiyat-ı 
Milliye mektebi şakirdani ve esnaf cemiyetlerinin kendi bayraklarıyla 
Ocak’ta toplanması ve heyetin saat onda Cami-i Kebir Caddesi’ni takiben 
Osman Gazi Hazretlerinin türbe-i şerifesine gitmesi kararlaştırılmıştır.94 

C. Köycülük 

Türk Ocaklı aydınlar, halkı yakından tanıyarak onların seviyelerini 
yükseltmeyi ve halkla aydın arasındaki uçurumu ortadan kaldırmayı 
amaçlamıştır. Ocaklarda görülen bu “halka doğru” hareket, öncelikle alt 
gelir gruplarına yönelik bir hareket olarak gelişmiştir. Birinci Dünya Sa-
vaşı ile birlikte Anadolu’nun gittikçe öneminin artmasına paralel olarak 
gelişen halkçı hareket, Türk Ocakları’nda köycülük hareketini doğur-
muştur. Ocaklı aydınlara göre, milli hayatın ve milli değerlerin temeli 
olan Öz Türk kültürünü bakir bir kitle teşkil eden geniş köy yığınları ya-
şatmaktaydı. Hamdullah Suphi’nin, “Türk köylüsü ırkımızın köküdür” 
saptaması bunu vurgulamaktadır.95 Özellikle, Cumhuriyet’in ilanından 
sonra başlayan “milli devlet” yaratma sürecinde Ocakların köycülük faali-
yetlerinin yoğunlaştığı görülmektedir. Bu faaliyetler, köylüyü aydınlatma, 
köylünün sağlık ve eğitim sorunlarına destek olma yönünde gelişmiştir.96 

İbrahim Karaer’in verdiği bilgilerde Bursa Türk Ocağı, köycülükle ilgi-
li ilk sistemli faaliyetleri başlatan Ocak durumundadır. 1923 yılına ait 
bir mecmuada, Ocağın, köylüyü aydınlatmak için “İrşad Encümeni” kur-
duğu belirtilmiş ve “Bu encümenin vazifesini izaha hacet görmüyoruz.” 
denilmiştir. Ocak, köylüye yönelik olarak kurduğu “irşad encümenleri” 
ile köylere ulaşmış, buralarda yaptıkları sohbet ve konferanslarla köylü-
yü birçok alanda aydınlatmıştır.97 Ocak ayrıca, köylülerin şehirlerdeki 
                                                           
92 Hüdavendigar, 30 Aralık 1913. 
93 Ertuğrul, 30 Temmuz 1914. 
94 Ertuğrul, 28 Aralık 1916. 
95 İbrahim Karaer, a.g.e., s. 154. 
96 İbrahim Karaer, a.g.e., s. 154. 
97 Yeni Mecmua, 86 (10 Teşrin-i Evvel 1923), 418. Nakleden, İbrahim Karaer, a.g.e., s. 154. 
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sorunlarına el atmış, “rehbersizlik, mahcubiyet ve kimsesizlikle kıvranan 
köylülere ve fakirlere Türkiye Cumhuriyeti’nin hak ve adalet nurlarını 
mahkemelerde, dairelerde hülasa işin düştüğü her yerde gösterebilmek 
için Bursa mahkemeleriyle adliye memurlarının maddi ve manevi müzahe-
ret ve yardımlarıyla bir zabt-ı dava ve takib-i mesalih Odası tesis etmiştir.” 
Ocak bu bağlamda, Bursa’nın Demirci Köyü ahalisinin Reji İdaresi’yle 
yaşadığı sorunları çözmüş, ayrıca, adı geçen köyün hükümete olan borç-
larının ödenmesinde de aracılık yapmıştır. Kayıtlara göre, Ocak, 20 gün-
lük mesai programında 20 zabt-ı dava, 75 istida ve 75 müşavere olmak 
üzere 120 kişinin sorununu çözmüştür.98 

Bursa Türk Ocağı, 30 Ağustos 1341 [1925] tarihinde aldığı Heyet-i 
İdare kararıyla bir köy teşkilatı kurmuş, bu doğrultuda Bursa’nın doğu-
sunda ve batısında yer alan ve diğer köylere göre merkezi bir konumda 
olan İsa Bey, Çalı ve Sisi köylerini himayesine alarak örnek köy projeleri 
oluşturmaya başlamıştır. Bu plan dâhilinde 10 Eylül 1341 tarihinde İsa 
Bey Köyü’ne giden Ocak, köylülerle istişari mahiyette bir toplantı yapmış 
ve köylüye diğer köylere medeni tekamülde rehber olacak örnek köyler 
kurma amacında olduğunu anlatmıştır. 18 Eylül 1341’de Heyet-i İdare 
refakatinde Mühendis Rasih ve Doktor Cemal Ömer Beyler söz konusu 
köye gitmiş ve çeşitli etütlerde bulunmuştur. Köyü hane hane dolaşan ve 
bir sağlık taraması gerçekleştiren Cemal Ömer Bey, 42 hastanın tespitini 
yapmış ve bunlara gerekli ilaçları da parasız olarak dağıtmıştır. Diğer ta-
raftan Mühendis Rasih Bey, köyün alt yapı sorunlarına dair bir proje 
yapmış, bu doğrultuda köyde ciddi sağlık sorunlarına neden olan batak-
lıkların ve açıkta akan kanalizasyon giderlerinin temizlenmesine ve bo-
zulan kaldırımların tamirine yönelik yoğun bir çalışma başlatmıştır. 
Ocak Heyet-i İdaresi, köy ihtiyar heyetiyle bir toplantı yapmış, kendileri-
ne Köy Kanunu’nu okuyarak köy ihtiyar heyetinin sorumluluk ve yetki-
lerine dair aydınlatıcı bilgiler vermiştir. Ocak, şeftali ve sebze üretimiyle 
ünlü İsa Köyü’nde köylülerin de katkılarıyla bir konserve fabrikası kur-
mayı kararlaştırmıştır.99 

Bursa Türk Ocağı İdare Heyeti, 5 Kasım 1341 tarihinde beraberinde 
Ocaklı Vali Kemal Bey ve Defterdar Mustafa Bey olduğu halde Çalı Kö-
yü’ne gitmiş ve köylünün sıcak ilgisiyle karşılanmıştır. Köyde genel sağ-
lık taraması yapan Ocak doktoru, 36 hastanın muayenesini gerçekleştir-
miş ve 2 müzmin frengili hastayı da acilen merkeze sevk etmiştir. Köyün 
alt yapı sorunlarına da eğilen Ocak idaresi, köyde bir kanalizasyon siste-
mi kurulmasına ve köyde başıboş akan derelerin ıslahına karar vermiş-
tir.  
                                                           
98 Türk Yurdu, Kasım 1924, C. 15-1, S. 163-2. Nakleden, Tütibay, 2001, 8. Cilt (15), Şuun, 
1924-1925, s. 79-80. 
99 Türk Yurdu, Kasım 1924, C. 17-3, S. 176-15. Nakleden, Tütibay, 2001, 10. Cilt (17), Şu-
un, 1925-1926, s. 162-163. 
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Ayrıca, köy okulunda tadilat yapan Ocak, tek salonda eğitim-öğretim 
gören 3 sınıfın öğrencileri için 3 sınıflık bir okul vücuda getirmiştir.100 

2. Sağlık Alanındaki Faaliyetler 

Türk Ocakları, uzun ve yıkıcı savaşların ardından bitkin düşmüş olan 
Türk Milleti’nin sıhhatiyle yakından ilgilenmiş, sağlam ve üretken bir 
toplumun öncelikle sağlıklı bireylerden meydana geleceğinden hareketle 
sağlık hizmetlerine büyük önem vermiştir. Türk Ocakları’nın “köycülük” 
bağlamında değerlendirdiği sağlık hizmetleri, Ocakların mesai progra-
mında şöyle dile getirilmiştir: 

“Ocaklar, kain oldukları merkezlerde Türk Milleti’ni tehdit eden sıhhi 

tehlikelerden Ocaklıları ve halkı ehemmiyetle haberdar etmeğe mec-

burdur. Memleketteki büyük hastalıkları ve onlardan korunma çare-

lerini Ocağın mensubu veya davetlisi olan doktorlar muntazam mu-

sahabelerle (sohbetlerle) halka anlatacaklardır. Her Ocak kendi mer-

kezinde umumi veya mahalli mahiyette alan sıhhi meselelerini kendi 

mütehassısları tedkik ve tespit etmek icap eder. Her Ocak, ya doğru-

dan doğruya kain olduğu merkezden veya en yakın ve müsaid köy-

den başlayarak, elindeki vasıtalarla Türk halkını tahrib eden hasta-

lıklara karşı mücadele edecektir. Bu mücadeleye senelerce evvel baş-

lamış olan doktor Ocaklıların verdikleri isim köycülüktür. Köycülük, 

Türk Ocağı’nın kudsi bir umdesidir.”101 

Bursa Türk Ocağı, ilk dispanserini 16 Ağustos 1924 tarihinde açmış 
ve bir buçuk aylık zaman zarfında 920 hastanın tedavisini gerçekleştir-
miştir. Bu hastaların 402’si sıtma, 141’i iltihab-ı ema [bağırsak], 12’si 
romatizma, 37’si bağırsak ve 338’i de muhtelif hastalıklardan başvur-
muştur. Ocak, sağlık hizmetlerini daha hızlı gerçekleştirmek amacıyla 
köyleri mıntıkalara ayırmış ve doktoraları da köy köy gezdirerek hastala-
ra ilaçları yerinde dağıtmayı kararlaştırmıştır.102 Aralık 1924 verilerine 
göre Ocak dispanserinde 178 sıtma, 34 mide, 71 bağırsak, 58 göğüs, 14 
romatizma, 167 muhtelif hastalıklar olmak üzere toplam 542 hasta teda-
vi edilmiştir. Bunlardan 382 hastanın ilaçları parasız olarak kendilerine 
verilmiştir.103 

1925 yılının Ocak verilerine göre, 185 sıtma, 20 mide, 81 bağırsak, 
71 göğüs, 24 romatizma ve 178 muhtelif hastalık olmak üzere 559 hasta 
muayene edilmiş ve 378 hastanın ilaçları verilmiştir. Şubat ayında, 201 
                                                           
100 Türk Yurdu, Kasım 1924, C. 17-3, S. 176-15. Nakleden, Tütibay, 2001, 10. Cilt (17), Şu-
un, 1925-1926, s. 162-163. 
101 Türk Ocakları Mesai Programı, Osmaniye Matbaası, İstanbul, 1926, s. 16. 
102 Türk Yurdu, Kasım 1924, C. 15-1, S. 163-2. Nakleden, Tütibay, 2001, 8. Cilt (15), Şuun, 
1924-1925, s. 79-80. 
103 Türk Yurdu, C. 15-1, S. 166-5, Şubat, 1925. Nakleden, Tütibay, 2001, 8. Cilt (15), Şuun, 
1924-1925, s. 221. 

171



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 24

sıtma, 96 göğüs, 31 mide, 60 bağırsak, 14 romatizma ve 177 muhtelif 
hastalık olmak üzere 579 hasta tedavi edilmiş ve bunların 361’ine ilaçla-
rı verilmiştir.104 Ocağın, 1925 yılına ait Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında 
tedavisini gerçekleştirdiği hastaların erkek ve kadınlar olmak üzere ista-
tistiği aşağıdaki gibidir: 

Türk Ocağı Tababeti105 

19 Ağustos [1]341 Tarihinden 31 Ağustos [1]341 
(19 Ağustos 1925 - 31 Ağustos 1925) 
Erkek Kadın 

İlaç verilen 28 İlaç verilen 30 
Kinin verilen 28 Kinin verilen 44 
Reçete verilen 35 Reçete verilen 60 
Hastaneye sevk 4 Hastaneye sevk 2 
Yekun 95 Yekun 136 
Umumi Yekun 231 

Eylül [1]341 (1925 Eylül) Ayında Müracaat Eden Hastalar 

Erkek Kadın 
İlaç verilen 72 İlaç verilen 110 
Kinin verilen 71 Kinin verilen 139 
Reçete verilen 47 Reçete verilen 123 
Hastaneye sevk 10 Hastaneye sevk 8 
Yekun 200 Yekun 380 

Umumi Yekun 580 

Ekim [1]341 (1925 Ekim) Ayında Müracaat Eden Hastalar 

Erkek Kadın 
İlaç verilen 44 İlaç verilen 90 

Kinin verilen 28 Kinin verilen 71 
Reçete verilen 52 Reçete verilen 142 
Hastaneye sevk 9 Hastaneye sevk 14 
Yekun 133 Yekun 317 
Umumi Yekun 450 

Bursa Türk Ocağı’nın 16 Ağustos 1924 tarihinde hayata geçirdiği dis-
panserin yıldönümü münasebetiyle düzenlediği bir istatistiğe göre, bir yıl 
içinde muayenesi yapılan hastaların sayısı, maruz kaldıkları hastalıklar 
ve tedavi usulleri aşağıdaki gibi gösterilmiştir: 
                                                           
104 Türk Yurdu, C. 15-1, S. 167-6, Mart 1925. Nakleden, Tütibay, 8. Cilt (15), Şuun, 1924-
1925, s. 275. 
105 Türk Yurdu, C. 17-3, S. 176-15, Ocak 1926. Nakleden, Tütibay, 10. Cilt (17), Şuun, 
1925-1926, s. 164-165.  
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EMRAZ ÜZERİNE TAKSİMAT106 

 
EMRAZ ÜZERİNDE TEVZİ’AT107 

 

1926 yılında Bursa’da Türk Ocağı ile Belediyeye ait dört sağlık ocağı 
bulunuyordu.108 Aynı yıl toplanan Türk Ocakları 3. Kurultay’a sunulan 
Merkez Heyeti Raporu’nda; Ankara, Adana, Antalya, Bursa, Trabzon, 
Samsun, Ayvalık gibi Ocaklarda köycülük ve sıhhi faaliyetlerin yürütül-
düğü belirtilmiştir.109 Aynı şekilde, 1928 yılında toplanan 5. Kurultaya 
sunulan Merkez Heyeti Raporu’nda Antalya, Adana, Ayvalık, İstanbul ve 
Bursa Ocakları’nda açılan dispanserlerin faaliyetlerine devam ettiği, 
bunlardan başka 29 Ocağın vatandaşın sağlık sorunlarıyla ilgilendiği, 
Ocak doktorlarının her gün hasta muayenesi yaptığı ve parasız ilaç dağı-
tıldığı kaydedilmiştir. Raporda, Antalya Türk Ocağı’nda 5.756, Bursa 
Ocağı’nda 4.333 hastanın muayene ve tedavi edildiği, İzmir Türk Ocağı’-
nın çevre köylülerinin sağlık hizmetleri için 1.000 lira harcadığı belirtil-
miştir.110 Yine, 1930 yılında 6. Kurultaya sunulan Merkez Heyeti Rapo-
ru’nda da Adana, Ayvalık, Aydın, İstanbul, Kilis ve Bursa Ocakları’nda 
dispanser faaliyetlerinin sürdüğü, Adana’da 3.000, Bursa’da ise 6.464 
hastanın muayene ve tedavi edildiği kaydedilmiştir.111 
                                                           
106 Türk Yurdu, C. 17-3, S. 174-13, Teşrin-i Evvel (Ekim) 1925. Nakleden, Tütibay, 10. Cilt 
(17), Şuun, 1925-1926, s. 61. Ayrıca bkz. Mehmet Uzun Baboğlu, a.g.e., s. 23. 
107 Türk Yurdu, C. 17-3, S. 174-13, Teşrin-i Evvel (Ekim) 1925. Nakleden, Tütibay, 10. Cilt 
(17), Şuun, 1925-1926, s. 61. Ayrıca bkz. Mehmet Uzun Baboğlu, a.g.e., s. 24. 
108 Raif Kaplanoğlu, a.g.e., s. 295. 
109 “Türk Ocakları 3. Kurultayı”, Ayın Tarihi, 25 (1926), s. 1179. 
110 1928 Senesi Türk Ocakları Kurultayına Arzedilen Merkez, Hars ve Murakabe Heyeti Ra-
porları, Türk Ocakları Merkez Heyeti Matbaası, Ankara, 1928, s. 11-12. 
111 Türk Ocakları 1930 Kurultayına Arzedilen Merkez, Murakabe, İlim ve San’at Heyeti Ra-
porları, Türk Ocakları Matbaası, Ankara, 1930, s. 8. 
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3. İktisadi Faaliyetler 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kalkındırılması ve Türklerin ekonomik bir 
refah düzeyine kavuşturulması Türkçü aydınların en çok kafa yorduğu 
konulardan biri olmuştur. Ocaklı aydınlar, Türkiye ekonomisi gelişme-
dikçe milletin eğitim-öğretim, sağlık ve diğer sosyo-kültürel yönlerden 
gelişmesinin mümkün olmadığından hareketle, devletin ekonomiye aza-
mi özeni göstermesini istemiştir. Ekonomik gelişmenin milli bir ekono-
miyle sağlanabileceğine inanan Ocaklar, devletin milli bir refleksle hare-
ket etmesini, bu doğrultuda ülkede faaliyet gösteren şirketleri millileştir-
mesi gerektiğini savunmuştur. 

Türk Ocakları’nın milli bir ekonomi oluşturma düşüncesi Ocakların 
düzenlediği faaliyetlerde de göze çarpmaktadır. 1923 yılında Bursa Türk 
Ocağı’nı ziyaret eden Yusuf Akçura, “En Büyük Cihad” adlı konferansın-
da, milli ekonominin önemini ve Ocakların yapması gereken faaliyetleri 
şöyle dile getirmektedir: 

“Bu büyük meydan muharebesi ziraat, sanat ve ticaret sahasında 

vukua gelecektir. İşte Türk Milleti, asıl bu iktisat meydan muharebe-

sini kazandığı zamandır ki isbat-ı rüşt edecek, hür, müstakil, müref-

feh, milletler arasına girebilecektir. Maksadım, umumi tahsil ve terbi-

ye mekteplerden, ibtidaiyeden, ta Darülfünuna kadar bilcümle mek-

tepler ve medreselerde esas terbiye ve talimin iktisadi bir nokta-i na-

zardan verilmesi lüzumunu söylemektir. Buna muvaffak olamadığı-

mız takdirde, askeri ve siyasi zaferlerle, idari ve mülki tedbirlerle sa-

ha-i iktisatta diğer akvama galibane rekabet edebileceğimiz çok şüp-

helidir. (...) Cihad-ı ekberin ordusu, yalnız askerler değildir. Hepimiz, 

askerler derecesinde büyük fedakârlıkla çalışmaya mecburuz. Bursa 

Ocakları; çiftçi, esnaf, tüccar, tezgâhtar, fabrikatör, muallim, müder-

ris, mürebbi, muharrir, ne olursanız olunuz, milletimizin, Türk Milleti’-

nin hayata nazarını, medeniyet-i hazırayı uygun bir hale getirmeye 

uğraşacaksınız. Dersleriniz, sözleriniz, yazılarınız, işleriniz daima bu 

gayeye müteveccih olacaktır.”112 

1926’da yayımlanan Türk Ocakları Mesai Programı’nda da, Ocakların 
bulundukları coğrafyanın ekonomik potansiyeline göre üretici çalışmalar 
yapması ve Ocakların esnaf arasında koordinasyon sağlayarak milli eko-
nomiyi özendirmesi istenmiştir.113 Bursa Türk Ocağı, bu doğrultuda faa-
liyet göstermiş ve vatandaşların milli ekonomiye katkılarını azami ölçüde 
geliştirmeye çalışmıştır. Bu cümleden olarak, Ocak, düzenlediği bir top-
lantı da esnaf sorunlarına eğilmiş, arabacılık sektöründe karşılaşılan so-
runlar ve bunların çözümü üzerinde durmuştur.114 
                                                           
112 Yusuf Akçuroğlu, Siyaset ve İktisat Hakkında Birkaç Hitabe ve Makale, İstanbul, 1924, 
s. 123-136. 
113 Türk Ocakları Mesai Programı, 1916, s. 17-18. 
114 İbrahim Karaer, a.g.e., s. 162. 
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Türk Ocakları’nın ekonomi alanında en çok faaliyet gösterdiği ve ba-
şarılı olduğu konu yerli mallarının kullanılmasının teşvik edilmesidir. Bu 
doğrultuda Türk Ocakları Merkez Heyeti tarafından hazırlanan bir genel-
ge, 20.000 adet basılarak ülke çapında dağıtılmıştır.115 Bursa Türk Oca-
ğı, bu genelgeden daha önce “Yerli Mallarını Koruma Cemiyeti” kurarak 
milletin yerli mallara rağbet etmesini ve milli üretime katkı sağlamasını 
teşvik eden çalışmalar yapmıştır.116 

Bursa Türk Ocağı’nın 1925 yılında Hariciye Nezareti’ne yaptığı bir 
başvurudan Ocağın sadece ülke içindeki değil, yabancı ülkelerde meyda-
na gelen kalkınma hamlelerini de takip ettiğini ve bu hususta vatandaş-
ları bilgilendirdiğini görüyoruz. Ocak, söz konusu başvuruda “Japon ha-
yat-ı ticariye ve sanaiyesinin en mütekamil sanatını tesbit ve arane eden 
bir filmin memleketimiz halkının efkar-ı istifadesine vaz edilmek üzere” 
Hariciye Vekaleti’ne “tevdi” edildiğini haber aldığını, bu hususta Bursalı 
mütefekkir gençlerin defalarca kendilerine müracaat ederek bu filmi izle-
mek istediklerini belirtmiş, “…halkımızın maddi ve manevi ihtiyacatının 
tatmini içün” söz konusu filmin belli bir süreliğine Bursa Türk Ocağı’na 
da gönderilmesini, bu konuda gerekirse ticari bir şirketin filme kefil ola-
bileceğini belirterek ricada bulunmuştur.117 

4. Spor Faaliyetleri 

Türk Milleti’ni her alanda geliştirmeyi hedefleyen Türk Ocakları, eği-
tim, sağlık ve kültürel alanlardaki faaliyetlerine paralel olarak spor faali-
yetlerine de önem vermiş ve Türkleri bedenen de geliştirmeyi amaçlamış-
tır. II. Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemlerinde, Selim Sırrı Tarcan tara-
fından uygulamalı beden eğitimi dersleri verilmiş, Türkçü aydınlar, Türk 
insanının kılıç, kalkan, ok, yay, kargı ve cirit atma gibi milli sporlarda 
geliştirilmesi gerektiğini savunmuştur. Türk Ocakları Mesai Programı’n-
da, Türk sporları ile birlikte Batı kaynaklı sporların da geliştirilmesi teş-
vik edilmiş, Ocakların, spor faaliyetleri için bir salon, duş ve oyun saha-
ları bulundurması gerektiği vurgulanmıştır.118 

1930 verilerine göre, Türk Ocakları içinde 44 Ocağın denizcilik, atıcı-
lık, binicilik, futbol, basketbol, voleybol, izcilik gibi alanlarda faaliyet 
gösterdiği görülmektedir.119 Bursa Türk Ocağı, diğer Ocaklara nazaran 
spor faaliyetlerini belli bir disiplin ve yönetmelikler çerçevesinde yürüt-
müştür. Ocak, 1926’da kurduğu Spor Derneği’yle birlikte, “Bursa Türk 
Ocağı Spor Derneği Töresi” adıyla bir nizamname hazırlamış ve izcilik, fo-
toğraf, sahne, voleybol, futbol, milli raks ve musiki gibi muhtelif şubeler-
                                                           
115 Hakimiyet-i Milliye, 7, 12 Mart 1929. 
116 Türk Yurdu, C. 21-7, S. 196-35, Şubat 1928. Nakleden Tütibay, 13. Cilt (21), 1928, s. 122. 
117 BOA. HR.İM, 134/26. 
118 İbrahim Karaer, a.g.e., s. 173. 
119 Mehmet Uzun Baboğlu, a.g.e., s. 31. 
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de faaliyet göstermiştir.120 Bursa Türk Ocağı Spor Derneği, Ocak bina-
sından müstakil ve spor sahasına sahip olan başka bir binada hizmet 
vermiştir. 

A. İzcilik Faaliyetleri 

İzcilik, Bursa Türk Ocağı’nın çok eskiden beri ve profesyonelce yürüt-
tüğü spor alanlarından biri olmuştur. Kaplanoğlu, mevcut belgelere göre 
Bursa’da izcilik örgütlerinin 1920’lerden önce kurulduğunu ve bunların 
büyük olasılıkla Bursa Türk Ocağı bünyesinde faaliyet gösterdiğini be-
lirtmektedir.121 Türk Yurdu’ndaki bir kayda göre, Bursa Türk Ocağı, 
1927 yılında bütün masraflarını bizzat karşıladığı 30 kişilik bir izci şu-
besine sahipti. İzciler; esnaf, tüccar, sanatkâr ve Ocaklı gençlerden oluş-
maktaydı. Ayrıca, belli günlerde bedeni talimler yapmakta ve bazen Bur-
sa civarında gezintiler tertip ederek arazi üzerinde tatbikata çıkmaktay-
dı. İzciler, her Cuma bir köye gitmekte ve köylülerle sohbet etmekteydi. 
Oymak beyleri bir öğretmen olan Ocaklı izciler, 1927 yılında Bursa’da 
düzenlenen Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde şehrin en yüksek ko-
mutanı huzurunda, “Aziz Cumhuriyetimizin kanunlarına hürmet edeceği-
me, vatanımı sevip fedakârlıkla hizmet edeceğime, izcinin töresine baş 
eğeceğime, Allah’ım, namusum ve şerefim üzerinde söz veriyorum.”122 di-
yerek Cumhuriyet ve vatana bağlılık andı içmiştir. 

B. Futbol ve Voleybol Faaliyetleri 

Bursa Türk Ocağı, 14 Ocaklıdan oluşan bir futbol şubesine sahipti. 
Şubenin bütün ihtiyaçları Ocak tarafından karşılanmaktaydı. Bursa’nın 
en büyük kulübü olan İdman Yurdu Cemiyeti’nin Bursa Türk Ocağı’na 
iltihak etmesiyle birlikte Ocağın futbol kulübü daha da güçlenmiştir.123 
Ocağın futbol takımı, Bursa dışında bile maçlara gitmekteydi.124 

Ocak, 35 gençten oluşan ve belli zamanlarda dışardan gelen takımlar-
la maçlar icra eden bir voleybol şubesine sahipti. Türk Ocakları Genel 
Merkezi’ne gönderilen bir faaliyet raporunda, “Nezih ve kibar bir oyun 
olan voleybol bu sayede gençler arasında taammüm [yayılma] etmekte-
dir.”125 denilmektedir. 

C. Fotoğraf Şubesi 

Bursa Türk Ocağı, spor etkinlikleri içinde değerlendirdiği fotoğraf şu-
besinde, nazari ve ameli fotoğrafçılık dersleri vermiş, Ocaklı gençler, izci-
                                                           
120 Türk Yurdu, C. 21-7, S. 196-35, Şubat 1928. Nakleden, Tütibay, 13. Cilt (21), 1928, s. 121. 
121 Raif Kaplanoğlu, “Bursa İzcileri”, Bursa Hâkimiyet, 7 Ocak 2008. 
122 Raif Kaplanoğlu, “Bursa İzcileri”, Bursa Hâkimiyet, 7 Ocak 2008. 
123 Türk Yurdu, C. 16-2, S. 172-11, Ağustos, 1922. Nakleden, Tütibay, 2001, C. 9 (16), 
1925, Türk Ocakları Şuunu, s. 259. 
124 Ertuğrul, 31 Ağustos 1925 (Raif Kaplanoğlu). 
125 Türk Yurdu, C. 21-7, S. 196-35, Şubat, 1928. Nakleden, Tütibay, 13. Cilt (21), 1928, s. 122. 
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lerin köylere tertip ettikleri gezilerde öğrendiklerini uygulama fırsatı bul-
muştur. Ocak, bu gezilerde çekilmiş fotoğraflardan oluşan devasa bir al-
büme sahipti. Özellikle, “abidat-ı tarihiye” adıyla tarihi eserlerden oluşan 
albüm bu koleksiyonun en önemli parçası durumundaydı.126 

D. Milli Raks Şubesi 

Ocağın Raks Şubesi, ünlü spor adamı Selim Sırrı [Tarcan] Bey’in tale-
belerinden Ocaklı bir öğretmen tarafından idare edilmekte ve 23 gençten 
meydana gelmekteydi. Gençler, önemli günlerde ve müsamerelerde giydik-
leri milli kıyafetlerle Türk kültürüne ait dans gösterilerinde bulunurdu.127 

E. Musiki Şubesi 

Türk Ocakları, milli duygular aşılamak ve milli bilinci sürekli kılmak 
amacıyla musikiden azami ölçüde faydalanmış, belli bir disiplin çerçeve-
sinde organize ettiği musiki faaliyetleriyle halkın cazibe merkezi olmuş-
tur. Ocaklar, zaman zaman gerçekleştirdiği musiki kursları, müsamere 
ve temsillerle vatandaşların hem Türk musikisi hem de Batı musikisi 
hakkında bilinçlenmesini sağlamaktaydı. 

Kayıtlara göre Bursa Türk Ocağı’nın musiki faaliyetlerinin Cumhuri-
yet’ten hemen önce başladığı ve Ocağın, 1923 başında bir Mehter Takımı 
kurduğu anlaşılmaktadır.128 1925 yılında, Ocaklılardan oluşan bir musi-
ki heyetinin haftada bir defa millete konser verdiği görülmektedir.129 

Ocak, 1928 yılında kurduğu Musiki Şubesi’yle birlikte musiki faali-
yetlerini belli bir disiplin ve bütünlük içinde yürütme fırsatı bulmuştur. 
Mahmut Gazimuhal’e göre; Bursa Sanat Mektebi’nin 1928’de kapatılma-
sından sonra harekete geçen Bursa Türk Ocağı, Bursa’nın bandosuz kal-
mayacağından hareketle, Bursa Lisesi Musiki Muallimi Hüsnü Ortaç’a 
bu hususta görev vermiştir. Ortaç, keman muallimi olan Mehmet Necati 
Bey’le anlaşarak kendilerine bando öğretmenliği için verilecek 40 lira 
mukabilinde çalışabileceklerini ifade etmiştir. Bu teklifi Türk Ocakları 
Müfettişi Dr. Hasan Ferit olumlu karşılamış ve derhal bir talimatname-
nin hazırlanmasını istemiştir. Şubenin kurulmasıyla birlikte gençlerden 
oluşan bir orkestra kurulmuş, ardından 10 Ocaklıdan oluşan bir de ka-
rışık koro oluşturulmuştur.130 

Bursa Türk Ocağı Musiki Şubesi kuruluş amacını; “Bursa gençliğinin 
musiki his ve zevklerini tenmiye etmek [artırmak] aynı zamanda musikiyi 
                                                           
126 Türk Yurdu, C. 21-7, S. 196-35, Şubat, 1928. Nakleden, Tütibay, 13. Cilt (21), 1928, s. 121. 
127 Türk Yurdu, C. 21-7, S. 196-35, Şubat, 1928. Nakleden, Tütibay, 13. Cilt (21), 1928, s. 122. 
128 Tevhid-i Efkar, 2 Kanun-ı Sani 1923, s. 2. 
129 Türk Yurdu, C. 15-1, S. 167-6, Mart 1925. Nakleden, Tütibay, C. 8 (15), Şuun, 1924-25, 
s. 275. 
130 Mahmut R. Gazimihal, Bursa’da Musiki, Bursa Yeni Basımevi, 1943, s. 46. Ayrıca bkz. 
Cumhuriyet, 22 Birinci Teşrin 1929; Hâkimiyet-i Milliye, 26 Mart 1929, 2. 
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ilmi bir şekilde öğrenmek isteyenlere kolaylık temin etmek” şeklinde açık-
lamıştır. Musiki derslerinin savti [sesli], alati [aletli] ve nazari olmak üze-
re üç kısımda gerçekleştirilmesi hükme bağlanmıştır. Savti derslerde; 
her talebenin sesinin kalitesine göre gruplara ayrılarak egzersizde bu-
lunması ve bu grupların sonradan birleştirilmesi, alati derslerde; piyano, 
keman ve viyolonsel ile flüt, klarinet, obua, kornet, trambon, saksafon, 
bas, fagot, davul ve trampetten kullanılması, nazari derslerde de; talebe-
ye şuurlu bir yön vermek için musiki tarihi gibi derslerin okutulması ka-
rarlaştırılmıştır.131 

Bursa Türk Ocağı İdare Heyeti, 20 Mayıs 1928 tarihinde aldığı bir ka-
rarla, Musiki Şubesi’ne paralel olarak bir Alafranga Musiki Şubesi’ni aç-
mayı kararlaştırmış, bu amaçla muallim Hüsnü Beyle viyolonsel Necati 
Beylere aylık 4.000 kuruş karşılığında yetki vermiştir.132 Bu karar, Bur-
sa Türk Ocağı’nın Türk musikisine paralel olarak Batı musikisini de ta-
kip eden çağdaş bir vizyona sahip olduğunu göstermektedir. 

Bursa Türk Ocağı Musiki Şubesi, ilk konserini 1929 yılının Mayıs 
ayında gerçekleştirmiş ve yoğun bir ilgiyle karşılaşmıştır. Hüsnü Bey, 
konserden önce yaptığı konuşmada halkın ilgisine teşekkür etmiş ve şu-
benin amaçlarını belirten bir de konuşma yapmıştır.133 Aynı yılın Ekim 
ayında Bursa Türk Ocağı’nda yeni yapılan aile salonunun açılışı sebebiy-
le davetlilere çaylı konser verilmiştir.134 Musiki Şubesi, Halkevlerinin ku-
ruluş yılı olan 1932 yılına kadar faaliyetlerini devam ettirmiş ve üç bu-
çuk yıl Bursalılara hizmet etmiştir. 

5. Sinema ve Balolar 

Türk Ocakları, millet eğitiminde etkin bir eğitim aracı olarak sinema-
dan da faydalanmış, gösterime sunduğu tarihi, milli, sosyal ve ekonomi 
konulu filmlerle Türkleri eğlendirmekle birlikte eğitmeyi de hedeflemiştir. 
Bursa basınına göre Bursa Türk Ocağı, sinema faaliyetlerini Meşrutiyet 
günlerinden beri devam ettiren Ocaklardan biri olmuştur. 1914 yılının 
Ocak ayında gerçekleştirilen bir sinema faaliyetinde, Ocağın, 2.240 ku-
ruş hasılat elde ettiği, bunun 400 kuruşunu masrafa ayırdığı, 1.749 ku-
ruşunu da “Ziraat Ameliyat Mektebi’nde okuyan bir efendinin altı aylık 
masraf-ı iaşesi olarak ifraz ettiği”135 anlaşılmaktadır. 

Karaer’in verdiği bilgilere göre Bursa Türk Ocağı, Cumhuriyet döne-
minde, Adana, Ankara, Antalya, Bolu, Burhaniye, Isparta, İstanbul ve 
Ödemiş Ocakları’yla birlikte sinema gösterimleri sunan Ocaklardan bi-
riydi. Ocak, bir sinema makinası ile büyük bir sinema salonuna sahip-
                                                           
131 Bursa Türk Ocağı Şubesi’nin izahnamesi için bkz. Mahmut R. Gazimihal, a.g.e., s. 47-49. 
132 Bu karar metni için bkz. Mahmut R. Gazimihal, a.g.e., s. 49. 
133 Mahmut R. Gazimihal, a.g.e., s. 50. 
134 Cumhuriyet, 15 Birinci Teşrin 1929, 3. 
135 Ertuğrul, 7 Kanun-u Sani 1914. 

178



CELİL BOZKURT / BURSA TÜRK OCAĞI VE FAALİYETLERİ (1913-1931) 31

ti.136 Ocak sineması, gayet geniş bir iş hacmine sahipti ve başka sinema 
şirketlerine de film sağlamaktaydı. Bir gazete haberinde, “Elhamra’nın 
Bursa Türk Ocağı’na gönderdiği filmlerle işe başlayan ve kentimizin güzel 
bir yerinde bulunan Şark Sineması, bu günden itibaren zamanımızın en 
güzel filmlerini oynatmaya başlamıştır.”137 denilerek Ocağın potansiyeline 
dikkat çekilmiştir. 

Türk Ocakları; Ocaklı vatandaşları kaynaştırmak, bazı hayır kurum-
larına gelir elde etmek ve milleti eğlendirmek amacıyla Ocaklarda balolar 
düzenlemiştir. Bu faaliyetlerin, seçilen bir sorumlu heyetin gözetiminde, 
belli bir program ve plan çerçevesinde yapıldığı görülmektedir. Balo faali-
yeti gerçekleştiren Ocaklardan biri de Bursa Türk Ocağı olmuştur. Gaze-
te haberlerine göre, Ocağın 1928 ve 1929 yıllarında değişik balolar dü-
zenlediği görülmektedir.138 

6. Piyango Faaliyetleri 

Türk Ocakları Yasası’nın 6. maddesinde bahsi geçen Ocak gelirleri 
arasında “Piyangolar ve Sair Hasılat” hükmü gereğince Türk Ocakları 
Genel Merkezi ve şubeler zaman zaman piyangolar düzenlemiştir.139 
Bursa Türk Ocağı, Ocağa bir gelir kaynağı olarak kimi zaman eşya piyan-
goları düzenlemiş ve vatandaşları bunlara teşvik etmiştir. Bu piyangolarda 
kullanılan bir bilete göre, Ocak, başkan Dr. Nazif Şerif imzasıyla 1 Eylül 
1926 yılında çekilmek üzere 1 lira karşılığında biletler bastırmıştır.140 

Mudanya Türk Ocağı da, 10 Şubat 1928’de ikramiye adedi 250 olan, 
2.500 bilet üzerinden eşya piyangosu düzenlemiş, Ocak Reisi Necati Bey 
bizzat piyangoya iştirak ederek milleti teşvik etmiştir. Bu çekilişte 85 lira 
değerindeki Singer makinesi 105 numaralı bilete isabet etmiştir. Piyango 
çekilişinden az önce Ocak Reisi Necati Bey, kendi namına almış olduğu 
üç bileti müzayedeye koymuş ve kısa bir müddet içinde mezkûr biletler 
500 kuruşa kadar artırılarak banka memuru Saffet Bey’in üzerinde kal-
mıştır.141 

7. Diğer Faaliyetler 

Bursa Türk Ocağı, kendi faaliyetleri dışında, sahip olduğu sosyo-eko-
nomik imkânlar sayesinde başka kurumlara ev sahipliği yapmış ve bu 
kurumların faaliyetlerine ciddi destekler sunmuştur. 1918’de kurulan ve 
başkanlığını Avukat Muhiddin Baha Bey’in (Pars) yaptığı Bursa Muhipler 
                                                           
136 İbrahim Karaer, a.g.e., s. 168-169. 
137 Ertuğrul, 15 Kanun-u Sani 1924. 
138 İbrahim Karaer, a.g.e., s. 171-172. 
139 Türk Ocakları Yasası, 23 Nisan 1341 (1925) tarihinde Ankara’da ikinci içtimaını akd et-
miş olan kurultayda tadil edilen yasadır. Ankara 1341 (1925), s. 1. 
140 Mehmet Uzun Baboğlu, a.g.e., s. 39.   
141 Türk Yurdu, C. 21-7, S. 196-35, Şubat, 1928. Nakleden Tütibay, 13. Cilt (21), 1928, s. 123. 
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Cemiyeti, Bursa Türk Ocağı binasından idare edilmekteydi. Bursa’nın 
tarihi ve kültürel zenginliklerini saptamayı hedefleyen Cemiyet, “Maddi 
ve manevi her türlü gelişmeye layık olan, İstanbul’a yakınlığı ve tarihi zen-
ginliklerine rağmen ekonomik ve sosyal konularda birçok vilayetten geri 
durumda olan Bursa’yı her alanda ileri götürmeyi”142 amaçlamaktaydı. 

1924’te bir grup öğretmen tarafından kurulan ve Coğrafya alanında 
bilimsel araştırmalar yapmayı amaçlayan Bursa Vilayeti Coğrafya Cemi-
yeti, ilk kongresini Bursa Türk Ocağı’nda yapmış ve faaliyetlerini Ocak-
tan idare etmiştir.143 Cumhuriyet sonrasında birçok alanda örgütlenen 
Esnaf Dernekleri, 1924 yılında haftada üç kez Bursa Türk Ocağı’nda 
söyleşi de bulunmaktaydı. Bursa Esnafı, Ocak binasında 32 esnaf tem-
silcisiyle yaptığı toplantıda Bursa’da lonca kurulmasına karar vermiştir. 
Esnaf, sanat ve ticaretin gelişmesi ve tüzük faaliyetlerinin uygulanması 
için Bursa Türk Ocağı üyeleriyle yakın ilişkiler kurmuştur.144 

Bursa Türk Ocağı’nın Kapatılması 

II. Meşrutiyet döneminde kurulan, devlet ve toplum hayatında üstlen-
diği görevlerle önemli roller oynayan Türk Ocakları, Atatürk’ün 1930 yılı-
nın sonlarında gerçekleştirdiği yurt gezilerinden sonra kapanma süreci-
ne girmiştir. 1931’in başlarında Türk basınında, Cumhuriyet Halk Fırka-
sı’nın il ve ilçelerde Halkevleri kuracağı, Halkevlerinde sinema, kitaplık 
ve konferans salonlarının bulunacağı, Gazi’nin bu konuda Cumhuriyet 
Halk Fırkası’na talimat verdiği haberleri yazılmıştır. 20 Mart 1931 tari-
hinde Türk Ocakları’nın kapatılacağı ilk kez gayri resmi olarak açıklan-
mış, bu konuda Türk basını hararetli bir tartışmaya girmiştir.145 

24 Mart 1931’de Çankaya Köşkü’nde Atatürk, Celal (Bayar), Sadri 
Maksudi (Arsal), Siirt Mebusu Mahmut (Soydan), Dr. Reşit Galip Vasıf 
(Çınar) ve Hamdullah Suphi beylerin bulunduğu bir toplantıda “Ocakla-
rın artık yapacak bir işi kalmadığına dair” bir rapor hazırlanmıştır. Ar-
dından, 10 Nisan 1931’de toplanan Türk Ocakları Kurultayı’nda, Türk 
Ocakları’nın kendini fesih ve tüm mal varlığını CHF’ye devretmesi kararı 
alınmıştır.146 Böylelikle 1912’den beri faaliyette olan Türk Ocakları, men-
kul ve gayrimenkul mülküyle birlikte CHF’ye devredilmiştir.147 
                                                           
142 Ertuğrul, 29 Ağustos 1918. 
143 Ertuğrul, 27 Teşrin-i Sani 1924. 
144 Arkadaş, 20 Kanun-u Evvel 1924. 
145 Yusuf Sarınay, a.g.e., s. 321. 
146 Cumhuriyet, 11 Nisan 1931. Türk Ocakları’nın kapatılmasına dair farklı görüşler ortaya 
atılmıştır. Bunlardan bazıları için bkz. Yusuf Sarınay, a.g.e., s. 325-329. 
147 Kapanan Türk Ocakları’nın sayısı ile ilgili farklı rakamlar verilmiştir. Türk Ocakları Ka-
tib-i Umumisi Dr. Fethi Erden, Ocak sayısını 276 olarak vermiştir. Bkz. Fethi Erden, “Türk 
Ocakları Nasıl Kurtuldu, İngilizler Tarafından Nasıl Kapatıldı, Geçirdiği Buhranlar ve Ocakla 
İlgili Hatıralar”, Türk Yurdu, 3. Cilt, Sayı: 301, Aralık, 1963, s. 58. Hamdullah Suphi, Ocak 
sayısını 267 olarak vermektedir. Bkz. Hamdullah Suphi Tanrıöver, “Türk Ocaklarının Tarihi, 
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1931’de kapatılan Bursa Merkez Türk Ocağı ile ilçe Ocaklarının CHF’-
ye devredilen emlakı ve kıymeti aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.148 

 

Türk Ocakları, 18 yıllık bir aradan sonra 1949 yılında yeniden açılmış 
ve faaliyete geçmiştir. Bursa Türk Ocağı, 1950’de Avukat Muhittin Talay 
başkanlığında 3. faaliyet dönemine başlamış ve 1957’ye kadar faaliyette 
kalmıştır. Uzun bir suskunluk döneminden sonra 2003’te 4. faaliyet dö-
nemine başlayan Bursa Türk Ocağı hala faaliyettedir. 

Sonuç 

Türk Ocakları, Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde milli bir 
bilinçten yoksun olan ve imparatorlukla birlikte belirsiz bir geleceğe sü-
rüklenen Türk toplumuna sahip çıkmak amacıyla kurulmuştur. Türk in-
sanını Türk milliyetçiliği etrafında toplamak ve ona Türklük bilincini ka-
zandırarak tarih sahnesinde tutmak Ocakların temel görevi olmuştur. 
1913’te kurulan ve Bursa gibi tarihi ve kültürel yönden zengin bir mirası 
temsil eden Bursa Türk Ocağı, sahip olduğu sosyo-ekonomik potansiyel 
ve faaliyet zenginliğiyle Türk Ocaklarının önde gelenlerinden olmuştur. 
Bursa Türk Ocağı, farklı sahalarda ürettiği hizmetlerle ve organize ettiği 
faaliyetlerle II. Meşrutiyet ve Cumhuriyet döneminde Bursa’nın en önem-
li sivil toplum örgütü haline gelmiştir. 

Bursa Türk Ocağı, ağırlıklı olarak eğitim ve sağlığı, Türk kimliğinin 
inşasında en önemli faaliyet alanları olarak belirlemiştir. Ocak, yoğun 
olarak gerçekleştirdiği konferans, kurs ve müsamere vb. gibi faaliyetlere 
                                                                                                                                        
Türk Yurdu, Cilt: 4, Şubat, 1965, s. 1. Türk Ocakları’nın resmi web sitesinde yer alan Nec-
meddin Sefercioğlu imzalı bir yazıda Ocak sayısı 264 verilmiştir. Bakınız; 
http://www.turkocagi.org.tr/index.php/tarih/tuerk-oca-tarihi/3091-tuerk-ocaklarnn-ksa-tarihcesi 
148 Fethi Erden, “a.g.m.”, s. 58. 
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ilaveten, şehrin farklı mevkilerinde açtığı gece ve gündüz okullarıyla 
Türk insanının cehaletle mücadelesine öncülük etmiştir. İdeal Türk kim-
liğinin eğitimli olduğu kadar sağlıklı bireylerden oluştuğuna da inanan 
Ocak, açtığı dispanserler ve sağladığı parasız sağlık hizmetleriyle savaş 
yorgunu Türk insanının en büyük destekçisi olmuştur. Ocak aynı za-
manda, Türk milli şuurunu harekete geçirmek için sosyo-kültürel etkin-
likler düzenlemiş ve vatandaşların bu faaliyetlere katılmasını sağlamış-
tır. Ocağın bu doğrultuda faaliyet gösteren spor derneği, gerçekleştirdiği 
kulüp müsabakaları, izcilik, musiki ve milli raks gibi hizmetlerle Bursa’-
da bazı çağdaş kurumların doğuşuna zemin hazırlamıştır. 

Bursa Türk Ocağı, Cumhuriyet döneminde Atatürk devrimlerinin yer-
leşmesinde ve Türk toplumunun çağdaşlaşmasında görev alan öncü 
Ocaklardan olmuştur. Bu bağlamda sergilediği başarılı ve fedakâr çalış-
malarıyla Mustafa Kemal Paşa’nın takdirini kazanan Ocak, Paşa’nın hi-
mayesine aldığı tek Türk Ocağı olma ayrıcalığını kazanmıştır. Mustafa 
Kemal Paşa, yaptığı yurt gezilerinde Bursa Türk Ocağı'nı ziyaret etmeyi 
ihmal etmemiş ve burada güncel devlet meselelerini vatandaşla paylaş-
ma imkânı bulmuştur. 

Bursa’da eğitim ve sağlık sorunları yaşayan vatandaşların zaman za-
man Ocak yetkililerinden yardım talebinde bulunması, Ocağın bazı ku-
rumlara idari merkezlik yapması ve bu kurumların faaliyetlerine maddi 
destek sağlaması Bursa Türk Ocağı’nın ulaştığı sosyo-ekonomik gücü 
göstermesi bakımından önemlidir. 
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XX. YÜZYILIN İLK YARISINA KADAR 

TÜRKİSTAN’DA KADIN 

Dr. Seda YILMAZ VURGUN* 

Öz 

Türkistan XVI. yüzyıldan itibaren bir gerileme dönemine girmiştir. Bu 

durum toplumun her kesimini olduğu gibi kadınların da sosyal ve hukuki 

statüsünü etkilemiştir. Kadın sosyal hayatta ikinci planda kalmıştır. Kır-

sal alanlarda, kentlerde, göçebe ve yerleşik hayatta yaşayan kadınlar 

arasında farklılıklar olmuştur. Kentlerde yaşayan kadınlar kırsal alanlar-

da yaşayan kadınlara nispeten daha özgür bir yaşam sürmüşlerdir. Tür-

kistan’da kadın hareketi ceditçilerin etkisiyle XIX. yüzyılın sonundan iti-

baren gelişmeye başlamıştır. 

Anahtar kelimeler: Türkistan, Kadın, Aile. 

Abstract 
Woman In Turkestan From 18th Century First Half To 20th  

Century First Half 
Starting from 16th Century, Turkestan has entered a period of decline. 

Similar with all components of the society, this decline stage influenced le-

gal and social status of women as well. Women have been pushed down to 

secondary position in social life. Differences have been emerged among wo-

men who live in rural areas and urban areas also who live as nomads and 

as settlers. Relative to women who live in rural areas, urban women have 

lived more free. Feminist Movement in Turkestan has started to develop 

within the influence of Cedidists since the end of 19th Century. 

Key words: Turkestan, Woman, Family. 

Kadının kız çocuk, eş ve anne olarak konumu, erkek karşısındaki 
statüsü, ferdi ve içtimai hayattaki yükümlükleri bakımından farklı açı-
                                                           
* Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü. 
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lardan uygulamalara maruz kalmıştı. Tarih boyunca kadın, anaerkil aile 
yapısı bazı ilkel topluluklarda kutsallaştırılmış, bazılarında ise erkeklerle 
eşit statülere sahip olmuştu. Öte yandan kadın ataerkil bazı topluluklar-
da ise erkekten sonra ikinci planda kalmış ve diğer toplumlarda ise hiç 
bir hak ve özgürlüğe sahip olmamıştı.1 

Eski Yunan’da kadınların hiçbir politik yetkisi yoktu. Roma’da kadın-
lara kamu hukuku alanında hiç bir hak verilmemişti. Budist felsefe er-
kek ekole dayanıyordu. İlk başlarda kadınların karmik sistemde erkek-
lerden daha aşağı seviyede olduklarına inanılırken sonraları bu sistem 
değişmişti.2 İranlıların eski dini Zerdüşt’te kadın kötülüğün sembolü idi. 
Zerdüşt dininde kötülüğü simgeleyen tanrıların hepsinin kadın olması 
dikkat çekiciydi.3 

Yahudilikte kadının rolü ataerkil aile yapısına uygun olarak belirlen-
miş, sosyal fonksiyonlar cinsiyete göre belirlenmişti. Hıristiyanlıkta ilk 
günah anlayışına dayanan kadın karşıtı bir söylem vardı. İlk günahı işle-
yerek insanlığın kötü duruma düşmesine sebep olan Havva bir kadın ol-
duğu için Hıristiyanlar kadına şeytan gözüyle bakmıştı.4 Ortaçağ Hıristi-
yan dünyasında kadın kötülenmiş ve buna bağlı olarak sosyal hayattaki 
statüsü oldukça aşağı bir seviye de bulunmuştu. XII. yüzyıldan sonra ise 
Batı’da cadı avı başlamıştı.5 

Arap dünyasında kadınların durumu da içler acısıydı. Kızlar diri diri 
toprağa gömülüyor ve kız çocuğu babası olmak utanç kaynağı sayılıyor-
du. İslâm’ın gelmesiyle kadınların durumu değişmiş kadınların savaşa 
katıldıkları dönemler gelmişti.6 

Eski Türkler aile tipi ataerkil bir yapıya sahip olmasına rağmen kadın 
çağının diğer kavimlerine göre daha iyi bir konum edinmişti.7 Türklerde 
cinsiyet ayrımı yapılmamış kadın hukuk bakımından erkekle eşit olmuş-
tu. Türkler hür veya köle olsun hiçbir kadını hor görmemişlerdi.8 Eski 
Türklerde ana soyu ile baba soyu birbirine eşitti. Türklerde Şamanizm 
                                                           
1 Ömer Faruk Harman, “Kadın”, İslam Ansiklopedisi, Diyanet Vakfı Yayınları, Cilt: 24, İstan-
bul, 2001, s. 83-84. 
2 Necdet Sevinç, Eski Türklerde Kadın ve Aile, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul, 
1987, s. 46. 
3 Meral Altındal, Osmanlıda Kadın, Altın Kitaplar Yayınevi, İstanbul, 1994, s. 9; Afet İnan, 
Tarih Boyunca Türk Kadının Hak ve Görevleri, Milli Eğitim Yayınları, İstanbul, 1982, s. 33. 
4 Necdet Sevinç, a.g.e., s. 46; Huriye Tekin Önür, “Ortaçağda Türk Kadının Sosyal Konumunu 
Etkileyen Bazı Faktörler”, Ortaçağda Kadın, Ed. Altan Çetin, Lotus Yayınları, Ankara, 2012, s. 
62-63. 
5 Ömer Faruk Harman, “a.g.m.”, s. 86. 
6 Hayreddin Karaman, İslam’da Kadın ve Aile, Ensar Yayınları, İstanbul, 1993, s. 21. 
7 Şefika Kurnaz, II. Meşrutiyet Döneminde Türk Kadını, Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları, İs-
tanbul, 1996, s. 13; Zehra Celasun, Tarih Boyunca Kadın, Ülkü Kitap Yurdu, İstanbul, 
1946, s. 47, 51; Mehmet Işık, Türklerin Kültür Kökenleri ve Etnik Yapısı, Yakamoz Yayınları, 
İstanbul, 2009, s. 34-38; Huriye Tekin Önür, “a.g.m.”, s. 61, 72. 
8 Necdet Sevinç, a.g.e., s. 48-55; Bahaeddin Ögel, Dünden Bugüne Türk Kültürünün Gelişme 
Çağları, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları, İstanbul, 1988, s. 250. 
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kadınlardaki kutsal güce dayanıyordu. Bu nedenle şaman erkekler ken-
dilerini kadınlara benzetmeye çalışıyorlardı.9 Kadın destanları, tarih ve 
edebiyat yazıtlarında göze çarpmaktaydı.10 Ata binip, silah kullanabilen 
Türk kadını savaşa katılabiliyordu. Devlet yönetiminde hakan kadar ha-
tun da söz sahibi idi.11 Türklerde İslâm dinin kabulü ile kadın haklarında 
gerilemeler olmuştu. Bu durumda İslâm’ı kabul eden kavimlerin gelenek 
ve göreneklerinin Türkler üzerinde etkili olması önemli bir rol oynamıştı.12 

Fransız devrimi kadın hakları açısından bir mihenk taşı olmuştu. Ka-
dın toplumda bir birey olduğunu fark etmişti. Kadınlar sivil bir kişilik 
kazanmışlardı. Kadınlar artık kendilerini temel hak ve özgürlüklerini 
tam anlamıyla kullanmada muktedir özgür, gerçek bireyler olarak gör-
müşlerdi. Bu dönemde kadın sorunları siyasal platforma taşınmışı.13 İn-
giliz kadınlar haklarını elde edebilmek için elli yılla yakın mücadele et-
miş ve neticede zorla birçok alanda haklarını elde etmişlerdi.14 

Sanayi inkılâbı sayesinde kadınlar işçi olarak çalışmaya başlamışlar-
dı. Zamanla düşük ücretle çalışma ve uygun koşullarda çalışamamaları-
nın etkisiyle ayaklanmış ve haklarını istemişlerdi. Neticede kadın hakları 
Avrupa ülkelerinde farklı şekilde gelişme göstermişti.15 

Kadınların sosyal hayatta girmesini sağlayan temel faktörlerden biri 
de savaşlardı.16 I. ve II. Dünya savaşı ile kadınlar için sosyal ve hukuki 
hayattaki gelişmeler hızlanmış, bunu da ekonomik hayattaki gelişmeler 
izlemişti. Ayrıca savaş sırasında erkeklerin fabrika ve imalathanelerdeki 
yerini kadınlar almıştı. Savaşlar neticesinde erkeklerin sayısının azalma-
sı sonucunda kadının iyi eğitim almasının ve kendini geliştirmesinin önü 
kısmen açılmıştı.17 

XVIII. ve XX. Yüzyıllar Arasında Kadının Durumu 

Türkistan’da kadın kutsal bir yere sahip olmuştu.18 Türkistan’daki 
kadın ile Osmanlı, İran, Müslüman ve Hint kadını arasındaki farklılık 
                                                           
9 Ziya Gökalp, Türkçülüğün Esasları, İnkılâp ve Aka Kitapevleri Yayınları, s. 150-153. 
10 Zehra Celasun, Tarih Boyunca Kadın, Ülkü Kitap Yurdu, İstanbul, 1946, s. 47, 51. 
11 Meral Altındal, a.g.e., s. 9. 
12 Afet İnan, a.g.e., s. 33-34; Huriye Tekin Önür, “a.g.m.”, s. 61; Afet İnan, “Kadın”, Türk 
Ansiklopedisi, Cilt: 21, Millî Eğitim Yayınları, Ankara, 1974, s. 91. 
13 Elisabeth G. Sledziewski, “Dönüm Noktası Olarak Fransız Devrimi”, Kadınların Tarihi Dev-
rimden Dünya Savaşına Feminizmin Ortaya Çıkışı, Çev. Ahmet Fethi, Er: Georges Duby-
Michelle Permot, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2005, s. 41-45; Gisela Bock, 
Avrupa Tarihinde Kadınlar, Çev. Zehra Aksu Yılmazer, Literatür Yay., İstanbul, 2004, s. 41-42. 
14 Süheyla Kadıoğlu, 20. Yüzyıl ve Kadın: Batı Ülkelerinde Kadın Hareketleri, Gri Yayınevi, 
İstanbul, 2005, s. 20-21. 
15 Şefika Kurnaz, a.g.e., s. 14-15. 
16 Süheyla Kadıoğlu, a.g.e., s. 17-19. 
17 M. Akif Aydın, “Kadının Hukuki Statüsü”, Diyanet Ansiklopedi, Cilt: 24, İstanbul, 2001, 
s. 85; Süheyla Kadıoğlu, a.g.e., s. 18-20. 
18 Meral Altındal, a.g.e., s. 9. 
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göze çarpar. Türkistan’da kadının siyasi, sosyal, hukuki konumunu dini 
kurallar, siyasi, sosyal çevre, etnik yapı ve İslam öncesinden gelen kültü-
rel miras etkilemiştir. 

Türkistan’da Özbekler, Kırgızlar, Kazaklar Tacikler, Türkmenler, Ka-
rakalpaklar, İranlılar, Araplar, Yahudiler, Afganlılar, Hindular ve Çinge-
neler gibi birçok halk yaşamakta idi.19 

Çok uluslu bir yapıya sahip olan Türkistan’da milletlerin kültürel ya-
pısı, bölgenin coğrafi özellikleri ve iklim yapısına göre kadınların sosyal 
hayattaki yeri farklılık göstermekteydi. Bölgede yaşayan halkı dağlı-şe-
hirli, yerleşik-göçebe, zengin-fakir diye değişik şekillerde sınıflandırmak 
mümkündü. Her kategoride yaşayan kadının kendine has özellikleri bu-
lunmaktaydı. 

Türkistan’daki aile yapısı katı bir ataerkil yapıya sahipti.20 Bunun ne-
ticesinde kadınların aile içindeki konumu erkeğe sıkı sıkıya bağlıydı. Şe-
hir hayatındaki kadınlar göçebe hayat süren kadınlara göre daha az yıp-
ranmaktaydı. Güçlü devlet adamlarının ve zenginlerin eşleri kölelere sa-
hiplerdi.21 Şehirlerde yaşayan diğer ekonomik seviyelere sahip kadınlar 
ise genelde evlerde hayatlarını devam ettiriyorlardı. Kentlerde yaşayan 
Türkistan kadının hayatı eşi, akrabaları ve komşuluk ilişkileri çerçeve-
sinde bir sosyal çevreden oluşmaktaydı. Kırsal kesim hariç kadının bir 
çalışma ortamı yoktu. 

Şehirde kadınları görmek oldukça zordu. Onlar evlerin kafesli camla-
rından dışarıyı izler veya çatılarda gezinirlerdi.22 Evler Müslüman ülkele-
rin genelinde olduğu gibi23 kadınları yabancı gözlerden sakınmak için di-
zayn edilmişti ve camları çok azdı.24 Zengin kadınların evin dışında gö-
zükmeden rahatça dolaşmaları için evlerin çevresine uzun surlar yapılır-
dı. Önemli tüccarlar ve devlet adamlarının evlerinde kadınların yaşadığı 
harem bölmesi olurdu. Bu insanların genelde iki üç eşi vardı. Erkekler 
birden fazla eşe sahipse bunların önde gelenleri için harem odası, diğer-
leri için ise oda yapılırdı.25 

Kırsal kesimde yaşayan kadınların durumu Avrupa’daki çağdaşlarına 
göre daha farklıydı. Avrupa’da şehirlerde yaşayan kadınlar daha özgürdü 
                                                           
19 Baron Meyendorf, “A Journey From Orenburg to Bokhara in The Year 1820”, The Great 
Game: Britain and Russia in Central Asia, Cilt: V, Kısım: II, Routledge, London, 2004, s. 34, 39; 
O. Olufsen, The Emir of Bokhara and His Country, William Heinemann, London, 1911, s. 282. 
20 Lowrance Krader, “Orta Asya Halklarında Aile Yapısı”, Anayurttan Atayurda Türk Dünya-
sı, Kültür Bakanlığı Yayınları, Cilt: 2, Sayı: 8, Ankara, Mart 1995, s. 56-58. 
21 Baron Meyendorf, a.g.e., s. 36. 
22 O. Olufsen, a.g.e., s. 312. 
23 Burçak Evren - Dilek Girgib, Osmanlı Kadını ve Yabancı Gezginler, İstanbul, 1996, s. 20. 
24 Thierry Zarcone, Yasak Kent Buhara, (1830-1888), Çev: Ali Berktay, İletişim Yayınları, İs-
tanbul, 2001, s. 126; Gabriel Bonvalot, Eski Yurt: Orta Asya’dan, Çev: M. Reşat Özmen, Ter-
cüman Gazetesi Yayınları, İstanbul, 1894, s. 40; Elizabeth E. Bacon, a.g.e., s. 74. 
25 O. Olufsen, a.g.e., s. 315, 326. 
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ve kırsal kesimde yaşayan kadınlar şehirlere göç ettiklerinde onlardan 
çok şey öğrenmişlerdi.26 Türkistan’da ise tersine bir durum söz konusuy-
du. Göçebeler şehirli kadınlara göre daha özgürdüler ve daha serbest bir 
ortam içinde hayatlarını sürdürmekteydiler. Yarı göçebe kadınlar kışın in-
şa ettikleri evlerde günlük işlerine devam ederken yazın sıcak hava koşul-
larından dolayı aileleri ile hayvanları ile birlikte dağlık yüksek yerlere göç 
etmekteydiler.27 Göç ettikleri yerlerde çadırları kadınlar kurarlardı ve bu 
konuda çok maharetliydiler.28 Göçebe hayat süren kadınlar çadırın genel 
işleyişinden sorumluydu ve onlar her açıdan eşlerine destek olmaktaydı.29 

Tacik kadınların sosyal durumu yaşadıkları bölgeye göre de farklılık 
göstermekteydi. Dağlı Tacikler tek eşe sahip olup İslâmî kurallara sıkı sı-
kıya bağlı değillerdi. Erkekler kadınlarını süslü takılarla şımartırlardı Ta-
cik kadınları güzellikleri ile Türkistan halkı arasında hemen fark edilir-
lerdi.30 Karakalpak kadınları uzun boylu yapıları ve güzellikleri ile dikkat 
çekerlerdi.31 

Özbek kadınları ise sürekli çalışırlardı. İşleri hiç bitmezdi. Çok fazla 
ev işleri ile yıprandıkları için bölgenin diğer kadınlarına göre daha erken 
yaşlanırlardı.32 Türkmenlerde kadınlar diğer milletlere göre çok daha faz-
la saygı görürlerdi. Yemek yapar, çocuklara bakar, halı dokur, tahıl 
öğütmek gibi işlerle ilgilenirlerdi.33 Kırgız kadınları çok çalışkan olup 
ipek kozası temizler ve ipek büküp nakış işlerlerdi.34 Göçebe toplumlarda 
kadının aile ekonomisine katkısı erkeklerden daha fazlaydı.35 Ancak ka-
dınlar aile bütçesine fiziki ve el becerisi gerektiren işler ile katkıda bu-
lunsalar da ekonomik alan da eşlerine bağlı olmuşlardı. 

Günlük hayatta kadınlar Buhara hanlığında çocuklarını da yanlarına 
alarak öğlenleri güneşlenmek için çatıya çıkarlardı.36 Kadınlar genel ola-
rak kamu görevinden uzak tutulmuşlardı.37 Evlenme konusunda kadın-
                                                           
26 Süheyla Kadıoğlu, a.g.e., s. 15-16. 
27 O. Olufsen, a.g.e., s. 281. 
28 İ.A. Mac Gahan, Hive Seyahatnamesi ve Tarihi Musavver, Akademi Kitabevi, İzmir, 1995, 
s. 25; Edmond O’Donovan, The Merv Oasis, Cilt: II, Smith, Elder, & Co., Waterloo Place, 
London, 1882, s. 138. 
29 Mustafa Gökçe, “Seyyahlara Göre 19. Yüzyıl Türkmenistan’ında Kadın”, Uluslararası Sos-
yal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 1/4, 2008, s. 235. 
30 O. Olufsen, a.g.e., s. 288-290. 
31 Cemal Kutay, Sahte Derviş, Arkın Dağıtım, İstanbul, 1970, s. 62. 
32 O. Olufsen, a.g.e., s. 290-292. 
33 Henri de Coulboeuf de Blocquevılle, Türkmenler Arasında, Çev. Rıza Akdemir, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1986, s. 60. 
34 İ.A. Mac Gahan, a.g.e., s. 110-111; Afet İnan, a.g.e., s. 35. 
35 S.G. Klyashtorny - T.İ. Sultanov, Kazakistan: Türkün Üç Bin Yılı, Selenge Yayınları, İstan-
bul, 2003, s. 343. 
36 O. Olufsen, a.g.e., s. 264. 
37 M. Akif Aydın, “a.g.m.”, s. 90. 
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lar kadar erkekler de söz sahibi değildi ve baba ne derse o yapılırdı. Evli-
lik babalar arasında yapılan bir pazarlık gibiydi. Evlenecek kıza kalın 
ödeme geleneği yaygındı.38 Özbek ailesinde kadının eğitim seviyesi arttığı 
dönemlerde bile baba otoritesi her şeyden üstün sayılırdı.39 Kazaklarda 
baba tarafından yedi göbek yakınla evlenmek yasak iken,40 Türkmenler-
de yakın akraba ve aynı kabile içinde evlilik görülürdü. Türkistan’da ev-
lilikler erken yaşta yapılırdı. Kızlar on iki yaşlarından itibaren evlendiril-
meye başlanırdı. Kız tarafının başlık alması, kızların başka birine kaç-
masının önüne geçmek ve erkek tarafının genç gelin istemesi gibi neden-
lerle erken evlenmeler olurdu.41 Kazak toplumunda kızın isteği dışında 
yapılan kız kaçırma olayı çok nadir olarak görülürken, Kalmuklular ve 
Kırgızlarda kız kaçırma olayına rastlanırdı.42 Kazaklar erkek çocukları-
nın evin çatısı, kız çocuklarının ise evin bereketi olduğunu kabul eder-
lerdi.43 

Türkistan’da başlık parasının çok olması tek kadınla evliliğe imkân 
vermişti. Zenginlerin eşleri üstlerine kuma gelecek diye genelde korku 
içinde yaşarlardı. Çok eşli erkeklerin hanımları arasındaki rekabet dola-
yısı ile oldukça başının ağrıdığı durumlar gözlenmişti.44 Öte yandan han-
lar genelde tek eşli değillerdi. Mesela Buhara emiri Şah Haydar’ın onlar-
ca eşi olduğu iddia edilmektedir. Dört meşru eşi olan emir yeni biriyle 
evlenmek istediğinde eşlerinden birini boşar yenisi ile evlenirdi.45 

Türkistan’daki kadınlar için var olan diğer bir sorun da hastalıklardı. 
Özellikle Pamir vahalarında yaşayan insanların evlerinin sadece tepesin-
de hava almak için bir tahta ile açılıp kapanan bir delik vardı. Bu bölge-
nin kadınları yeteri kadar temiz hava alamadığından hasta olurlardı.46 
Şehirde yaşayan kadınlar için de durum aynıydı. Şehirli kadın ömrünün 
çok büyük bir kısmını evde geçirirdi. Özellikle soğuk kış günlerinde evler 
mangalla alttan ısıtılır ve bu durum yeterli havalandırması olmayan oda-
larda kadının mangal yağı ve duman tesiri altında kalmasına neden 
olurdu.47 Çok sıcak zamanlarda ve kum fırtınalarında kadınlar yüzlerine 
                                                           
38 Gabriel Bonvalot, a.g.e., s. 47; Elizabeth E. Bacon, Esir Orta Asya, Çev. Tansu Say, Ter-
cüman Yayınları, İstanbul, s. 53-54; Mehmet Alpargu, “Türkistan Hanlıkları” Türkler, Cilt: 8, 
Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 2002, s. 597. 
39 Fuat Uçar, Geçmiş, Günümüz ve Geleceğin Türk Dünyası, IQ Kültür Sanat ve Yayıncılık, 
İstanbul, 2009, s. 191. 
40 Zeyneş İsmail, Kazak Türkleri, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 2002, s. 169. 
41 Elizabeth E. Bacon, a.g.e., s. 52, 66. 
42 Mehmet Alpargu, “a.g.m.”, s. 597. 
43 Fuat Uçar, a.g.e., s. 123. 
44 Elizabeth E. Bacon, a.g.e., s. 84. 
45 Muhammed Bilal Çelik, 1800-1865 Yılları Arasında Buhara Emirliği, Sakarya Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, Basılmamış Doktora Tezi, Sakarya, 2009, s. 120. 
46 O. Olufsen, a.g.e., s. 328. 
47 Gabriel Bonvalot, a.g.e., s. 42. 
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taktıkları peçeyi güneşten korumak için kullanıyorlardı. Fakat peçe göz-
lerini ısıtıyor ve mikroplu olduğu için göz hastalıklarına neden oluyor-
du.48 

Türkistan’da kadınların eğitimine önem verilmezdi Mesela Sart ço-
cukları altı yaşına kadar sokakta oyun oynar sonra ev işlerine alıştırılır-
lardı. Zenginlerin kızlarının bir kısmı dokuz yaşına kadar okutulur ar-
dından eğitimsiz bir şekilde hayatlarına devam ederlerdi.49 Türkistan’da 
XIX. yüzyıl sonlarında kızlar için eğitim veren mektep sayısı oldukça az-
dı.50 Buhara hanlığında kız çocukları genelde okutulmazdı.51 Sadece zen-
gin ailelerin çocukları Bibi-Kalfa denilen okullara gider ve burada eğitim 
görürlerdi.52 Kız mekteplerinde kadıların ve cami imamlarının eşleri eği-
tim verirlerdi. Bu kadınlar arasında kedini oldukça geliştirmiş olanları 
vardı.53 Kadınlar arasında az da olsa sanat dalları ile ilgilenmiş ve kendi-
ni göstermiş olanları vardı. XIX. yüzyılın başlarında Hokand’da Ömer 
Han’ın sarayında Uveyse ve Nadire adlı kadınların bulunduğu 101 şair 
bulunmaktaydı.54 

Doğu Türkistan’da XIX. asır ile birlikte eğitim müesseselerinde bir 
canlanma olmuştu. Ancak 1877 Doğu Türkistan’ın Çinliler tarafından iş-
gal edilmesinden dolayı bu canlanma Doğu Türkistan Türklerinin eğitim 
ve kültür seviyesinin batıya ulaşmasına yetmemişti.55 

Kadınların bir kısmı evlerinde tütün içerlerdi. Kadınlar ölümlerde bir 
araya gelirlerdi. Ölünün evine gider burada toplanır ve yüksek sesle ağıt 
yakarlardı. Cenaze törenlerine kadınlar katılırdı.56 Kadınlar camilere ve 
ziyaret yerlerine gidebilirlerdi.57 Kadınlar bazen yemek yapmak için ağaç-
ların altına gider ve orada eğlenirlerdi.58 

Kadınlar şehirler de bayram zamanı görülebilirlerdi. Çocukları ile bir-
likte açık alanlarda toplanır gösterileri izlerlerdi.59 Türkmen kadını misa-
                                                           
48 O. Olufsen, a.g.e., s. 444-445. 
49 Gabriel Bonvalot, a.g.e., s. 46-47. 
50 Seyfettin Erşahin, Türkistan’da İslam ve Müslümanlar: Sovyet Dönemi, Türkiye Diyanet 
Vakfı Yayınları, Ankara, 2007, s. 58. 
51 Muhammed Zâhir Bigi, Maverâünnehir’e Seyahat, Çev. Ahmet Kanlıdere, Kitabevi, İstan-
bul, 2005, s. 95. 
52 O. Olufsen, a.g.e., s. 388. 
53 Tümen B. Somuncuoğlu, Türkistan’da Eğitim ve Çarlık Rusya’sının Sosyo-Politik Açıdan 
Eğitime Yaklaşımı, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, Basılma-
mış Doktora Tezi, Ankara, 2006, s. 132. 
54 Baymirza Hayit, Türkistan Rusya İle Çin Arasında, Otağ Yayınları, Ankara, 1975, s. 130. 
55 Mehmet Saray, Doğu Türkistan Türkleri Tarihi: Başlangıçtan 1878’e Kadar, Kitabevi Ya-
yınları, İstanbul, 1997, s. 21. 
56 O. Olufsen, a.g.e., s. 392, 404-405. 
57 O. Olufsen, a.g.e., s. 420; Lady Macartney, An English Lady In Chinese Turkestan, Oxford 
University Press, Hong Kong, 1985, s. 131. 
58 İ.A. Mac Gahan, a.g.e., s. 111. 
59 O. Olufsen, a.g.e., s. 284-285. 
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firliğe gittiği zaman bile yün yâda ipek eğirirdi.60 Kadınların özel ve açık 
alanlarda erkeklerin önünde dans ettikleri genelde görülmezdi.61 Ancak 
kızlar ve kadınlar kendi aralarında gizlice raks ederlerdi. Fakat onların 
gösterileri genelde kadınların sahası ile sınırlanmıştı.62 Kadınlar arala-
rında eğlence yaptıkları zamanlarda çok güzel ve parlak kıyafetler giyer-
lerdi. Kaşgar’da kadınlar eğlence esnasında yere oturur çay pasta, kuru 
meyve gibi yiyeceklerin eşliğinde dans eden kızları izleyip müzik dinler-
ler, dansçıların başından aşağı para atarlardı.63 Bazı kadınların tütün iç-
meye düşkün olabildiği de görülmekteydi. Kuru kabaktan ve bambu ka-
mıştan yapılan nargile de içilebilirdi. Kadınların eğlence kültürünün 
içinde hamamların özel bir yeri vardı. Kadınlar hamamların içinde bulu-
nan balkonlara çıkarak dans eden beççeleri ve şarkı söyleyen kadınları 
izlerlerdi. 

Kadınlar genelde erkek doktorların kendilerini tedavi etmesine izin 
vermezdi. Misafir gelince kadınlar ve erkekler ayrı yerlerde yemek yerler-
di.64 Kazak kadınları misafir geldiğinde erkeklerin yemeği bitirmesini 
bekler ardından yemek yerlerdi.65 Kadınlar at veya eşek üstünde ya da 
yaya olarak yollarda görülebilirdi.66 Kadınlarla dışarıda konuşmak ya-
saktı.67 Kentli kadınlar yollarda yabancı birini görürlerse yol değiştirir 
veya yüzünü duvara çevirerek yabancının geçmesini beklerlerdi.68 

Kadınlar bütün olumsuz koşullara rağmen caddeleri sokakları gör-
mek ister ve bütün fırsatları değerlendirirlerdi. Kadınların bir kısmı ise 
göz ucuyla peçenin altından dışarıyı izlerlerdi.69 Çatılardan caddeyi izler-
ler, yabancı insanları merakla incelerlerdi. Bu durum Gayr-i Müslim ka-
dınlar için de geçerli olup onlar da kapılardan kafalarını uzatıp olup bite-
ni anlamaya çalışırlardı.70 Hanın hareminden bir kadın sokaktan geçtiği 
zaman erkekler başka bir yöne dönmeleri konusunda uyarılır eğer yap-
                                                           
60 Henri de Coulboeuf de Blocquevılle, a.g.e., s. 60. 
61 O. Olufsen, a.g.e., s. 436. 
62 Eugene Schuyler, Türkistan: Batı Türkistan, Hokand, Buhara ve Kulca Seyahat Notları, 
Çev. Firdevs-Halil Çetin, Paradigma Yayınları, İstanbul, 2000, s. 133-135; Lady Macartney, 
a.g.e., s. 121-123. 
63 Lady Macartney, a.g.e., s. 121-123. 
64 O. Olufsen, a.g.e., s. 332, 441, 546. 
65 Elizabeth E. Bacon, a.g.e., s. 53. 
66 O. Olufsen, a.g.e., s. 504. 
67 Thierry Zarcone, a.g.e., s. 130. 
68 O. Olufsen, a.g.e., s. 517; Elizabeth E. Bacon, a.g.e., s. 84. 
69 Frederick Gustavus Burnaby, A Ride to Khiva: Travels and Adventures in Central Asia, Ti-
me-Life Books, Amsterdam, 1986, s. 224. 
70 Mohana Lāla Munshi, Travels in The Panjab, Afghanistan, Turkistan, to Balk, Bokhara 
and Herat, W.H. Allen & Co., London, 1846, s. 127; Valentine Baker, Clouds in the East: 
Travels and Adventure on the Perso-Turkoman Frontier, Chatto and Windus, Piccadlly, Lon-
don, 1876, s. 256. 
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mazsa değnek yiyerek cezalandırıldı.71 Kadınlar çarşıdan dışlanmış ol-
malarına rağmen kadın eşyalarının yoğun olarak satıldığı onların alış-ve-
riş yapacağı alanlar vardı.72 

Orta Asya’da bozkır yaşam şekli ve sert hava koşulları giyim kuşamı 
etkilemişti. Yerleşik hayattaki kent kadınları dışarıda kapalı kıyafetler gi-
yerler ve yüzlerine peçe takarlardı. Nadiren yüzlerindeki peçeyi kaldırır-
lardı.73 Kentli kadınların iş yükleri azaldıkça ipekli ve pamuklu rahat ku-
maşları tercih ettikleri görülmüştü. Bozkır kadını zor yaşam koşulların-
da74 rahat hareket edebilmek ve işlerini kolay yapabilmek için genelde 
şalvar, gömlek, ceket ve cepken giyerdi.75 Bozkırda ve vahalar da bilekle-
re kadar uzanan kaftan kullanılırdı.76 Vahalarda yaşayan kadınlar, Ka-
zaklar ve Türkmenler peçe takmaya çok dikkat etmezlerdi.77 Kazak ka-
dınlarının giyim tarzı onların cinsiyetini, yaşını ve medeni durumunu 
çok net bir şekilde yansıtırdı. Genç kız evlendikten sonra iki yıl “saukele” 
adlı oldukça ağır bir başlığı takar ardından “jelek” denen daha sade bir 
başlığa geçerdi.78 Türkmen kadınları sarı veya kırmızı çizme giyerler saç-
larını örgü yapmayı severlerdi.79 Türkmen kadınlarının sade olanları bile 
gösterişli takılara sahiplerdi.80 

Kadınların birçoğu peçeli olmalarına rağmen göz kapakları ve kirpik-
ler için sürme veya is karası, cildi beyazlatmak için üstübeç, cildi parlat-
mak için eylik, dudakların pembeliğini artırmak için gül merhemi, ayak 
tabanları ve avuçları boyamak için kına gibi çeşitli süs ürünleri kullan-
maktaydılar.81 

Yahudiler kadınları ile dikkat çekmekteydi. Kaftanlarında tek renk ve-
ya çok az renk kullanmaktaydılar. Kaftan takmazlar yuvarlak bir kürk 
şapka takarlardı.82 Çingene kadınları başlarını örtmezlerdi.83 

Türkistan’da kadınların ilginç adetleri vardı. Mesela Türkmen kadını 
güzel bir çocuk görürse hemen ellerini çocuğun yüzüne vurur sonra ken-
di yüzüne götürürdü. Işıltılı ve değerli bir şeye dokunulduğunda bir tıl-
                                                           
71 Thierry Zarcone, a.g.e., s. 130. 
72 Thierry Zarcone, a.g.e., s. 129; Baron Meyendorf, a.g.e., s. 38. 
73 Mohana Lāla Munshi, a.g.e., s. 128. 
74 Mehmet Işık, a.g.e., s. 25. 
75 Afet İnan, a.g.e., s. 34; Mehmet Işık, a.g.e., s. 35. 
76 Elizabeth E. Bacon, a.g.e., s. 76. 
77 Elizabeth E. Bacon, a.g.e., s. 54; Gabriel Bonvalot, a.g.e., s. 214. 
78 Ergun Çağatay, Bir Zamanlar Orta Asya, Tetragon Yayınları, İstanbul, 1996, s. 151; Orta 
Asya’dan Esintiler, Ed. Tayfun Atmaca, TİKA Yayınları, Ankara, 2003, s. 93. 
79 Valentine Baker, a.g.e., s. 213. 
80 Edmond O’Donovan, a.g.e., s. 84. 
81 Thierry Zarcon, a.g.e., s. 129. 
82 O. Olufsen, a.g.e., s. 297-298. 
83 Nikolai Vladimirovich Khanikoff, Bokhara: Its Amir and Its People, Translated From The 
Russian of Khanikoff by Baron Clement A. de Bode, J. Madden, Londra, 1845, s. 91. 
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sımın olduğuna inanılırdı. Türkmen kadınları yabancılardan kaçmaz ya-
bancı erkeklerle rahatlıkla konuşurlardı.84 Evli kadınlar çocuklarının 
sağlıklı olması ve bol süt sahibi olmaları için göğüslerinde muska taşır-
lardı.85 

Türkistan’da kadınlar erkeklere birçok konuda yardım ederlerdi. Taş-
kent’te Kırgız kadınları tekstil ürünleri ile ilgilenirlerdi. Hububatın taşın-
dığı kalın kumaşlar, şilte, çadır ve halı yapımında kullanılan sert keçeler 
imal ederlerdi.86 Türkmen kadınları ev işlerini tamamlamanın yanında 
bir de halı dokurlardı.87 Hive kadınları pamuk ve ipekten kumaş imal et-
mede ve oya örgü gibi işlerde çok ustalardı.88 

Bu şartlar altında yaşayan Türkistan kadını savaşlar ve kabileler ara-
sındaki mücadelelerle uğraşmaktaydı. Türkistan kadını kimi zaman 
İranlılar ile aralarındaki çapul ve yağma hareketlerinde tutsak edilip esir 
düşerlerdi.89 Kimi zaman ise savaşlarda öldürülürlerdi.90 

XIX. yüzyılın sonuna doğru ceditçilik91 akımının etkisi toplumun bü-
tün kesimlerini etkilemeye başladı. Ceditçilik akımının öncüsü olan İs-
mail Gaspıralı’nın kadınlara geniş haklar verilmesi ile ilgili fikirleri Tür-
kistan’da destekçiler bulmuştu.92 Ceditçiler kadının toplum hayatındaki 
yerinin yükseltilmesi gibi konularda başarılı hizmetler görmüşlerdi.93 
Türkistan’daki Ceditçilerin kurduğu tiyatrolarda kadın sorunları, eşitlik 
ve eğitim ile ilgili konuların işlenmesi kadının toplum içindeki durumu-
nun değişmesine neden olmuştu.94 Kadın oyuncuların tiyatroda oyuncu 
olarak çalışması yaygın değildi ve bu rolleri genelde erkek oyuncular 
                                                           
84 Henri de Coulboeuf de Blocquevılle, a.g.e., s. 64-65; Mehmet Emin Efendi, İstanbul’dan 
Orta Asya’ya Seyahat, Haz. Rıza Akdemir, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2000, s. 43-
45. 
85 O. Olufsen, a.g.e., s. 449. 
86 Gabriel Bonvalot, a.g.e., s. 36. 
87 George N. Curzon, Russia in Central Asia in 1889 and the Anglo-Russian Question, Frank 
Cass & Co Ltd., London, 1967, s. 114; Valentine Baker, a.g.e., s. 213; Gabriel Bonvalot, 
a.g.e., s. 212. 
88 Ali Suavi, Hive Hanlığı ve Türkistan’da Rus Yayılması, Haz. M. Abdülhaluk Çay, İstanbul, 
1977, s. 92. 
89 Baron Meyendorf, a.g.e., s. 36; Thierry Zarcone, a.g.e., s. 136-137; Orhan Tan, Merv, 
Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı Yayınları, Ankara, 2000, s. 142. 
90 Mehmet Saray, Rus İşgali Devrinde Osmanlı Devleti İle Türkistan Hanlıkları Arasındaki Si-
yasi Münasebetler, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1994, s. 101-102; Baymirza Ha-
yit, Türkistan Devletlerinin Milli Mücadeleleri Tarihi, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 
2004, s. 100-115; Edmond O’Donovan, a.g.e., s. 206; İ.A. Mac Gahan, a.g.e., s. 134-137; 
İsmail Kayabalı-Cemender Arslanoğlu, Orta Asya Türklüğünün Tarihi ve Bugünkü Durumu, 
Kömen Yayınları, Ankara, 1978, s. 42. 
91 Ceditcilik: XIX. yüzyılın sonuna doğru Rusya Müslümanları arasında eğitim ve kültür 
alanında başlayan yenileşme hareketidir. 
92 Mehmet Alpargu, “a.g.m.”, s. 586. 
93 Taha Akyol, “Cedidcilik”, İslam Ansiklopedisi, Cilt: 7, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İs-
tanbul, 1993, s. 213. 
94 Adeeb Khalid, The Politics of Müslim Cultural Reform Jadididsm in Central Asia, University 
of California Press, Berkeley, 1999, s. 224. 
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sahneliyordu. 1914 yıllından sonra kadınlar tiyatroda rol almaya etkin 
bir şekilde başlamışlardı.95 

Sonuç 

Türkistan’da kadının her dönemde ve her yerde aynı konumda oldu-
ğunu söylemek doğru değildir. Ancak bu durum Türkistan’da kadınların 
tümüyle farklı kimlikleri temsil ettiği anlamına gelmez; onlar sosyal, eko-
nomik ve hukuki bakımdan her dönemde belirli çizgilere sahip olmuşlardı. 

Türkistan’da kırsal kesimde yaşayan kadınlar kentlerde yaşayan ka-
dınlara göre daha özgürdüler. Kentte yaşayan kadınlar daha sınırlı me-
kânlarda hayatlarını sürdürmek zorunda kalmışlardı. Kırsal kesimde ya-
şayan kadınlar ise tarla, bahçede ve hayvanların peşinde çalışmak zo-
runda olmanın getirdiği iş yükü nedeni ile daha rahat bir yaşam tarzına 
sahip olmuşlardı. 

Türkistan kadını XVIII. ve XIX. yüzyılın sonuna kadar toplumda ikin-
ci planda kalmış ve özgürlüğü kısıtlanmıştı. Kadınlar medeni hallerinde 
olduğu gibi sosyo-ekonomik konularda da büyük ölçüde ailelerindeki er-
keklere bağımlıydılar. Aslında özellikle göçebe toplumlarda erkeğin ev iş-
leri ve hayvancılık mahsulatıyla ile ilgilenmesi ayıp sayıldığından bu işler 
kadınlara ve kölelere yüklenmişti. Kadınlar fiziki işlerde aile ekonomisine 
katkıda bulunmalarına rağmen erkeğe bağımlı hayat sürmeye devam et-
mişlerdi. Kadınların olumsuz koşullarda yaşamalarında da Türkistan’da 
XVI. yüzyıl da eğitim alanında başlayan gerilemenin ve Rus işgalinin et-
kisi de oldukça büyüktü. 

Türkistan kadını kendisine çalışma imkânı sunulan bölgelerde çok 
maharetli işler çıkarmışlardı. Kırsal kesimde tarlalarda çalışmışlar, bazı 
bölgelerde evlerde el emeği ile aile bütçesine katkıda bulunmuşlardı. 
Türkmen kadınlarının dokuduğu halılar ve Hive kadının ördüğü kumaş-
lar son derce maharetliydi. 
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MANAS DESTANINDA 
“DAVUL”UN KULLANIM ALANLARINA 

GÖSTERGEBİLİMSEL BİR BAKIŞ 

Doç. Dr. Feyzan Göher VURAL* 

Öz 

Destanlar doğrudan birer tarihî belge olarak kabul edilmeseler de, için-

den çıktıkları toplumun tarihi, kültürü ve sanatı için önemli değerler barındı-

ran eserlerdir. Geniş bir muhtevaya sahip olan Manas Destanı da son dere-

ce değerli bilgiler içerir. Bu destan, farklı açılardan ele alınmış olmakla be-

raber, müzikal anlamda incelemeye tabii tutulmamıştır. Oysa bir toplumun 

kültürel değerleri içinde müzik ve müziğe bağlı unsurlar büyük yer tutar. 

“Davul” Türk tarih ve kültüründe ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Eğlence 

ve duyuru amaçlı çalınmasının yanı sıra, siyasî, askerî, dîni kullanım 

alanlarına da sahiptir. Türk milleti için son derece değerli olan davulun, 

Manas Destanı’na yansıma durumunu, göstergebilimsel açıdan tespit et-

mek bu araştırmanın temel amacıdır. Çalışmada Manas Destanı’nda “da-

vul”un düz anlamının yanı sıra yan anlamları üzerinde yoğunlaşılmıştır. 

Toplumsal göstergebilim türüne dâhil edilebilecek araştırmada, Manas 

Destanı’nda “davul” çalgısının hangi şekillerde, ne gibi durumlarda kulla-

nıldığı belirlenmiş; destanda “davul” kavramının soyut göstergeleri tespit 

edilmiş; göstergelerin toplum içinde nasıl bir kullanıma sahip olduğu irde-

lenmiştir. 

Anahtar kelimeler: Manas Destanı, Davul, Müzikoloji, Göstergebi-

lim, Toplumsal İletişim. 

Abstract 
A Semiotic Viewpoint to Usage of Drum in Manas Epic 

Epics are not considered as directly as an historical document but 

they have very important values from history, culture and art. Manas Epic, 
                                                           
* Niğde Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi. 
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which has wide content, provides extremely valuable information. This 

epic has examined in various fields, but it has not been studied in music 

area. However music and the elements related with music take very im-

portant place in cultural life. 
Drum has privileged status in Turkish history and Turkish culture. 

Drum has played for entertainment and announcement. Additionally it 

has used for political, military and religion purposes. The main aim of this 

research is determine that drum’s status in Manas Epic in terms of semio-

tics. It has been focused on drum’s denotations and connotations in this 

descriptive research that based on literature review. In this study which 

on the type of social semiotics; it has been determined that how often and 

in which situations drum is used in Manas Epic and it has been exami-

ned that what are the abstract meanings of drum in the society. 

Key words: Manas Epic, Drum, Musicology, Semiology, Social Com-

munication. 

Giriş 

Manas Destanı, gerek içerdiği değerlerle, gerekse son derece geniş ihtiva-
sı ile Türk tarihi, Türk kültürü ve Türk sanatı için ayrıcalıklı bir yere sahip-
tir. Bu destan, sadece Kırgızların ve Türk Dünyası’nın değil; tüm dünyanın 
en önemli halk edebiyatı ürünlerinden birisi olarak kabul edilmektedir. 

Manas Destanı’nın çeşitli varyantları incelendiğinde, Türklerde yemek 
kültüründen silah kullanımına, aile ilişkilerinden atasözlerine uzanan 
geniş bir kültürel zenginliğe sahip olduğu görülür. Bu unsurların kimisi 
çeşitli araştırmalara konu olmuştur. Ancak kültürün en önemli ögelerin-
den olan müziğin ve çalgıların Manas Destanı’nda yer alma durumu göz-
den kaçmış, fakat çok önemli bir konudur. Müzik ve müziğe bağlı unsur-
lar, kültürel yapının özelliklerini ortaya koymada büyük bir yere sahip-
tir. Bu unsurlar içinde, destanda yer alan çalgılar öne çıkmaktadır. Özel-
likle sahip olduğu geniş kullanım alanı, siyasî ve kültürel yanı açısından 
“davul” ayrıcalıklı bir konumdadır. 

Sözü edilen önem doğrultusunda, bu araştırmanın konusu, Türk 
Dünyası’nın en kapsamlı destanı olan Manas Destanı’nın çeşitli varyant-
larını analiz ederek, Türk kültürü, siyasî yaşamı ve müziği için büyük 
öneme sahip “davul” çalgısını ve onun kullanım durumlarını incelemek-
tir. 12.440 beyitten oluşan üç nazım yapısındaki1 ve dört nesir biçimin-
deki2 kaynak üzerinde yapılan bu inceleme, göstergebilim ışığında ger-
                                                           
1 Çalışmada kullanılan nazım biçimli kaynaklar: Emine Gürsoy Naskali, Manas-Wilhelm 
Radloff Varyantı, Türksoy Yayınları, Ankara, 1995; Naciye Yıldız, Manas Destanı (W. Radloff) 
ve Kırgız Kültürü İle İlgili Tespit ve Tahliller, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 1995; Tun-
cer Gülensoy, Manas Destanı Türkiye Türkçesi İle, Akçağ Yayınları, Ankara, 2002. 
2 Çalışmada kullanılan nesir biçimli kaynaklar: Abdülkadir İnan, Manas Destanı, Başba-
kanlık Kültür Müsteşarlığı Kültür Yayınları, İstanbul, 1972; Keneş Yusupov, Manas Destanı, 
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çekleştirilmeye çalışılmış; davulun dil-dışı anlamları belirlenmiş ve bu 
anlamlar toplumsal ilişkiler boyutunda irdelenmiştir. 

1. Göstergebilim Kuramı 

Göstergebilim (semiology), en genel tanımıyla dilsel ve dil-dışı tüm 
gösterge dizgelerini inceleyen bilimdir.3 Gösterge ise, genellikle kendisin-
den başka bir şeyi temsil eden ve bu temsil ettiği şeyin yerini alabilecek 
her biçim nesne, olgu vb. olarak tanımlanır. Bu açıdan sözcükler, simge-
ler ve işaretler gösterge olarak ifade edilebilir. 

Gösterge, “insanların bir topluluk yaşamında birbirleri ile anlaşmak 
amacı ile yarattıkları ve kullandıkları doğal diller, trafik işaretleri, reklam 
afişleri, moda, mimarlık düzenlemeleri, yazınsal yapıtlar, resim, müzik vb. 
çeşitli birimlerde oluşan birer dizgedir.”4 Bir diğer anlatıma göre gösterge, 
“kültürel bir bağlamda şifrelenmiş olan gösterilene gönderme yapan ve 
aynı zamanda da gösterileninin pratik olarak var olmasını mümkün kıldığı 
işleve karşılık gelmektedir.”5 Göstergeler toplumsal açıdan son derece de-
ğerli bilgiler içerirler ve bu nedenle sistematik şekilde çalışılmaları büyük 
önem taşır.6 

Göstergelerin anlamları üzerine antik çağdan beri çeşitli görüşler ileri 
sürülse de, “göstergebilim”in bir bilim dalı olarak ortaya çıkması XX. 
yüzyılda gerçekleşmiştir. Ancak bu bilimin türleri konusunda henüz tam 
bir uzlaşmaya varılamamıştır. Kabul gören bir yapıya göre göstergebilim 
türlerini, genel, kuramsal, uygulamalı, betimsel ve karşılaştırmalı göster-
gebilim olarak sınıflandırmak mümkündür.7 

Simge, sembol ve işaretlerin yorumlanmasını, üretilmesini veya işa-
retleri anlama süreçlerini içeren bütün faktörlerin sistematik bir şekilde 
incelenmesine dayanan göstergebilimin8 alt dalları ise her geçen gün art-
maktadır. Bunlar içinde bilişimsel, edebî, tıbbî, canlı, görsel vb. göster-
gebilim dallarını yazmak mümkündür. 
                                                                                                                                        
Türkiye Türkçesine Aktaranlar: Prof. Dr. Fikret Türkmen ve Prof. Dr. Alimcan İnayet, Ata-
türk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara, 2009; Fatih Korkmazlar, Manas Destanı, Anonim Ya-
yınları, İstanbul, 2011; Çetin Pekacar, “Türkiye’ye Göç Eden Pamir Kırgızlarından Derlenen 
Manas Destanı”, Manas Destanı ve Etkileri Uluslararası Bilgi Şöleni, Atatürk Kültür Merkezi 
Yayını, Ankara, 1995, s. 163-170. 
3 Korhan Gümüş ve Hüsniye Şahin, “Temel Göstergebilim Kavramları”, Mimarlık 82/11-12, 
Ankara, 1982, s. 35. 
4 Mehmet Rıfat, Göstergebilimin ABC’si, Say Yayınları, s. 11-12, İstanbul, 2009; Pierre Gui-
raud, Göstergebilim, İmge Yayınları, Ankara, 1994, s. 12. 
5 Umberto Eco, “İşlev ve Gösterge Göstergebilim Açısından Mimari”, Göstergebilime Giriş, 
Çev. F. Erkman, Alan Yayıncılık, İstanbul, 1987, s. 69. 
6 Roland Barthes, Göstergebilimsel Serüven, Çev. M. Rıfat ve S. Rıfat, Yapı Kredi Yayınları, 
İstanbul, 1993, s. 160. 
7 Bahar Dervişcemaloğlu, “Göstergebilimin Tanımı ve Dalları”, http://www.ege.edebiyat.org, 
ty, Erişim Tarihi: 12 Şubat 2014, s. 10. 
8 Serap Yasa, “Grafik Tasarımda İletişim ve Göstergebilim”, İnönü Üniversitesi Sanat ve Ta-
sarım Dergisi, Sayı: 2, Cilt: 5, Malatya, 2012, s. 277. 
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Anlam evrenini çözmeyi amaçlayan göstergebilimin incelediği göster-
geler9, çeşitli bölümlere ayrılmaktadır. Bunlar içinde dilsel ve dil-dışı 
göstergeler öne çıkar. 

Dilsel göstergeler, özü bakımından dilsel seslerin anlıkta bıraktığı iz 
olan işitim imgesiyle, bir kavramın sesçil bir anlatımla bir içeriğin, bir 
başka deyişle bir gösteren ile gösterilenin birleşiminden oluşan iki yönlü 
bir bütünü ifade ederler. Dil-dışı göstergeler ise simge (sembol) anlamı 
taşırlar. Bunlar, doğal dillerdeki sözcüklerin uzlaşmaya dayalı birer sim-
ge olması gibi, insanlar arasındaki uzlaşmaya dayanan göstergelerdir. 
Kendisini gösterge yapan özelliğe sahip olmak için, yorumlayana ihtiyaç 
duyarlar. Örneğin terazinin adaletin simgesi olması gibi. Burada terazi 
figürü (beti) adaletin simgesi olduğu gibi, simge ilettiği şeye doğal bir 
bağlantı ile değil, saymaca bir bağlantıyla ulaşması bakımından böyle bir 
rastlantısal özellik taşır.10 

Bir göstergede, gösterenle gösterilen arasındaki ilişkinin kurulmasına 
anlamlama adı verilir. Bir göstereni gördüğümüz ya da işittiğimiz zaman, 
onun gösterileni yani ne anlama geldiği zihnimizde oluşmaktadır. Anla-
ma süreci de böylece başlamaktadır. Göstergebilimin en önemli alanı, 
kuşkusuz, ‘anlamlama’ adı altında toplanabilen ‘düzanlam’ ve ‘yanan-
lam’la ilgili bölümdür.11 

Göstergebilimsel incelemelerde bir imgenin taşıdığı mânâ, sıklıkla düz 
anlam ve yananlam bağlamında ele alınır. Düzanlam / yananlam kav-
ramları ilk kez L. Hjelmslev tarafından göstergebilim incelemelerine dâhil 
edilmiştir.12 Ancak bu kavramlar üzerine derin araştırmalar yapan kişi 
Roland Barthes olmuştur. Barthes, gösterenin anlamlandırma düzeyini 
düzanlam ve yananlam boyutlarında irdelemiştir.13 

Düzanlam, anlamlandırma işine dâhil olan herkes tarafından aynı çı-
karsamaların yapılmasına olanak tanır. Bir ev, hangi mimari üsluba gö-
re inşa edilmiş olursa olsun düzanlamsal düzlemde, onu gören ve an-
lamlandırma sürecine katılan herkes için öncelikle barınma ihtiyacını 
karşılayan bir yapıdır.14 

Yananlam ise Barthes tarafından anlamlandırmanın ikinci düzeyi ola-
rak gösterilmiştir. Barthes’ın yananlam konusunda öne çıkan görüşü, 
geleceğin bir yananlam dilbilimi olacağı yönündedir. Çünkü toplum ikin-
                                                           
9 Pierre Guiraud, a.g.e., s. 13. 
10 Rengin Küçükerdoğan, “Göstergeküreler, Reklam ve Öteki Kavramı”, İstanbul Kültür Üni-
versitesi Dergisi, 2005/1, s. 71; Rengin Küçükerdoğan, Göstergebilim Ders Notları 2, t.y., s. 
5-7. 
11 Bilgehan Çağlar, “Bir İletişim Biçimi Olarak Göstergebilim”, LAÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 
III/II, Aralık, 2012, s. 26. 
12 Mehmet Rıfat, a.g.e., s. 38. 
13 Roland Barthes, a.g.e., s. 72-73. 
14 Aslıhan D. Topçu, “Kayseri’yi Okumak: Göstergebilimsel Bir Yaklaşımla Bir Şehrin Anali-
zi”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2005/1, s. 240. 
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ci bir anlam dizgesini durmaksızın geliştirecektir. Göstergenin kullanıcı-
ların duygularıyla ya da kültürel değerleriyle buluştuğunda meydana ge-
len etkileşimi betimleyen yananlam, asıl farklılığı yaratandır. Yananlam, 
toplum tarafından paylaşılabilir ve büyük ölçüde nedensizdir (arbitrary) 
ve bir kültüre özgüdür. Yananlamın gösterileni, bir anlamda toplumun 
ideolojisini yansıtır. Ancak yananlamalar pek çok kez düzanlam gibi 
okunabilmektedir. Göstergebilimsel çözümleme bu yanlış okumanın dü-
zeltilmesi olanağını sunmaktadır.15 

Yukarıda da belirtildiği üzere göstergebilim, sadece dilsel göstergeleri 
değil, temsili olan ve anlamlı bir bütün oluşturan her şeyi inceler. Bu bi-
limin göstergeleri inceleme şekli şöyledir: Öznel bir gösterge türü olarak 
göstergeleri araştırır, göstergelerin anlamlarını araştırır, göstergelerin 
kullanımı üzerinde odaklanır, göstergelerin etkileri üzerinde odaklanır.16 
Biz de bu çalışmamızda tarihsel müzikoloji metotlarını kullanmakla be-
raber, göstergebilimin çizdiği plan dâhilinde, Manas Destanı’nda yer alan 
“davul” kavramının soyut göstergelerini tespit ederek, anlamlarını araş-
tırdık, göstergelerin toplum içinde nasıl bir kullanıma sahip olduğunu ir-
deleyerek, göstergelerin etkileri üzerinde çalıştık. 

2. “Davul” Sözcüğünün Dilsel ve Dil-Dışı Göstergeleri 

Müzikoloji, tarih bilimi ve dil bilimi üçgeni içinde yer alan bu araştır-
ma, kuramsal esaslar ve disiplinlerarası bir yöntem geliştirmeye çalışan 
geniş kapsamlı “genel göstergebilim” türüne dâhildir. Bunun yanı sıra, 
çeşitli gösterge olgularını betimlediği için “betimsel göstergebilim” türüne 
de dâhil kabul edilebilir. Türün yanı sıra bir de alt dal sınıflaması vardır 
ki, bu açıdan da araştırma, göstergebilimsel dizgeleri ve bunların işlevle-
rini toplumsal boyutta ele alan “toplumsal göstergebilim” sınıfına dâhil-
dir. Çünkü yapılmak istenen, “davul”u sadece bir çalgı olarak değil, top-
lumsal bir gösterge olarak da ortaya koymaktır. 

Göstergebilim açısından gösteren-gösterilen ilişkisi, uzlaşımsallık, 
buyruntusallık gibi özellikler taşıyan bir kelime olarak, “dilsel gösterge-
ler” bakımından davul, salt tanımının verdiği karşılıktan ibarettir. 

Buna göre dilsel göstergeler kapsamında davul, “büyük ve enlice bir 
kasnağın iki yanına deri geçirilerek yapılan, tokmak ve değnekle çalınan 
bir çalgı”dır.17 Ancak zamanla sosyal şartların, yaşayış ve üretim biçimle-
rinin değişimi ile kelimelerin anlamlarında da değişimler gözlenebilir18 ya 
da kelimeye farklı anlamlar yüklenebilir. 
                                                           
15 Mutlu Er, “19. Yüzyıl Osmanlı Dönemi Ticari İlanlarının Göstergebilimsel Açıdan Çözüm-
lenmesi”, Milli Folklor, Sayı: 100, s. 89, Kış, 2013; Aslıhan D. Topçu, “a.g.m.”, s. 240; Roland 
Barthes, a.g.e., s. 73. 
16 Bahar Dervişcemaloğlu, a.g.e., s. 1-2. 
17 Büyük Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu, Erişim Tarihi: 3 Mart 2014. 
18 Adem Aydemir, “Eski Bir Yaşıtlar Teşkilatı Olan “Kurdaşlık” ve Günümüze Etkilerine Da-
ir”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 195, Cilt: 98, Aralık, 2011, s. 195. 
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Göstergebilim, nesneler ile onların dildeki karşılığı olan sözcükler ara-
sındaki ilişkinin doğal olmadığını, aralarında bir benzerlik bulunmadığı-
nı savunur.19 “Davul” sözcüğünde de durum böyledir. Yani “davul” söz-
cüğünün işitimsel imgesi ile “davul” kavramı arasındaki ilişki, tümüyle 
nedensizdir. Bu birleştirmenin nedensiz olduğu, davul kelimesinin farklı 
dillerde (İng. drum vb.) söylendiğinde de aynı nesneyi zihinde uyandır-
ması ile açıklanabilir. İşte bu işitim imgesi ile kavramın birleşimine “gös-
terge” adı verilmektedir. 

“Davul” sözcüğü, “davul” kavramının sadece taşıyıcısı yani gösterenidir. 
Bağıntının öteki kısmı olan “davul kavramı” ise gösterilendir. Burada söz 
edilenler, davulun dilsel göstergesidir. Bu durum şöyle şemalanabilir.20 

 
 
   
 
 
 
Dil-dışı göstergelerde ise gösteren işitimsel olmaktan çıkar. Görüntü-

sel ya da yazısal bir hale bürünür. Artık burada, gösteren ile gösterilen 
arasındaki ilişki, yukarıdaki şemada yer alan somut örnek (biçim/göste-
ren) ve soyut model (içerik-gösterilen) arasında söz konusudur.21 Dil-dışı 
göstergeler, farklı çağrışımlar barındırır. 

Nasıl ki kılıç, gerçeğin; gül, güzelliğin; aslan, gücün simgesi kabul edil-
mişse; gerek Türk tarihi ve kültürü gerekse Manas Destanı’nda vurguladı-
ğımız görünümler incelendiğinde, davulun askerî ve siyasî açıdan hâkimi-
yet ve özgürlük; dîni açıdan ise Eski Türk İnancına aidiyet bağlamında dil-
dışı göstergelere sahip olduğunu söylemek mümkündür. Davulun söz ko-
nusu görünümleri, çalışmanın “Manas Destanında ‘Davul’ İmgesinin Düz 
ve Yananlamsal Boyutta İrdelenmesi” adlı alt başlığında yansıtılmıştır. 

3. Manas Destanında “Davul” İmgesinin Düz ve Yananlamsal  
    Boyutta İrdelenmesi 

Başkahraman Manas’ın doğumundan hemen önce başlayan ve Ma-
nas’ın ölümü ile sona eren destanın ilk ve en geniş bölümü “Manas” adı-
nı taşır. Bu bölümde “davul” imgesi şu biçimlerde karşımıza çıkar: 

3.1. Manas Destanı’nda Davul İmgesinin Dîni İletisi 

Manas, teşekkülü itibariyle eski bir destandır, ancak geçirdiği bütün 
oluşum devrelerinin kültür çizgilerini üzerinde taşır. Onda Eski Türk 
                                                           
19 Korhan Gümüş ve Hüsniye Şahin, “a.g.m.”, s. 36. 
20 İfadede temel alınan çalışma: Korhan Gümüş ve Hüsniye Şahin, “a.g.m.”, s. 37. 
21 Korhan Gümüş ve Hüsniye Şahin, “a.g.m.”, s. 37. 

“Davul” işitimsel imge 
-Gösteren- 

“Davul” kavram 
-Gösterilen- (Soyut Model) 

Davulun kendisi 
(Somut örnek) 
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İnancı (Kamlık İnanışı), Budist ve nihayet İslami özellikler bir arada yer 
almaktadır.22 Bu durum varyanttan varyanta değişse de, Eski Türk 
İnancı’na ait durum ve davranışlar destanın temeline sinmiştir. Kamla-
rın ve kam davullarının destanda yer alması bu durum ile ilişkilidir. 
Destandan davulun dini amaçlı kullanımı da bu bağlamda karşımıza çı-
kar: 

Destanın başlarında Manas’ın annesi Çıyırdı Hanım’ın rahat doğum 
yapması için kamların yaptığı müzikli törende davulun kullanılması şöy-
le ifade edilir: “Kadın şamanlar, bahşılar sıçrayıp, davul çalıp Umay Ana’-
yı yardıma çağırdılar.”23 

Örnekte, davul çalan kadın kamların doğumun sağlıklı geçmesi için 
Eski Türk inancındaki koruyucu tanrıça Umay Ana’ya24 yakardıkları gö-
rülmektedir. Burada davul, Umay Ana’ya ulaşmak için bir araçtır. Des-
tanda daha sonra Manas’ın babası Cakıp Han’ın kötülükleri kovması 
için kamlara davul çaldırması yer alır: “Cakıp Bay,… davul çaldırıp, bah-
şıya evdeki belayı kovdurdu.”25 

Davul burada, kötülüklerden korunma amaçlı olarak, yine Kamlık 
inancıyla birlikte işlenmektedir. Destanın ilerleyen kısımlarında ise Han 
Koşoy’un Manas için kamlara davul çaldırarak hayır dua ettirmesi işle-
nir. Destanda ayrıca Manas’ın ailesine ve halka kötülük eden Kökçö-
göz’ün bertaraf edilmesi ve Manas’ın kırk çora ile birlikte sağ salim dön-
mesi üzerine dua edilmesi anında, yine derviş ve bahşıların ellerindeki 
davulu çalarak tören yaptıkları görülür. 

Destanda davulun dini amaçla kullanımına ilişkin saptadığımız dört 
örnek, Türk kültürü ile paralellik sergiler. Eski Türk inancının hâkim ol-
duğu Türkistan Türklerinde davul, din adamı kamların başlıca aracı ka-
bul edilmiştir.26 Kam seanslarında davul, ruhlarla iletişime geçmek, kötü 
ruhları topraklardan kovmak gibi çeşitli amaçlara hizmet etmiş;27 kimi 
zaman kamın göğe yükselmesini ya da yer altına inmesini sağlayan bir 
aracı, bineği (atı) vazifesini görmüştür.28 Manas Destanı’nda da bu ne-
denler söz konusudur. 
                                                           
22 Cihan Okuyucu, “Manas Destanı’na Konu, Tip ve Motif Bakımından Umumi Bir Bakış”, 
Manas Destanı’nın 1000. Yıl Paneli, Türk Dünyası Araştırmaları Merkezi Yayınları, Kayseri, 
1995, s. 57. 
23 Keneş Yusupov, a.g.e., s. 14. 
24 Pervin Ergun, “Bebeklerin Dünyaya Leyleklerin Getirdiğine Dair İnancın Türk Mitolojisin-
deki Kökleri Üzerine”, Milli Folklor, 89, Bahar, 2011, s. 137. 
25 Keneş Yusupov, a.g.e., s. 18. 
26 Enver B. Şapolyo, Selçuklu İmparatorluğu Tarihi, Güven Matbaası, Ankara, 1972, s. 237; 
Feyzan Göher Vural, “Asya Hun İmparatorluğu’nda Müzik”, Turan Stratejik Araştırmalar 
Merkezi Dergisi, 3(10), Konya, 2011, s. 16. 
27 Yaşar Çoruhlu, Türk Mitolojisinin Anahtarları, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 2002, s. 76. 
28 Nevill Drury, Şamanizm ve Şamanlığın Öğeleri, Çev. E. Şimşek, Okyanus Yayıncılık, İs-
tanbul, 1996, s. 76. 
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Bu örnekler ve tarihsel gerçeklerden yola çıkarak Manas Destanı’nda 
davulun dini kullanımında göstergebilimsel açıdan şu saptamaları yap-
mak mümkündür: 

Düz anlam = Törenlerde dini müzik yapmak, 
Yan Anlam1 = Kök Tengri’ye (Gök Tanrı) ulaşma aracı olmak, 
Yan Anlam2 = Yer altına inmek ve yer üstüne çıkmak için binek olmak, 
Yan Anlam3 = Kötü ruhları kovmak, 
Yan Anlam4 = Kamın farklılığını, ululuğunu ve gücünü simgelemek. 

3.2. Manas Destanı’nda Davul İmgesinin Askerî İletisi 

Türklerde ve Moğollarda davulun askerî amaçlı farklı kullanımları 
vardır. Asker toplamak için hükümdarın davul çaldırması sıkça görülür. 
Gerek ordu için asker temini, gerekse ordu içindeki askerleri harekete 
sevk, savaş düzenine geçirme, savaşa başlama, savaşı bırakma gibi pek 
çok durum için davul kullanılmıştır. Aşağıda Manas Destanı’nda davu-
lun askeri kullanım amaçlarıyla ne şekilde kullanıldığı sıralanmıştır. 

3.2.1. Ordunun Davul Sesi İle Yola Çıkması 

Manas’ın ordusunun davul sesi ile yola çıkması: “Katagay hanı Koşoy 
hayır duasını okudu. Ordu harekete geçti. Davul çalındı… Kırk yiğidin ba-
şı Kırgıl davul çaldı.”29 

Yukarıdaki alıntıda ordunun davul sesi ile harekete geçtiğinden söz 
edilmektedir. Kırk yiğidin başı Kırgıl’ın davul çalması, davul çalma yani 
davulla emir verme işinin, yüksek rütbeli kişilerce yapıldığının bir gös-
tergesidir. Destanın çeşitli bölümlerinde benzer kullanımlar görülmekte-
dir. Er Çubak’ın Almambet’e karşı davul çaldırarak ordusu ile yola çık-
ması bu örneklerden birisidir. 

3.2.2. Davulun Askerleri / Komutanları Toplama Amacıyla  
          Çalınması 

Türk ordularında her zaman bulunan davulun en sık kullanım alan-
larından birisi de, askerleri bir araya toplamaktır. Manas Destanı’nda da 
davulun, askere “toplan” emri vermek için kullanıldığı görülür. Bu emir, 
hükümdar ya da çok yetkili bir kişi tarafından verilebilir. Aşağıdaki ör-
nekte Manas henüz çocukken babasının bu emri verdiği görülmektedir:  

“…Cakıp (Manas’ın babası) haber verdikten sonra, davul çalındı. Kır-
gızlar ayağa kalktı. Cakıp’ın avuluna sığınan Altaylı Türklerden, katılan 
her kabileden ordu kuruldu.”30 Bir başka örnek: “Manas ordusundaki da-
vulları aniden çaldırdı. Kalenin iki başına savaşa çağıran davul sesi he-
men ulaştı. Davulun ardı ardına çalındığını duyduğunda dünürlüğe gelen 
                                                           
29 Fatih Korkmazlar, a.g.e., s. 126-127. 
30 Fatih Korkmazlar, a.g.e., s. 36; Keneş Yusupov, a.g.e., s. 46. 
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Kırgızlar, şehir civarındaki Manas’ın ordusuna dalga dalga yığıldılar. Ka-
labalık ordu atlandı.”31 

Davulun askeri amaçlı kullanımına ilişkin olan bu örneklerde, ordu-
nun toplanmasını ve savaşa hazır hale gelmesini isteyen hakan, bunu 
davul sesi ile askerlerine duyurmaktadır. Yaptığımız incelemede, Manas 
Destanı’nda davulun bu şekilde kullanımına toplam altı kez rastlanmış-
tır. 

3.2.3. Davulun Savaş Emri Verme Amacıyla /  
          Savaş Başlangıcında Uyarı Amacıyla Çalınması 

Destanda, savaşa başlama emri vermek için davul çalınması duru-
muna sıkça rastlanmıştır. Aşağıda buna üç örnek sunulmuştur. 

“…Alay, davulun acı çalınışı ile uyandı. Manas elbisesini giydi. Ok sa-
dağını astı… Akkulasına binerek er meydanına hazırlanıp durdu.”32 Bir 
başka örnek: “Manas’ın karargâhının önünde kırk pehlivan muhafız, fil 
derisiyle kaplanmış davul bulunuyordu. Düşman yaklaştığı zaman bu da-
vula vururlardı. Davulun sesini işiten kırk yiğit ile Manas, derhal savaş 
durumuna geçerlerdi.”33 Bir diğer örnek: “Manas davul değneğiyle altın 
oyuklu davula vurmaya başladı. Davulun yüksek sesle çalınması düşman 
geldiğinin ya da düşmana karşı atlanmak gerektiğinin işareti idi. Han ka-
rargâhı gürültüden sallandı. Kalabalık halk harekete geçti, askerler atları-
nı eyerleyip, silahlarını kuşandılar…”34 

Destanlarda sık görülen abartılı anlatım bir yana, Türk tarihinde bü-
yük ve çok ses çıkaran davullar her zaman yer almıştır. Mehter takımla-
rında bu amaçla büyük kösler kullanılmıştır. Bu kösler kimi zaman fille-
rin sırtında taşınacak kadar büyük olmuştur. Örneğin Osman Gazi 
(1299-1326) devrinde, filler üstünde taşınabilen, kös denilen büyük da-
vullar (kusât) kullanılmaktaydı.35 Yine İstanbul’un fethi esnasındaki kös-
lerin etkisi gerçekten derin olmuştur. Dehşetli sesler çıkaran sultan kös-
leri yedi tepeden birden vurmuştur. Üçüncü örnekte Manas, davul değ-
neğiyle, altın oyuklu davulu çalmaktadır. Davulun altın süslemeli olma-
sı, hanın ve hükümdarlığın sembolü olduğu şeklinde yorumlanabilir. Ni-
tekim Kırgızlarla yakın ilişkiler içinde bulunmuş olan Uygur Devleti’nin 
de simgesi, altınlı davul ve altınlı borudur. 

Bu kısmın hemen altında davul sesinin gelebileceği anlamlardan biri-
si açıkça ifade edilmiştir. Burada, davulun çok yüksek sesle çalınması-
nın, “Saldırı var” ya da “Savaş için hazırlanın” anlamına geldiği belirtil-
mektedir. Yani sadece askerler değil, tüm halk davul seslerinin geldiği 
                                                           
31 Fatih Korkmazlar, a.g.e., s. 96. 
32 Fatih Korkmazlar, a.g.e., s. 72; Keneş Yusupov, a.g.e., s. 111. 
33 Abdülkadir İnan, a.g.e., s. 82-83. 
34 Fatih Korkmazlar, a.g.e., s. 114-115; Keneş Yusupov, a.g.e., s. 185. 
35 Henry George Farmer, “Tablhane” mad., İA, MEB Basımevi, Cilt: 8, İstanbul, 1979, s. 609. 
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anlamı çok iyi bilmektedir. Devamında davul sesinin etkileri görülmekte-
dir. Halkın harekete geçtiği, askerlerin savaş için hazırlandığı anlatıl-
maktadır. 

İncelediğimiz kaynaklarda davulun benzer şekilde kullanıldığı toplam 
yedi örnek tespit ettik. 

3.2.4. Davulun Savaş Esnasında Çalınması 

Savaş sırasında davul ve diğer askerî müzik çalgılarının çalınması, 
çok eski bir Türk taktiğidir.36 Yaptığımız incelemede, Manas Destan’ında 
buna ilişkin çeşitli örnekler saptadık: “Yörük at Toruçar yere düştü. Ma-
nas sıçrayarak atının başını kaldırdı. Oku çekip aldığında kan fışkırdı… 
Davullar çalındı. Coloy Han bağırdı. Manas iki tarafına bakındı. Kendine 
gelerek silahını eline aldı…”37 Savaşın bitişi ile birlikte davul sesinin de 
kesilmesi şu örnekte görülür: “Manas dizginini geri çekerken davul sesi 
de kesildi.”38 Örnekte yer aldığı üzere, savaş bittiğinde davul sesi de kesi-
liyor. Demek ki savaş boyunca davul ya da muhtemelen davullar çal-
maktadır. Bir başka örnekten parça: “…(çeşitli Türk boyları) davullar ça-
lıp, tüfeklerini atıp, bayraklı süngülerini havaya kaldırıp düşmana saldırı-
yorlardı.”39 Destanda davulun benzer şekilde kullanımına toplamda beş 
kez rastlanmıştır. 

3.2.5. Davulun Savaş Bitiş Emrini Verme Amacıyla Çalınması 

Manas’ın savaş sırasında askerlerini durdurmak için davul çalması 
destanda şöyle yer alır: “Kırk çoranın askerleriyle Coloy’una avuluna fela-
ket yağdıracağından gözü korkan Manas davul çaldı ….. kılıcını kınına 
soktu.”40 

3.2.6. Savaş Sonrası Askere Toplan Emri Verirken Davul Çalınması 

Davulun bu kullanımı, diğer toplanma emirlerinden farklılık içerir. 
Çünkü burada amaç, ölen ve sağ kalanların, zararın tespitine yöneliktir: 
“Davullar vuruldu, tuğ-bayraklar çekildi, büyük savaştan arda kalan gazi-
ler bayrağın altına toplandı. Bu gün sağ kalanların hesabı alınacaktı.”41 

Yukarıda görüldüğü üzere, savaş bittikten sonra, davullar vurularak, 
askerler bir araya toplanmıştır. Kimlerin savaşta sağ kaldığı kimlerin öl-
düğünün tespiti için yapılan bu toplanmada, yine davulla işaret veril-
miştir. 
                                                           
36 Necmeddin Şahiner, Avrupa’yı Titreten Musiki “Mehter”, Elips Yayınları, Ankara, 2007, s. 
19. 
37 Fatih Korkmazlar, a.g.e., s. 63; Keneş Yusupov, a.g.e., s. 97. 
38 Keneş Yusupov, a.g.e., s. 192. 
39 Abdülkadir İnan, a.g.e., s. 137-264. 
40 Fatih Korkmazlar, a.g.e., s. 121; Keneş Yusupov, a.g.e., s. 206. 
41 Abdülkadir İnan, a.g.e., s. 146. 
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3.2.7. Yürüyüş Halindeki Orduya Mola Emri Verirken Davul Çalınması 

Manas’ın can dostu Almambet’in orduya mola emrini çaldığı davulla 
duyurması destanda şöyle yer alır: “Arslan Almambet davul çalarak “mo-
la” diye emrettiğinde askerin hepsi birdenbire atlarından kendilerini aşa-
ğıya attılar.”42 

Burada, tıpkı Manas’ın çok kere yaptığı gibi, Almambet’in de emir da-
vulunu kendisi çaldığı ifade edilmiştir. Mola için çalınan davulun da 
kendine özgü bir çalınma biçimi olduğu şüphesizdir. Bu da orduda davul 
ile verilen emirlerin bir diğeri olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Bu örneklerden yola çıkarak Manas Destanı’nda davulun askerî kul-
lanımında göstergebilimsel açıdan şu saptamaları yapmak mümkündür: 

Düz anlam = Orduda haberleşmeyi ve nizamı sağlamak. Bu başlık al-
tında düz anlamı alt basamaklara ayırmak yerinde olacaktır: 

• Ordunun yola çıkma emrini vermek, 
• Askerlere toplan emri vermek, 
• Savaş başlangıcı emrini vermek, 
• Savaş esnasında çeşitli taktikleri vermek, 
• Savaş bitiş ve geri çekilme emrini vermek. 
Düz anlama dâhil edilebilecek tüm bu durumların gerçekleşmesi, as-

lında bir tane yan anlamın gücü ile sağlanmaktadır. 
Yan Anlam = Hükümdarı ve gücünü temsil etmek 
Şüphesiz davul, bilhassa altınlı davul, Manas’ın simgesi olarak büyük 

bir güce sahiptir. Davul sesi, Han Manas’ın sözü olarak kabul edilmekte-
dir. Davulu ister Manas, ister onun görevlendirdiği komutanlardan birisi 
çalsın, hem halk hem de ordu bunun Manas’ın emri olduğunu bilmekte-
dir. Orduda çalan davul, dost ve düşman kuvvetlere Manas’ın gücünü 
vurgulamaktadır. 

3.3. Manas Destanı’nda Davul İmgesinin Hâkimiyet İletisi 

Manas Destanı’nda davulun hâkimiyeti ve hâkimiyet sahibi olan hanı 
simgelemek amacıyla kullanıldığı alanlar şöyle tespit edilmiştir: 

3.3.1. Han Attan İnerken Çalan Davul 

Manas Altay’a vararak, attan indiğinde davul çaldırmıştır: “Manas or-
dusuyla Er Kökçö’nün Altay’daki avuluna davul çalarak gelip indi. Kökçö, 
Manas’ın önünde eğlence düzenleyip, onu türküyle karşıladı.”43 Bu, onun 
geldiğini halka duyurma ve şehre gösterişli bir giriş sağlaması amaçlarıy-
la yapılmış olmalıdır. Türk tarihi boyunca hükümdarların gittikleri her 
yerde, Türk askerî müzik takımları da onunla birlikte gider; şehre giriş 
çıkışlarında, hatta attan iniş ve binişlerinde çalarlardı. 
                                                           
42 Keneş Yusupov, a.g.e., s. 221. 
43 Fatih Korkmazlar, a.g.e., s. 100; Keneş Yusupov, a.g.e., s. 158. 
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Türklerde bu gelenek Osmanlı döneminde devam etmiştir.44 1670’de 
elçilik görevi ile Fransa’dan İstanbul’a gelen Antoine Galland hatıraların-
da, “Padişah, camiye gelmek için sarayda ata bindiğinde, haber vermek 
için davullar ve nefirler çalındı.”45 ifadelerini kullanmıştır. 

3.3.2. Hükümdarların Davul Eşliğinde Davete Gelmesi 

Türklerde yoğ töreni düzenlendiğinde, pek çok boy bu törene iştirak 
ederdi.46 Bu anlamda törenlerin siyasî ve toplumsal açıdan büyük önemi 
vardı. Nitekim Manas Destanı’nda da Kökötöy Han’ın aşı, bu manzarala-
ra sahne olmuştur. 

Köktöy Han’ın aş davetine gelen hanların yanlarında bulunulan davul 
vurgulanmıştır: “Buhara Hanı Temir Han, bir kol askerle, davul zurna ile 
sökün etti.”47 Burada yer aldığı üzere, davete gelen hanlar, ihtişamlarını, 
gerek yanlarındaki askerleriyle, gerekse askeri müzik takımları ile gös-
termektedirler. Ayrıca davul zurnalarla, Buhara Hanı’nın gelmekte oldu-
ğu haber verilmiş oluyordu. Askerî müzik takımları ve onların yaptıkları 
müzik, hânın siyasal simgesi durumunda da olmaları açısından önem 
taşımaktaydılar. Destanda davulun bu şekildeki kullanımına dört kez 
rastlamaktayız. 

3.3.3. Davulun Hâkimiyet Sembolü Olarak Oğula Geçmesi 

Destanda Manas’ın ölümünün ardından oğlu Semetey’in, dedesi Ca-
kıp Han’dan davulu ve diğer hâkimiyet sembollerini istemesi şöyle işle-
nir: “Semetey, Bakdevlet Hatuna “Babamdan kalan mülkümü almakta 
bana yardım ediniz!” dedi. Babasından kalan zırh, davul ve savaş gömle-
ğini aldı…”48 Türk devletlerinin pek çoğunda hükümdarlık sembolleri 
arasında davulun yer aldığı bilinmektedir. Burada da Semetey, babasın-
dan kalan mülkler arasında davulunu da istemektedir. Semetey’in baba-
sı Manas’a ait olan davulu istemesi, onun siyasal kuvvetini de istemesi 
anlamına gelmektedir. 

Yukarıdaki örnekler incelendiğinde, Manas Destanı’nda davulun hâ-
kimiyet iletisini şu şekilde açmak mümkündür: 

Düz Anlam1 = Davulun hükümdarın bulunduğu ortamlarda olması 
ve çalınması, 

Yan Anlam1 = Davulun hânın bizzat kendisini temsil etmesi, 
Yan Anlam2 = Davulun Kırgız halkını temsil etmesi, 

                                                           
44 Timur Vural, Türklerde Askeri Müzik Geleneği - Tuğ, Nevbet, Mehter, Çizgi Kitabevi, Kon-
ya, 2013, s. 203. 
45 Antoine Galland, İstanbul’a Ait Günlük Anıları, Çev. Nahid Sırrı Örik, TTK Yayınları, An-
kara, 1998, s. 96. 
46 Bahaeddin Ögel, Türk Kültür Tarihi - Orta Asya Kaynak ve Buluntularına Göre, Tarih Ku-
rumu Yayınları, Ankara, 2003, s. 131. 
47 Abdülkadir İnan, a.g.e., s. 77. 
48 Abdülkadir İnan, a.g.e., s. 204. 
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Yan Anlam3 = Davulun hâkimiyetin kimde olduğunu göstermesi. 

3.4. Davul Kullanımının Diğer İletileri 

Yukarıda belirtilenlerin dışında, destanda davulun şu kullanım alan-
ları da saptanmıştır. 

3.4.1. Davulun Halka Haber Verme Anlamı 

Manas Destanı’nda halka mutlu, mutsuz olayları, savaş sonuçlarını 
duyurmak, ziyafet ve yarışları ilan etmek amaçlarıyla davulun çalınması 
durumuna dört kez rastlanmıştır. 

3.4.2. Göç Başlangıç İşareti Anlamı 

Kırgız halkına göç başlangıcını duyurmak, hareket emrini vermek için 
davul kullanılmıştır. 

3.4.3. Davulun Avcılıkta / Hayvanları Ürkütmedeki Anlamı ve 
          Gök Davul 

Bilindiği üzere Türklerde avcılık, binlerce yıllık bir geçmişe sahiptir. 
Özellikle destanın oluştuğu ve geliştiği ilk yüzyıllarda, Türk erkeklerin 
hemen hemen hepsi iyi birer avcıydılar. Manas Destanı’nda davulun ya-
bani hayvanları korkutmak ve benzeri amaçlarla üç kez kullanıldığı tes-
pit edilmiştir. Bu örneklerde davul çalan, ya han ya da yetkili bir başka 
kişidir. 

3.4.4. Davulun Eğlence Anlamı 

Destanda savaşı kazanan ordunun mutluluktan davul çalması bir 
kez işlenmiştir. 

3.4.5. Yarışlarda Çalan Davul 

Yarışlar Türk eğlencelerinin bir parçasıdır. Çin kaynakları, Türklerin 
düzenlediği çeşitli toplantıların, büyük eğlencelere sahne olduğunu be-
lirtmiştir.49 Manas Destanı’nda at yarışları başlangıcında ve yarışlar sıra-
sında çalınan davullardan söz edilir.50 Davullar halkı eğlendirmek, katı-
lanları coşturmak amacıyla çalınmıştır. 

Davul kullanımının diğer iletileri incelendiğinde, genellikle düz an-
lamsal bir yapıya sahip oldukları düşünülebilir. 

Düz Anlam1 = Halka haber vermek, 
Düz Anlam2 = İlan etmek, 
Düz Anlam3 = Uyarı yapmak, 

                                                           
49 Mehmet Seyitdanlıoğlu, “Eski Türklerde Devlet Meclisi “Toy” Üzerine Düşünceler”, Anka-
ra Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Araştırmaları Dergisi, Cilt: 28, Sayı: 45, 
Ankara, 2009, s. 4. 
50 Keneş Yusupov, a.g.e., s. 193; Abdülkadir İnan, a.g.e., s. 105. 
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Düz Anlam4 = Hayvanları ürkütmek, 
Düz Anlam5 = Eğlenmek. 
Ancak özellikle 1, 2, 3 ve hatta 4 numaralı düz anlam ifadeleri ince-

lendiğinde, bunların hânın isteğiyle ve emriyle gerçekleşebileceği görü-
lür. Hânın mutlak gücü ve hemen her konudaki hâkimiyeti hissedilir. 
Nitekim destanın ilk oluşmaya başladığı dönemlerde ve sonrasındaki 
Türk topluluklarına baktığımızda, Tanrı tarafından “kut” verilmiş olan 
hakanın halkı üzerinde saygın bir konumu vardır. Manas için de durum 
böyledir. Dolayısıyla yukarıdaki düz anlamların içinde alttaki yan anlamı 
görmek mümkündür: 

Yan Anlam = Davulun hânın emirlerini ve hâkimiyetini simgelemesi. 

Sonuç 

Türk ve Dünya halk edebiyatı için çok önemli bir yere sahip olan Ma-
nas Destanı’nda davulun kullanım alanlarının göstergebilimsel açıdan 
ele alındığı bu çalışmada, davulun dini, askerî, siyasî ve günlük yaşama 
ait diğer iletileri açısından çeşitli düz anlamsal boyutlarının yanı sıra; 
Türk kültürü, toplum yapısı ve yönetim özellikleriyle ilişkili olarak pek 
çok yan anlama sahip olduğu belirlenmiştir. 

Destanda davul imgesinin dini iletisi incelendiğinde, davulun sahip 
olduğu düz anlamın, “törenlerde dini müzik yapma aracı olmak” olduğu 
söylenebilir. Dini iletinin yan anlamları ise, “Kök Tengri’ye (Gök Tanrı) 
ulaşma aracı olmak”, “yer altına inmek ve yer üstüne çıkmak için binek ol-
mak”, “kötü ruhları kovmak” ve “kamın farklılığını, ululuğunu ve gücünü 
simgelemek” olarak belirtilebilir. Manas Destanı’nda davul imgesinin as-
kerî iletisi incelendiğinde, davulun “ordunun yola çıkma emrini vermek”, 
“askerlere toplan emri vermek”, “savaş başlangıcı emrini vermek”, “savaş 
esnasında çeşitli taktikleri vermek”, “savaş bitiş ve geri çekilme emrini 
vermek” şeklindeki düz anlamlara sahip olduğu; tüm bu durumların ger-
çekleşmesinin ise “davulun hükümdarı ve gücünü temsil etmesi” yan an-
lamına sahip olmasına bağlı olduğu tespit edilmiştir. Destanda davul im-
gesinin hâkimiyet iletisi, üç alt başlık altında sınıflanmış ve buralardaki 
düz anlam, “davulun hükümdarın bulunduğu ortamlarda olması ve çalın-
ması” olarak belirlenmiştir. Davulun bu noktada sahip olduğu yan an-
lamlar ise şöyle tespit edilmiştir: “davulun hânın bizzat kendisini temsil 
etmesi”, “davulun Kırgız halkını temsil etmesi”, “davulun hâkimiyetin kim-
de olduğunu göstermesi.” Davulun diğer kullanımlarındaki düz anlamlar 
ise “halka haber vermek”, “ilan etmek”, “uyarı yapmak”, “hayvanları ür-
kütmek” ve “eğlenmek” olarak tespit edilmiş; tüm bu durumların içeriği 
incelendiğinde, bu görünümlerin “davulun hânın emirlerini ve hâkimiyeti-
ni simgelemesi” yan anlamı ile ortaya çıktığı belirlenmiştir. 

Törenlerde, savaş alanlarında, eğlencelerde, göç esnasında ve benzeri 
pek çok alanda kullanılan davul; temelde Eski Türk inancının, hânın gü-
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cünün, hâkimiyetin, bağımsızlığın, Kırgız halkının ve Manas’ın bizzat 
kendisinin simgesi olarak son derece önemli göstergelere sahiptir. 
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YAHYA KEMAL’İN GÖZÜYLE 
KLASİK TÜRK KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI 

Doç. Dr. Mustafa GÜNEŞ* 

Öz 

Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının en önemli şair ve yazarların-

dan birisi olan Yahya Kemal, 1884 yılında Üsküp’te doğdu, 1958’de İs-

tanbul’da öldü. Yahya Kemal, şiirlerinin önemli bir kısmını, aruz ölçüsü 

ile klasik Türk kültür ve edebiyatından beslenerek yazdı. Yahya Kemal’in 

kültür ve edebiyata bakışı, geçmiş ve gelecek arasında bir kültür ve ede-

biyat köprüsü kurmak şeklinde özetlenebilir. 

Anahtar kelimeler: Klasik Türk Edebiyatı, Klasik Türk Kültürü, Şiir. 

Abstract 
Classical Turkish Culture and Literature in  

Yahya Kemal’s Perspective 
Yahya Kemal, one of the significant poet and author of Republican Pe-

riod of Turkish Literature, was born in Skopje in 1884 and died in 1958 

in İstanbul. He wrote significant part of his poems with aruz measure 

nourishing from Turkish culture and literature. Yahya Kemal’s perspecti-

ve can be summarized as building a culture and literature bridge between 

past and future. 

Key words: Classical Turkish Literature, Classical Turkish Culture, 

Poem. 

Latince culture (toprağı ekip biçme, verimli hâle getirme)’den gelen 
kültür kelimesinin “ferdin kendi dimağını işlemesi, hayatın temel unsuru, 
milletin ortak ürünü ve bir bütün olarak toplumun mahsulü”1 şeklinde, pek 
çok tanımı yapılmış olmasına rağmen yapılan çeşitli tanımların eksik ka-
bul edildiği bilinir. 
                                                           
* Dumlupınar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eski Türk 
Edebiyatı Ana Bilim Dalı. 
1 T.S. Eliot, Kültür Üzerine Düşünceler, Çeviren: Sevim Kantarcıoğlu, Ankara, 1987, s. 11-31. 
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Kültür kelimesi ile ilgili yapılan bütün tanım ve açıklamalarda, genel-
likle, toplumların maddi ve manevi hayatını düzenleyen özellikler, bir 
toplumu millet haline getiren değerler manzumesi, milletten millete deği-
şen değerler bütünü, milletin varlık sebebi, toplum veya milletlerin dün-
ya görüşü, inanç, dil, şiir ve edebiyat gibi unsurlar öne çıkar.2 

Yukarıda yapılan kültür tarifinden yola çıkarak kültür ve medeniyet 
kelimeleri hakkında şunlar söylenebilir: Kültür, millet hayatında fertler 
arasında akrabalık bağı kurarak toplumun ortak yaşama bilincini oluş-
turur ve sonunda ortak değerler bütünü etrafında kenetlenmeyi sağlar. 
Toplumun sosyal yapısına yön vererek ona sağlam bir kimlik kazandırır. 
Kültürler, toplumdan topluma değişerek farklı şekillerde karşımıza çıkar. 
Bir toplumda ayırıcı bir özellik taşıyan bir kültür, başka bir toplumda 
birleştirici özellik taşıyabilir. 

Bir kültürde önemli görülen bir öğe, diğer kültürde önemsiz görülebi-
lir. Medeniyet, millî kültür değerlerinin başka milletler tarafından benim-
senerek ortak değer hâline gelmesi anlamına gelir. Batıya ait çeşitli mad-
dî kültür unsurlarının, günümüzde Türk toplumunda egemen hâle gele-
rek medeniyet adını aldığı söylenebilir. Günümüz toplumunda, eğitim, 
öğretim ve tecrübe yoluyla bilgi sahibi olan, yüksek zevk düzeyi ve yaşa-
yış tarzına sahip olan insanların, kültürlü (insan) kabul edildiği görülür. 

Klasik kültür, geçmişten günümüze kadar gelen geleneksel kültür 
şeklinde algılanır. Başka bir ifadeyle buna milli kültür de denilebilir. Mil-
lî kültür, dinamik ve canlı olan bir değer olup zamanla yabancı kültür-
lerden etkilense de asla değiştirilemez. Bir toplumun özü veya çekirdeği 
kabul edilen maziden atiye doğru uzanan kültür çizgisi çok önemlidir. 
Bunun için kültür, yozlaşıp bozulursa millet ve dolayısıyla devlet de bo-
zulur. Devlet, milletin kendisini koruması için kurduğu sosyal bir orga-
nizasyondur. Millet olmadan devlet olmaz. Milleti, yaşatan ruh ve güç ise 
kültürdür. Kültür için bilgi şart olmasına rağmen ama yeterli değildir. 
Klasik kültüre sahip kişi (kültürlü insan) bilgisini en güzel şekilde kulla-
narak mutlu ve başarılı olma yolunda ilerler. Bu günü ve geleceği tam 
olarak yaşayabilmemizin yolu, geçmişimize ve tarihsel zenginliklerimize 
ve özellikle kültür ve sanata sahip çıkmaktan geçer. 

Türk Milleti’nin özü veya çekirdeği kabul edilen klasik kültür unsur-
larının önemli bir kısmı, “gelenek görenekler, hukuk (genellikle gelenek 
görenekler hukuka kaynaklık eder) güzel sanatlar, sosyal ruh, kıvanç, ta-
sa, dil-edebiyat (aruz, atasözü, deyim vb.), tarih şuuru, konukseverlik, 
folklor-halk bilgisi, din ve ahlak kuralları, tasavvuf, musiki, resim, tezhip 
ve minyatür gibi süsleme sanatları ve yazıya geçen her türlü eserler” şek-
linde özetlenebilir. 
                                                           
2 Mustafa Güneş, “Dil, Kültür ve Medeniyet”, Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Kütahya, 
2009, s. 12-13. 
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Yukarıda bahsi geçen kültür unsurlarını iyi bir şekilde özümseyen ve 
Cumhuriyet döneminde, klasik Türk şiiri etkisinde yazan önemli isimle-
rinden birisi olan Yahya Kemal, Türk kültürünün kendini baskın bir şe-
kilde hissettirdiği halis bir Türk şehri olan Üsküp’te başladığı eğitiminin 
ilk gününü şöyle tasvir eder: 

“Okula başlayışım eski an’aneye tamamen uygun oldu. Erkenden ilk 

öğretmenlerim Sabri ve Gani Efendiler bizim selamlığa geldiler. Çarşı-

dan bana bir divit ve cüzdanlık alınmıştı. Gani Efendi kalem açtı, di-

vitin mürekkebine batırdı. Bir Rabbiyessir yazdı. Sonra üstüne şeker 

döktüler, bana o yazının mürekkebini şekerli şekerli yalattılar. Bah-

çede bekleyen mektep çocuklarına birer külah şeker dağıtıldı. Çocuk-

lar: Şol cennetin ırmakları / Akar Allah deyu deyu ilahisini birlikte ır-

layarak yola düzüldüler. Davetliler şerbet içtiler…”3 

Yahya Kemal, doğduğu, ilköğrenimine başladığı ve İstanbul gibi çok 
sevdiği Üsküp şehrine olan saygı ve sevgisini bir şiirinde: 

Üsküp ki Yıldırım Bâyezid Han diyârıdır 
Evlâd-ı Fâtihân’a onun yâdigârıdır 

diyerek dile getirir. Klasik kültür unsurlarının insanların iliklerine kadar 
işlediği böylesine zengin bir çevrede doğup büyümesine rağmen Yahya 
Kemal’in, zaman içinde bu kültür ortamına nasıl yabancılaştığı şu ifade-
sinden anlaşılır: 

“Bu çocuk, Frenk hayatının gecesinde sabah namazına kalkmak zor 

geldiği için uzun yıllar bayram namazına bile gidemeyecek, bir gün 

kalkamamak korkusuyla sabaha kadar uyumayarak gittiği bayram 

namazından sonra çocukluğunun mesut zamanlarını hasretle hatırla-

yacaktır.”4 
                                                           
3 Yahya Kemal, Çocukluğum, Gençliğim, Siyasi ve Edebî Hatıralarım, İstanbul, 1999, s. 1-2; 
Mustafa Güneş, “Klasik Türk Kültürü Açısından Yahya Kemal”, Türk Dünyası Araştırmaları 
Dergisi, Sayı: 155, Mart-Nisan 2005, s. 193-194. İlköğrenimine, her yönden zengin bir kül-
tür çevresinde başlayan Yahya Kemal, kendi deyimiyle Türklüğün tekâsüf ettiği ve her taşın-
da Türk Milleti’nin ruhunun şekillendiği Üsküp şehrinde klasik kültür ve edebiyatın yoğun 
olarak hayatın her alanında kendini hissettirdiği bir ortamda doğdu ve yetişti. On üç yaşın-
da annesini kaybetti ve bu olaydan çok etkilendi. Ölüm şairi olmasında herhâlde bunun da 
payı olmalıdır. 1897 Türk-Yunan Harbi dolayısıyla milli heyecanı iliklerine kadar yaşadı. 
1902’de İstanbul’a gelerek Vefa İdadisi’nde eğitimini tamamladı. Yahya Kemal, İstanbul Vefa 
İdadisi’ndeki eğitiminden sonra, dönemin bunaltıcı siyasi ortamından uzaklaşmak amacıyla 
1903’te gittiği Paris’te yüksek öğrenimini (Siyasi Bilimler Okulu Dış Siyaset Bölümü) ta-
mamladı. 1912’de İstanbul’a geldikten sonra, Darülfünun, Kurtuluş Savaşı sıralarında Ana-
dolu’ya geldi. 1912’de İstanbul’a dönerek Darülfünun, Darülbedayi ve Darüşşafaka da İslam 
ve Uygarlık tarihi yanında Edebiyat dersleri de verdi. Daha sonra Urfa milletvekili oldu. Var-
şova, Madrid ve Lizbon’da büyükelçilik yaptı. 1941’de emekli olan Yahya Kemal, 1958’de ve-
fat etti (İsmail Parlatır vd., Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Ankara, 2001, s. 500; Mustafa 
Güneş, “a.g.m.”, s. 193-194). 
4 Beşir Ayvazoğlu, Yahya Kemal Eve Dönen Adam, İstanbul, 1999, s. 16-17. 
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Yahya Kemal, Paris’te Baudelaire ve Verlaine gibi Fransız sembolist 
şairlerinden etkilenerek saf şiir anlayışını benimsedi. Öz şiir anlayışı 
doğrultusunda, Kendi Gök Kubbemiz (1961) eserini kaleme aldı. Şair, bu 
eserinde Osmanlı Devleti’nin ihtişamlı dönemlerine olan hayranlığını, di-
van şiiri tarzında yazdığı şiirler aracılığıyla dile getirdi. Eski Şiirin Rüzgâ-
rıyla (1962), Rubailer ve Hayyam Rubailerini Türkçe Söyleyiş (1963) isim-
li eserlerini yayımladı. Aziz İstanbul (1964), Eğil Dağlar (1966), Siyasî ve 
Edebî Hatıralarım (1973) isimli nesir eserlerinde makale, hatıra ve dene-
me türündeki yazıları bulunmaktadır.5 

Klasik kültür ve edebiyatını çok iyi özümseyen, kendi nesli kadar son-
raki nesiller üzerinde etkili olmuş bir şair olan Yahya Kemal, Paris Siyasi 
Bilimler Okulu Dış Siyaset Bölümü’ndeki öğrenciliği sırasında ünlü 
Fransız tarihçisi Albert Sorel’in derslerinin etkisiyle derin bir kültür, ede-
biyat ve tarih şuuruna sahip oldu. 

Ona göre Türklüğü Asya’da aramak yerine, Anadolu Türk tarihini 
araştırmak ve ona yönelmek daha doğru bir yola girmek anlamına gel-
mekte idi. Yahya Kemal’in şiir anlayışının temelinde tarih, vatan, mekân, 
klasik şiir, sonsuzluk duygusu ve korkuya dönüşmeyen ölüm kavramları 
vardır. Hayatının ilk dönemlerinde, Türk şiirini Avrupa şiiri gibi, eski Yu-
nan ve Latin şiir kültürüne bağlamak düşüncesine kapılmış, sonraları, 
bizim asıl şiirimizin kendi klasik kültürümüze bağlanması ve kendi şiir 
dilimizin gelişiminden kuvvet alması gereğini de tarih şuuru gibi Fran-
sa’da öğrendiği bilinir.6 

Yahya Kemal’e göre hem çağdaş Batı medeniyetine dâhil olmak, hem 
de kendi millî kültürümüzü korumak ancak mektepten (Fransa-batı) 
memlekete (Türkiye) dönmekle mümkündü. Ona göre, yaklaşık iki yüzyıl 
boyunca yenileşme ve çağdaşlık peşinde olmamıza rağmen hâlâ taklit 
mertebesini aşamamıştık. Bunun için çağdaş Batı medeniyetinin dayan-
dığı bilimsel bilgi ve tecrübeyi vakit geçirmeden derhal kazanmamız ge-
rektiğine inanıyordu.7 

Batı’nın ilim ve tekniğini almakla her şeyin düzelemeyeceğine inanan 
Yahya Kemal, Türk Milleti’ni, Batı’nın teknolojik üstünlüğü karşısında 
ezilmeden millî değerlerini de şuurlu bir şekilde savunmaya davet etti. 
O, birtakım ahlaki değerleri ihmal ederek, kendi millî benliğimize uygun 
bir medeniyetin kurulabileceği düşüncesinde değildi. Ona göre, medeni-
yet her şeyden evvel bir zihniyet meselesiydi. Batı medeniyeti içinde yeri-
mizi almak isterken millî değerlerimizi de asla ihmal etmemeliydik. Kısa-
ca ifade etmek gerekirse Yahya Kemal’e göre çağdaş olmanın yolu millî 
olmaktan geçiyordu.8 
                                                           
5 İsmail Parlatır vd., a.g.e., s. 500. 
6 Yahya Kemal, Kendi Gök Kubbemiz, İstanbul, 1985, s. II-III. 
7 Beşir Ayvazoğlu, a.g.e., s. 78-79. 
8 Beşir Ayvazoğlu, a.g.e., s. 78-79. 
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Yahya Kemal, Fransa’da kaldığı yıllarda tarihte ve coğrafyada Türklü-
ğü araştırarak yüksek bir tarih, edebiyat, şiir ve milliyet kültürüyle yur-
duna döndü. Böylece onun, kökü mazide olan bir atinin çocuğu ve büyük 
şairi olarak, Türkiye’de şaire ve şiire ayrı bir itibar kazandırdığı söylene-
bilir.9 

Yahya Kemal, daha sonraki yıllarda da Osmanlı tarihinin ve kültürü-
nün asıl kaynaklarına yönelerek farklı sentezler aramaya başladı. Devrin 
müzmin Batıcılarına katılmamasına rağmen Batıdan ayrılmadı. Dolayı-
sıyla onu, ruhsal köleliği kabul etmeyen bir Türk aydını olarak da anla-
mamız gerekir.10 

Yahya Kemal’e göre bizim romanımız şarkılarımızdır. O, bir toplumu 
bütün özellikleri ile öğrenmek için, o toplumun musikisini, halk havala-
rını ve tekke nefeslerini de iyi kavramak gerektiğine inanıyordu. O za-
man, bizi biz yapan, coşku ve lirizmi keşfetme imkânına sahip olabilece-
ğimize inanıyordu. Bu konuda Yahya Kemal, Eski Musiki adlı şiirinin ilk 
mısralarında şöyle der: “Çok insan anlayamaz eski musikimizden / Ve 
ondan anlamayan bir şey anlamaz bizden.”11 

Yahya Kemal’e göre bizim medeniyetimiz, pilav, Mesnevi ve cihat me-
deniyetiydi. Bu düşünceyi pekiştiren bir hikâyecik şöyledir: “Ahmet Ham-
di Tanpınar, Yahya Kemal’e eskiler nasıl yaşarlardı? Neydi bu eskilerin 
hayatı acaba?” diye sorar. Yahya Kemal, bu soruya gülerek: “Gayet ba-
sit, pilav yiyerek ve Mesnevi okuyarak” şeklinde cevap verir.12 

Yahya Kemal’in, Fransız Camille Yulien’in “Fransa toprağı bin yıl için-
de Fransız Milleti’ni yarattı.” sözünden ilham alarak “Malazgirt Zaferi’n-
den sonraki bin yıllık Türk tarihinin, Türk Milleti’ni var ettiği” düşüncesine 
sahip olduğu bilinir. Epik şiire, yaratılıştan çok yetenekli bir şair olan 
Yahya Kemal, şiirlerinde Malazgirt Savaşı’yla Anadolu’nun yurt edinilme 
sürecini gözler önüne serer. Türklüğün kökenini Anadolu’da gören şair, 
bu düşüncesini şu şekilde dile getirir: 

Türk’ün âsûde mizacıyla Bizans’ın kederi 
Birleşip mağfiret iklimi edinmiş bu yeri13 

Onun tarihle ilgili şiirlerinde tarihî ya da siyasî bir mesaj yoktur. 
Çünkü o, saf şiirin peşindedir. Ve onu gerçekten büyük bir şair yapan 
da budur. Akıncı şiirinde, tarihimizde yüzlerce örneği olan coşkuyla ka-
zanılan zaferlerin tasvirini yapar. Tarihte at, ilk defa Türkler tarafından 
ehilleştirilmiş olup zaferlerimizle özdeşleşmiştir. At, Akıncı şiirinde önemli 
bir unsur olarak karşımıza çıkar. 
                                                           
9 Yahya Kemal, Kendi Gök Kubbemiz, s. II-III. 
10 Beşir Ayvazoğlu, a.g.e., s. 25-26. 
11 Yahya Kemal, Kendi Gök Kubbemiz, s. 34. 
12 Ahmet Hamdi Tanpınar, Yahya Kemal, İstanbul, 1982, s. 25-26. 
13 Yahya Kemal, Kendi Gök Kubbemiz, s. 43. 
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Bin atlı, akınlarda çocuklar gibi şendik; 
Bin atlı, o gün dev gibi bir orduyu yendik! 
Ak tolgalı beylerbeyi haykırdı: İlerle! 
Bir yaz günü geçtik Tuna’dan kafilelerle… 
Şimşek gibi bir semte atıldık yedi koldan, 
Şimşek gibi Türk atlarının geçtiği yoldan. 
Bir gün doludizgin boşanan atlarımızla 
Yerden yedi kat arşa kanatlandık o hızla… 
Cennette bugün gülleri açmış görürüz de 
Hâlâ o kızıl hatıra titrer gözümüzde 
Bin atlı, akınlarda çocuklar gibi şendik; 
Bin atlı, o gün dev gibi bir orduyu yendik!14 

Selimnâme’de, Yavuz Sultan Selim’in, Çaldıran, Mercidabık ve Rida-
niye savaşlarını, savaş hazırlıklarını ve zaferlerini şöyle anlatır:15 

Her tûğ-ı pür-fürûğ verirken hücuma şân 
Her tîğ-i bî-dirîğ parıldardı hun-feşân 
Sahrâ-yı lâl-gûne bakan şâhid-i zafer 
Görsün bahârının bu yaman lâle-zârını 
Hakkâ ki ser firâz-ı cihân oldu tuğlar 
Fermân-ı dih-i zamân ü mekân oldu tuğlar 

Yahya Kemal’de mazi düşüncesi, kuru bir tarihsel anlatımdan ziyade, 
zengin kültür değerleri toplamıdır. Ona göre maziyi vatandan ayırmak, 
ruhu cesetten ayırmak gibidir. Milliyetini idrak eden millet, ölüleriyle bir-
likte yaşar. Bunun için Türk toplumu olarak mezara çok önem vermişiz-
dir. Ecdadımızın birçokları için, nerede oturdu yerine nerede gömülü ol-
duğunu yazarız veya söyleriz. Çünkü “Mâzi, tüm var olan varlıkların kay-
nağı, hâl ise maziden geleceğe geçişi sağlayan mevhum bir noktadır. Süre-
si olmadığı için onda yaşamak mümkün değildir.”16 

Mazi dediğimiz değerler toplamı, içinde yaşanılan zamana ve mekâna 
aksetmiştir. Bunun için İstanbul, Yahya Kemal’in şiirlerinde önemli bir 
yer tutar. İstanbul, sadece kuru bir fiziki mekân değil, Türk tarih ve kül-
türünün aynasıdır. Bu tarihî bakışın, İstanbul konulu bir şiirine şöyle 
yansıdığını görürüz: 

Sana dün bir tepeden baktım azîz İstanbul! 
Görmedim, gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer. 
Ömrüm oldukça, gönül tahtıma keyfince kurul! 
Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer. 

                                                           
14 Yahya Kemal, a.g.e., s. 16- 17. 
15 Yahya Kemal, Eski Şiirin Rüzgârıyla, İstanbul, 1974, s. 7-20. 
16 A. Süheyl Ünver, Yahya Kemal’in Dünyası, İstanbul, 1980, s. 86-88. 
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Nice revnaklı şehirler görülür dünyâda, 
Lâkin efsunlu güzellikleri sensin yaratan. 
Yaşamıştır derim, en hoş ve uzun rü’yâda 
Sende çok yıl yaşıyan, sende ölen, sende yatan.”17 

Bilindiği gibi Yahya Kemal’in ölüm konulu en güzel ve meşhur şiiri 
Sessiz Gemi’dir. Bu şiirinde ölüm, acıklı bir korkudan arındırılarak son-
suz bir yolculuğun başlangıcı olarak değerlendirilir. Bu açıdan ölüm, ge-
ride kalanlar için sadece geçici bir eylemden ibaret olup sonsuzluk âle-
mine açılan bir kapıdır. Zahiren korkutucu görünse de arkası rahmettir. 
Yahya Kemal, bu şiirinde, ölen bir insanı gemi ile farklı uzun bir seyaha-
te çıkan yolcuya benzetir. Bu yolcuya uğurlayan insanların ruh hâlleri 
de farklı bir şekilde şöyle ifade edilir: 

Artık demir almak günü gelmişse zamandan, 
Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. 
Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol; 
Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol. 
Rıhtımda kalanlar bu seyahatten elemli, 
Günlerce siyah ufka akar gözleri nemli. 
Hicranlı hayatın ne de son matemidir bu! 
Dünyâda sevilmiş ve seven nafile bekler; 
Bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler. 
Birçok gidenin her biri memnun ki yerinden 
Birçok seneler geçti; dönen yok seferinden.18 

Yahya Kemal’in şiirlerinde, çeşitli tasavvufî remiz ve mazmunlardan 
da yararlandığı görülür. Şair, birçok şiirinde, içkiyi tasavvuf şiirinde kul-
lanılan anlamıyla ya da o anlamı çağrıştıracak biçimde, vahdet-i vücut 
anlayışıyla birlikte kullanır ve yukarıda da belirtildiği gibi üzerinde yaşa-
dığımız dünyayı sonsuzluğa doğru yol alan bir gemi olarak görür. Yolcu-
su, kaptanı ve tayfası sarhoş giden bu gemi, artık meyhane olmaktan 
çıkmış, bütün kozmos veya hiç olmazsa dünyanın kendisi olmuştur.19 

Tanpınar, bu konu hakkında özetle şunları söyler: Yahya Kemal, şiir-
lerinde içkiyi, bazen de kaçış bazen de doğrudan doğruya aşk-ı ilahî te-
miyle birlikte kullanır. 

Ummâna çıkar burda bugün beklediğin yok 
At kalbini girdaba, açık engine, ruh ol20 

Bu konu çerçevesinde, Rindlerin Ölümü adlı şiirin de incelenmesi ge-
rekir. Bu şiirde, ölümle hayatın birlikteliğini ve ölümün munis bir şekil-
de algılanmış olduğunu görülür: 
                                                           
17 Yahya Kemal, Kendi Gök Kubbemiz, s. 15. 
18 Yahya Kemal, a.g.e., s. 83-84. 
19 Ahmet Hamdi Tanpınar, Yahya Kemal, s. 169. 
20 Ahmet Hamdi Tanpınar, a.g.e., s. 176. 
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Ölüm âsûde bahar ülkesidir bir rinde; 
Gönlü her yerde buhurdan gibi yıllarca tüter. 
Ve serin serviler altında kalan kabrinde 
Her seher bir gül açar; her gece bir bülbül öter21 

Yahya Kemal, kendini birçok konuda eski sayar. Türk tasavvuf şiiri-
nin dünyayı algılayış biçimi, onda bir duyuş inceliği olarak yer eder. Şai-
rin, çeşitli mistik unsurları şiirde kullanması, geçmişteki zengin tasavvu-
fî kültür hazinesine karşı duyarlılığı olarak değerlendirebilir. 

Yahya Kemal’in şiir anlayışını genel olarak değerlendirdiğimiz zaman 
onun, şiirde üç önemli unsur üzerinde durduğunu görürüz: “Milletin or-
tak dilini kullanarak herkese hitap eden şiir yazmak, Türk şiirinde saf şii-
re uymayan unsurları ayıklamak ve geleneksel unsurlarla çağdaş unsur-
ları sentez etmek.” Bu düşüncelerden hareket eden şairin, klasik Türk 
şiirinin lirik anlayışını benimsediği görülür. 

Divan edebiyatında, belagat şiirin, mazmun da terkibin yerini almıştı. 
Yahya Kemal, gerçek başarıya bunu tersine çevirerek ulaşmıştır. O, di-
van şiirinin belagat estetiğini aşar, mısraı büyük bir terkibin notaların-
dan oluşmuş cümlelerle dönüştürür ve lirizmi, şiirin temel öğesi konu-
muna getirir. Mallerme’nin, “şiir, kelimelerle yazılır, fikirlerle değil” sözü 
Yahya Kemal’in şiir anlayışının temellerini oluşturur. Bu sayede dil, bir 
hayalin, bir fikrin, bir duygunun ya da bir mazmunun anlatımı olmak-
tan çıkar. Yahya Kemal, “asıl Türkçeyi dokuz yüz seneden beri yaza yaza 
değil, söyleye söyleye yaşattığımıza inanır.”22 

Şiiri nesre yaklaştırma cereyanına karşı ahengi savunan Yahya Ke-
mal’in, herkesin hakir görmeye başladığı aruzu, yüksek bir musiki vası-
tası hâline getirdiği bilinir. Yahya Kemal’e göre aruz, şiir dilimizin bel ke-
miği gibi bir değer olup ona aşina olmayan bir Türk şairi Türkçenin aya-
rını takdir edemez.23 

“Yahya Kemal’in şiirlerinde, cümlenin, vezin içerisine tabii biçimde yer-

leştirildiği görülür. Onun şiirlerinde, konuşma ve heyecan cümlesi ön 

plana gelirken, fiillerin de çoğunlukla mısraların boş tarafına alınması 

dikkati çeker. Divan edebiyatında kullanılan monoton vezinlere iltifat et-

meyen Yahya Kemal’e göre aruz vezninin mısra içindeki uyumu önemli 

olup vezin ve kafiye de bir şiirde bulunması gereken şekil özelliğidir.”24 

Yahya Kemal’in gazel, tahmis, taştir, tazmin, terkib-i bent, murabba 
ve şarkı gibi eski şiirin nazım şekilleriyle ve o şiirin dil ve söyleyiş özellik-
                                                           
21 Yahya Kemal, Kendi Gök Kubbemiz, s. 87. 
22 Yahya Kemal, Eski Şiirin Rüzgârıyla, s. 272. 
23 Mehmet Kaplan, Şiir Tahlilleri, İstanbul, 1954, s. 153-154; Yahya Kemal, Edebiyata Dair, 
İstanbul, 1971, s. 124-126; Yahya Kemal, Edebiyata Dair, İstanbul, 1971, s. 127-136. 
24 Serdar Öztürk, “Kültür ve Sanat Dünyamızda Yahya Kemal Beyatlı”, Edebiyat Araştırma-
ları I, İstanbul, 1998, s. 187-188. 
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leriyle söylediği şiirleri, Eski Şiirin Rüzgârı’yla isimli kitabında toplamış-
tır.25 

Klasik şiir hakkındaki düşüncelerini özetlemeye çalıştığımız Yahya 
Kemal, XX. yüzyılının başında, çokça şiir denemesinden sonra, altı yüz 
yıllık Türk şiirinin özünden yararlanmış, büyük şairlerin hepsini gözden 
geçirip şiir için gerekli gördüğü her malzemeyi özümseyerek, şiirlerini 
yazmıştır. Divan şairlerinin zihniyetiyle Yahya Kemal’in zihniyeti birbi-
rinden çok farklı olduğu halde, birbirinin devamı gibi görünür.26 

Yahya Kemal’e göre eski şiirimizin değeri yeni şiirimize göre fevkalade 
yüksektir. Yahya Kemal’e göre batı medeniyetinin bilgi birikimini kazan-
dıktan sonra Türkçe’ye, Türkiye’ye, Türk Milleti’nin içine dönmek, kısaca 
kendimizi, bütün berraklığı ile kendi hüviyet ve zihniyetimizi ortaya koy-
mak mecburiyetinde hissetmeli idik.27 

Türk Milleti kadar kendi klasik şiirini ihmal ve inkâr eden, yeryüzün-
de başka bir milletin olmadığı kanaatine sahip olan Yahya Kemal, şiir 
konusunda Avrupa’nın, Türk Milleti’nin yeteneğini inkâr etme gayreti 
içinde olduğu kanaatini taşır. Şair, Avrupalılar gibi ortak değerleri pay-
laştığımız Arap ve şiirde bize üstatlık yapmış olan İranlıların da Türk şii-
rine yabancı olduğu görüşündedir. 

Yahya Kemal, Türk Milleti’nin şiir alanında çok kuvvetli bir yeteneğe 
sahip olduğunu biliyordu. Ona göre Türk şiirinin başlangıcı, milletimizin 
Anadolu’daki teşekkülüyle başlamıştır. Türk Milleti’nin zengin şiirinin 
önce ruhu kayboldu, sonra da dili çürüdü, vezni bozuldu ve en sonunda 
ortada kuru bir iskelet kalmıştı. Şairin, Koca Mustafa Paşa şiirindeki şu 
mısraları, onun bu konudaki düşüncelerini ifade edebilecek bir özelliğe 
sahip özelliğe sahiptir: 

Kopmuşuz bizler o öz varlık olan manzaradan. 
Bahseder gerçi duyanlar bir onulmaz yaradan; 
Derler: İnsanda derin bir yaradır köksüzlük; 
Budur âlemde hudutsuz ve hazîn öksüzlük. 
Sızlatır bâzı saatler dayanılmaz bir acı.28 

Sonuç 

Klasik Türk şiiri hakkındaki görüş ve değerlendirmelerini, “Eslâf ka-
pıldıkça güzelden güzele / Fer vermiş neşveyle gazelden gazele / Sönmez 
seher-i haşre kadar şi’r-i kadim / Bir meş’aledir devredilir elden ele” mıs-
raları ile özetleyen Yahya Kemal, XX. yüzyıl Türk şiirinin gelenekten en 
                                                           
25 Nihad Sâmi Banarlı, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi Destanlar Devrinden Zamanımıza Ka-
dar, Cilt: II, İstanbul, 1971, s. 1188. 
26 Beşir Ayvazoğlu, a.g.e., s. 79. 
27 Yahya Kemal, Edebiyata Dair, İstanbul, 1971, s. 139. 
28 Yahya Kemal, Kendi Gök Kubbemiz, s. 45. 
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fazla yararlanan şairlerinden birisi, belki de en önde gelen şair ve yazar-
larından biridir. Türkçe, onun şiirlerinde kendi ifade imkânlarıyla gerçek 
bir şiir dili kimliğine kavuşmuştur. 

Yahya Kemal, Fuzûlî, Nedim ve Şeyh Gâlib gibi büyük şairlerin eserle-
rinin günümüz Türkçesine çevrilmesinin beyhude bir külfet olacağı dü-
şüncesindedir. Ona göre, klasik kültür ve edebiyatı yeni nesillere sevdir-
mek için berceste mısraların ezberlenmesi ve klasik eserlerin özünün ve-
rilmesi büyük önem arz etmekte idi. 

Kültür ve edebiyatta imtidad (süreklilik) fikrine çok önem veren Yahya 
Kemal’in şiir anlayışının temelinde tarih, vatan, mekân, klasik şiir, son-
suzluk duygusu ve korkuya dönüşmeyen ölüm kavramları yer alır. Aruz 
ölçüsünü, Türk şiirine başarı ile uygulayan Yahya Kemal’in dünyasında 
musiki çok önemli bir yere sahiptir. Musikiyi, Osmanlı kültür ve medeni-
yetinin en önemli unsurlarından birisi gören, eserlerinde daima ahenk ve 
müzikaliteyi ön plana çıkaran Yahya Kemal’in en sevdiği bestekâr, öz mu-
sikimizin piri şeklinde vasıflandırdığı Buhurî-zâde Mustafa Itrî Efendi’dir. 

Yahya Kemal, önceleri Türk şiirini Avrupa şiiri gibi, eski Yunan ve La-
tin şiir kültürüne bağlamak düşüncesine kapılmış, sonraları, bizim asıl 
şiirimizin kendi klasik kültürümüze bağlanması gerektiği üzerinde dur-
muştur. Türk şiir dilinin geçmişten yani gelenekten beslenmesi gereğini 
de tarih şuuru gibi Fransa’da öğrenen şairin, orada kaldığı yıllarda tarih 
ve coğrafyada Türklüğü araştırarak yüksek bir tarih, edebiyat, şiir ve 
milliyet şuuruyla yurduna döndüğünü biliyoruz. 

Selçuklu ve Osmanlı tarihi hakkında derin bilgi sahibi olan Yahya Ke-
mal’in şiir ve nesrine zengin tarih ve geleneksel kültür unsurları kaynak-
lık eder. Onun şiirleri ile tarih arasında daima sıkı bir ilişkinin olduğu 
dikkatimizi çeker. Bilindiği gibi tarihin sanat üzerindeki büyük etkisi 
tartışılamaz. Yahya Kemal, tarih ve kültür şuurunu Fransa’da kazandı. 
Tanpınar, onun hakkında: “Filhakika o, kaçış kapılarını arayan insan de-
ğil, eve dönen adamdır.” der. 

Yahya Kemal’in coğrafya ve kültür bağlamında, bizim en güzel evimiz 
olan Anadolu’nun en güzel şiirini yazdığı söylenebilir. Biz, geleneksel 
zengin bir mimariye sahip olan görkemli evimizi yıkarak veya tahrip ede-
rek yerine çok katlı, ruhsuz apartmanlar yaptık. Daha sonra bu apart-
man şiddetle sarsılmaya başladı. Yahya Kemal, bu kuvvetli sarsıntı 
anında millî şiirimizi yazan birçok önemli bir şairimizdir. 

Yahya Kemal’e göre Batılı olmak yolunda şevkle yürümekte iken bir 
benzerine pek rastlanılamayan büyük bir tarih ve kültür zenginliğini as-
la görmezlikten gelemeyiz. 

Türkün âsûde mizacıyla Bizans’ın kederi 
Birleşip mağfiret iklimi edinmiş bu yeri 

diyen ve epik şiire doğuştan yetenekli olan Yahya Kemal, Malazgirt Sava-
şı’yla Anadolu’nun yurt ediniliş sürecini gözler önüne serer. Ona göre 

226



MUSTAFA GÜNEŞ / YAHYA KEMAL’İN GÖZÜYLE TÜRK KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI 11

Türklüğün kökeni Anadolu’daydı. Daha sonraki yıllarda da Osmanlı tari-
hinin ve kültürünün asıl kaynaklarına yönelerek farklı sentezler arama-
ya başladı. Devrin müzmin Batıcılarına katılmamasına rağmen Batıdan 
hiç ayrılmadı. Dolayısıyla onu, ruhsal köleliği kabul etmeyen bir Türk 
aydını olarak da anlamamız gerekir. 

Yazımızı, Yahya Kemal ve Cahit Tanyol’un aralarında geçen şu ilginç 
ve ibretli hikâye ile bitirelim. Yaşı ilerledikçe, Türk kültürünün kalesi, 
Türk Milleti’nin can damarı ve sığınak noktası olan sıcak bir aile ortamı-
nı özlemeye başlayan Yahya Kemal, kendisine büyük şair diyen Cahit 
Tanyol’a bir gün şunları söyler: 

“Büyük şair olmaktan daha önemli üç şey var. Evlenip yuva kurmak, 

ev sahibi olmak ve namerde muhtaç olmayacak kadar paraya sahip 

olmak. Ben bunların üçünü de sahip olamadım. Akşam olduğu za-

man dostlar dağılır, evlerine giderler. Ben ise otel odasının yalnızlığı-

nı bütün dehşetiyle duyarım. Ne şiir, ne kitap, ne de dostlarım… Bu 

korkunç yalnızlıktan beni kim kurtarabilir.”29 
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TÜRK DİLİNDE KAPI KAVRAMININ ALGILANIŞI 

Yrd. Doç. Dr. Mualla Murat NUHOĞLU* - Elida ÖZTÜRK** 

Öz 

Dil, edebi türlerin ana malzemesidir. Eserlerde dil oyunları, sözcük 

zenginliği, anlam yoğunluğu, ses güzelliği dilin temel yapı taşı olan söz-

cüklerle sağlanır. Sözcükler milletlerin sesi ve söyleyişiyle birleşerek, yeni 

kelime grupları ve anlamlar oluşturarak o dilin zenginliğine zenginlik ka-

tarlar. Milletlerin yaşayışları, sözcüklere farklı anlamlar yüklenilmesini ve 

sözcüklerin farklı algılanmasını sağlamıştır. Hangi türden olursa olsun 

edebî metinlerde dilin pek çok imkânından yararlanmak, anlambilim açı-

sından kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. Eser odaklı çözümleme yöntemiyle ger-

çekleştirilen bu çalışmada, Türk edebiyatının değerli eserleri kullanılarak, 

Türk dilindeki anlam zenginliği gösterilmeye çalışılmıştır. Kapı sözcüğü 

eserlerde anlambilimsel/göstergebilimsel bir bakış açısıyla çözümlenme-

ye çalışılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Dilbilim, Algılama, Kapı, Gösterge, Anlambilim. 

Abstract 
Perception Of The Door Concepts In Turkish Language 

Language is the major material of literary genres. In literary works, 

language-games, vocabulary richness, the intensity of meaning, and the 

beauty of phonics are supplied with words, the main tenets of language. 

Integrating with phones and phonetic styles of nations and creating new 

word classes and denotations, lexical items add richness to language. 

Nations’ different ways of life, the characteristics of their countries and 

what they have gained through interaction lead to words’ being attributed 

different meanings, and so perceived differently. Whatever genre it is in, 

in literary texts, benefitting from the advantage of language is an inevitable 

need in semantics. This study based on textual analysis aims to show 
                                                           
* İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü. 
** Sosyolog. 
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the richness of meaning in Turkish by referring to the valuable works of 

Turkish literature. The word “door” has been analysed using a semantic 

and semiotic perspective. 

Key words: Linguistics, Perception, Door, Semiotics, Semantics. 

1. Giriş 

Dil, insanlar arasında ‘anlama’ ve ‘anlaşılma’ temelinde bir iletişim 
kurmayı esas alır. Dilbilim ise, dilin bütün genel ve özel niteliklerini, dil 
olaylarını araştırma konusu edinen, herhangi bir dilin ortak özelliklerini 
veya bir yönünü inceleyen geniş çerçeveli bilimdir.1 Algı ise, duyu organ-
ları tarafından kaydedilen uyarıcıların beynimiz tarafından örgütlenip, 
yorumlanarak anlamlı hale getirilmesidir. Duyumu uyarıcıların duyu or-
ganlarımız üzerinde bıraktığı etki, algıyı da bu etkiye verdiğimiz anlam 
olarak düşünmek mümkündür. İnsan, algılama yeteneği ile dış dünyayı 
gözlemlemiş ve gözlemlerini zihninde anlamlandırmaya çalışmıştır. Algı-
lama ve sonrasında anlam verme ile süreç devam eder. Bu süreç içeri-
sinde anlama, algı yönetiminin temelini oluşturmaktadır. Bir sözcüğün 
anlamı ise onun nasıl kullanıldığı ve nasıl algılandığıyla ilişkilidir. Dili 
zenginleştirme, kişinin öğrenme deneyimi ışığında farkına varma, algıla-
ma, ayırt etme ve yanıtlama yeteneği ile bağlantıları yorumlama yetene-
ğinin artmasıdır. Dil-öncesi ya da dil dışı bir algı söz konusu değildir. Di-
li hesaba katmayan bir algıdan söz edilemez: böyle bir algı olsa olsa be-
lirsiz, sisli, karmaşık, bulanık bir şeydir, buna algı denilemez. Algı, dilin 
aydınlattığı, elekten geçirdiği, yoğunlaştırdığı, düzenlediği bir farkına 
varmadır. Dil, daha önce hiçbir adla nitelenemeyen bir şeyi, kurucu gö-
züyle algıya çevirir.2 

2. Dil ve Edebiyat 

Şiiri, romanı ya da bir sanat eserini sadece meraktan ya da bir şeyler 
öğrenme arzusu ile değil, bir yolculuğa çıkmanın hazzı ile de okuruz. İn-
san zihninde beliren değişik duygulanmalar, yeni, farklı ve özgün çağrı-
şımlar, birleştirmeler ve benzetmeler imgeler yoluyla sağlanabilir. İmge; 
sanatçının çeşitli duyularıyla algıladığı özel, özgün bir görüntünün dile 
aktarılışıdır; bir betimleme değil, öznel bir yorumlama sayılabilir.3 Saus-
sure ve Chomsky’nin de dile getirdiği gibi kişiye özgü dil kullanımı, sa-
natçıyı diğer bireylerden ayırmakta, değişik ve özgün bağdaştırmalar, da-
ha önce kullanılmamış anlatım biçimleri sanatçının değerini arttırmak-
tadır. “Felsefî Soruşturmalar” adlı çalışmasında Wittgenstein, dili genel 
anlamıyla bir satranç oyununa, sözcükleri de ileri sürülen taşlara benze-
                                                           
1 Doğan Aksan, Her Yönüyle Dil, Ana Çizgileriyle Dilbilim, TDK Yayınları, Ankara, 2007, s. 24. 
2 Nermi Uygur, Kültür Kuramı, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2013, s. 15. 
3 Doğan Aksan, Şiir Dili ve Türk Şiir Dili, Beta Basım Yayım, İstanbul, 1993, s. 32. 
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tir. Birisine, kral taşını alıp, bu “kral” dediğinizde eğer o kişi, satrancın 
kurallarını bilmiyorsa bu o kişiye bir şey ifade etmeyecektir.4 Bunun an-
laşılması için o toplumdaki insanların, satrançtaki at taşını aynı algıda 
biliyor olması gerekir. Dilbilimciler de modern zamanlarda Saussere’den 
başlayarak dili bir sistem olarak görme eğilimindedir. Noam Chomsky 
Kartezyen yaklaşımıyla bunu daha üst seviyeye getirerek biyolojik an-
lamda da bütün insanlığı kapsayan bir dil sisteminden yola çıkarak5 ku-
ramını temellendirir. 

Anlam çerçevesi terimi, göstergelerin dil düzeni içinde anlam açısın-
dan taşıdığı bütün değerleri6, temel anlamlarıyla birlikte yan anlamları-
nı, dinleyen okuyanda; çağrıştırdığı başka kavramların tümünü içine al-
maktadır.7 Göstergeden yola çıkılarak sözcüklerin göndergesel ve yan 
anlamları ile uyandırdıkları tasarımları ifade eden sözcük düzeyinde bir 
anlambilimde göstergelerin anlamdan soyutlanması mümkün değildir. 
Çeşitli edebi türlerde inceleyeceğimiz kapı kavramı, ilk akla gelen anlam 
olarak ve Türk Dil Kurumu’nda açıklandığı şekli ile: geçilen ve açılıp ka-
panma düzeni olan duvar ya da bölme açıklığı’dır. Göstergede “k”, “a”, 
“p”, “ı” sözcüğü ilk kullanıldığında bu kavramı yansıtmak üzere kullanıl-
mıştır. Bir başka algılama çerçevesinde ise kapı zihinde; ‘gelir, geçim, 
kısmet sağlayan yer, kaynak ya da olanak’ anlamını düşündürür. (ek-
mek kapısı gibi) Bu da kapı kavramının yan anlamıdır. Gidere yol açan 
gereksinme masraf kapısı, tavla oyununda pul dizilen yer şeş kapısı, ev 
gezmesi için gidilen yer kapı kapı dolaşmak, çok yakın zaman. Kış kapı-
mıza dayandı, resmi daire anlamları da yine aynı nitelikteki anlam türü-
ne örnek teşkil eder. Türk kültüründeki deyimleri göz önüne aldığımızda 
göstergedeki kapı sözcüğünü anlam bilimin çeşitleri yönünden bambaş-
ka ifadeleri sağladığını görürüz. 

Kültürümüzde yaşamımız içindeki beklenti, ihtiyaçlarımız ve tecrübe-
lerimiz sonucunda nesne olarak kullandığımız kapı göstergesi algısal 
yönden müthiş bir zenginliğin temel ögesi olmuştur. Kapı açmak, kapı 
ağası, kapı ağzı, kapı almak, kapı aramak, kapı baca açık, kapı çuhadarı, 
kapı dışarı etmek, kapı duvar, kapı gibi, kapı halkı, kapı kadar, kapı kâh-
yası, kapı kapmaca, kapı dolaşmak, kapı karşı, kapı kethüdası, kapı kolu, 
kapı komşu, kapı kulu, kapı mandalı, kapı oğlanı, kapı yapmak, kapı yol-
daşı, kapı da kalmak, kapıdan çevirmek, kapıdan kovsa bacadan düş-
mek, kapılar yüzüne kapanmak, kapıları açık tutmak, kapıları kapamak, 
                                                           
4 Ludwig Wittgenstein, Philosophical Investigations, Çev: G.E.M. Anscombe, Basıl Blackwell, 
1996, 31. 
5 Atakan Altınörs, “Dile Davranışçı Yaklaşımlara Chomsky’nin İtirazı Üzerine”, Karadeniz 
Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 14, Haziran, 2012, s. 69. 
6 Kamil İşeri - Sercan Demirgüneş, Sessiz Gemi Şiirinin Anlambilimsel, Göstergebilimsel İnce-
lemesi, Turkish Studies, Cilt: 3, Sayı: 4, Ankara, 2008, s. 499-513. 
7 Doğan Aksan, Anlambilim, Anlambilim Konuları ve Türkçenin Anlambilimi, Engin Yayınları, 
Ankara, 1998, s. 45. 
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kapının ipini çekmek, kapısı açık, kapısına kilit vurmak, kapısını aşındır-
mak, kapısını çalmak, kapısını yapmak, kapısına dayanmak, kapıyı aç-
mak, kapıyı büyük açmak gibi yeni kuruluşlar, zihnimize farklı çağrışım-
lar sunar. Görüldüğü üzere göstergeler, söylendikleri anda zihnimizde 
tek bir kavramı algılamamıza yol açmazlar, birçok zengin ve özgün tasa-
rımla birlikte zihnimizde farklı anlamlar belirlenmesine yol açarlar. 
Türkçede kavramların anlam çerçevelerinin bu kadar geniş olması, 
Türkçenin zenginliğinden ileri gelmektedir. Mehmet Kaplan, “Dil ve İn-
san” da, her milletin dilini kendi ihtiyaçlarına, kültür ve medeniyet sevi-
yesine, zevkine göre yarattığından bahseder. Dilin, tıpkı ev gibi bir mille-
tin duygu, düşünce ve hayatının barınağı, korunağı olduğunu söyler.8 
Kaplan, “Kültür ve Dil” de ise “Dil her gün konuşulmak suretiyle işlenir, 
konuşan, dış alemde bulunan bir varlığı veya duygu ve düşüncesini anlat-
mak için, bildiği kelime ve deyimlere başvurur. Onlar yetişmezse, yeni ke-
lime ve deyimle icat eder yahut bilinen kelimelerin yerlerini değiştirir.”9 

3. Kültür, Kavram, Algı 

İnsanlığın varoluşundan bu yana, arzu ve ihtiyaçlarımızı dürtüleyen 
gönlümüz, edebiyat ve kültür hazinemizde oldukça geniş bir yer tutar. 
Türk toplumunda “devlet”, “el”, “gurbet”, “sevgili” ve “Allah” gibi önem 
arz eden pek çok kavram “kapı” kavramı ile mecazi olarak kaynaşmıştır. 
İşte bunun neticesinde Türk kültüründe ve özellikle edebiyatında yer al-
mış bu kavramlar Türklerin inançları doğrultusunda duygu ve düşünce-
lerini nasıl ifade ettiğini gösterir. 

Dil denilen mucize tamamen anonim bölümünü oluşturan atasözleri 
ve deyimler, en ağır yüklü duygu ve düşüncenin rahat ve ince bir ifadesi-
ne elçidir. Uzun deneyimler gözlemler sonucunda insana yaşamda doğ-
ruyu öğütleyen atasözleri ve deyimler, aynı zamanda ait oldukları toplu-
mun kültür karakterini de çizer. Atasözleri ve deyimlerimizin her biri de-
rin bir felsefi anlamı, mecazi ifadelerle, kıvrak zeka ürünü olarak hem 
günlük hayatımızda hem de edebi eserlerimizde zoru kolaylaştırmış, ağırı 
hafifletmiş, bulanıklığı dağıtmıştır. Halkın yaratma zekâsını bu kelime 
birleşmelerinde görebiliriz. Nihad Sami Banarlı bu kelime birleşimlerini 
adeta birbiriyle anlaşan iki ruhun tek bir vücut olurcasına birbirine uy-
masına benzetir ve bu birleşmeleri izdivaç sözcüğüyle açıklar. “Hasılı, 
Türkçede “kelimelerin izdivacı”, dallarında türlü çiçekler açmış, yeşil bir 
cennettir ki orada milli zevkimizin yarattığı daha böyle çiçekler derlenir.” 
sözleriyle de milletimizin yaratıcılığından bahseder. Deyim ve atasözleri-
mizde halkımızın yaratıcılığının, deneyimlerinin ve izdivacının en güzel 
örneklerindendir. 
                                                           
8 Dilek Erenoğlu, “Mehmet Kaplan’ın Dil Üzerine Görüşleri”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat 
Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Sayı: 36, Erzurum, 2008, s. 65-80. 
9 Mehmet Kaplan, Dil ve Kültür, Dergah Yayınları, İstanbul, 2013, s. 42. 
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Açık kapı bırakmak (İleride tedbir almak düşüncesiyle herhangi bir işi 
kesip atmamak), Allah gümüş kapıyı kaparsa, altın kapıyı açar (iş duru-
mu bozulan bir kimse umutsuzluğa kapılmamalıdır. Allah’ın kendisine 
daha iyi bir iş durumuna kavuşturacağına inanmalıdır.) Altın anahtar 
her kapıyı açar (Paranın çözümleyemeyeceği hiçbir sorun yoktur. İnsan-
oğlu para ile bütün güçlükleri yenebilir, istediği her şeyi elde edebilir.) 
Kapısı açık, sofrası meydanda (Hiç kimseden gizli bir şeyi yok, evi ve sof-
rası herkese açıktır.) Kapısına sığınmak (Birinin himayesi altına girmek.) 
Kapısını açık tutmak (Konuksever olmak.) Kapı yoldaşı (Aynı kişiye hiz-
met görenlerden her biri.) 

Türkler yaşayışlarının sonucunda, kendine uyan söz birleşimlerini dil 
bünyesine katmış, sağlıklı olan birleşimleri kullanmaya çalışmış, dil ya-
pısına ve yaşayışına uymayanı da bünyesinden çıkarmıştır. Halk zevki ve 
bu zevkin, inceliğine varmış şairler, kelimeleri de renkler gibi; ışıklar gibi 
kullanırlar. Sarı ile mavi birleşince nasıl, üçüncü bir renk, -bir yeşil renk- 
zuhur ederse, kelimelere renk gibi, ışık gibi vuran halk duygusu da onla-
rın seslerinde yeni manalar oluşturur.10 

4. Örneklerle Kapı Motifi 

Bilmecede kapı kelimesi uykunun kapısı manasında kullanılmıştır. 

Ey hilidihilidi 
Hani dış kapının kilidi 
Allah’ını seversen Ayşe Teyze Akşamki 
Kim idi (UYKU) 

Kapı kavramı mani ve türkülerimizde de sıkça geçmektedir. Hatta ak-
şam karanlığı kapı eşiğinde oturulmaz gibi dedelerimizden ninelerimiz-
den duyduğumuz o döneme ait tedbir amaçlı kültürler mevcuttur. 

Sandıklı’nın çarşısına 
Gün doğar karşısına 
İnsan meyil mi verir? 
Kapı bir komşusuna 

Doğru yoldur hakikatin kapısı 
Muhammed’le Ali onun tapısı 
Beşler on yedi kemerbest yapısı 
On iki imama bir de bacı var (Aşık Selmani)11 

Türk edebiyatında ölüm olgusu, farklı bakış açılarıyla değerlendiril-
miştir. Ölüm kavramı, insanları bir boyuttan başka bir boyuta, başka bir 
                                                           
10 Nihat Sami Banarlı, Türkçenin Sırları, Kubbealtı Yayınları, Baskı: 43, İstanbul, 2013, s. 
117. 
11 Erman Altun, Adana’da Bilmece Sorma Geleneği, Çukurova Üniversitesi Türkoloji 
Araştırmaları Merkezi. 
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âleme taşıyan ve açılan bir kapı olarak algılatılmıştır. İnsanı somut olan 
hayattan soyut olan hayata sonsuzluğa taşıyan kapıdır ölüm… Ölüm 
kavramı Türk edebiyatının her türünde karşımıza çıkar. 

Necip Fazıl’ın Hayat şiirindeki ‘Rüzgârdan açılırsa kapım, bir anda / 
Kara haber gelmiş gibi ürkerim’12 mısralarında ruhun bedenden ayrılma-
sı rüzgârda açılan bir kapıya benzetilmiştir. Burada ölüm algısı kapı ile 
sağlanmıştır. 

…Kapı kapı, yolun son kapısı ölümse; 
Her kapıda ağlayıp o kapıda gülümse 
O demdeki, perdeler kalkar, perdeler iner 
Azrail’e hoş geldin, diyebilmekte hüner… 

Ölüm şiirindeki kapı algısı kurtuluş, mutlak sonsuzluğa açılan kapı 
olarak aktarılmıştır. Buradaki kapı, kavuşma kurtuluş kapısıdır. Necip 
Fazıl Kısakürek kapı kavramını şiirlerinde sıkça kullanmıştır. 

Aralık Kapı adlı şiirinde yaşadığımız dünyadan ahirete açılan bir kapı-
dan bahseder. Cahit Sıtkı Tarancı, Bir Kapı Açıp Gitsem isimli şiirinde13 
yaşanılan dünyadan hayal edilen, istenilen dünyaya geçişi, bu dünyaya 
duyulan yabancılığı ve ötelere gitme isteğini ifade ederken kapı kelimesi-
ni kullanır. İki şiirde de şairler kapıyı aynı çağrışımları uyandıracak şe-
kilde kullanmışlardır. 

Ahmet Hamdi Tanpınar, acı bir durumdan kurtuluş çaresi olarak rü-
yayı görür. Bu rüya Tanpınar için sonsuzluğa açılan bir kapıdır. Aynı za-
manda musiki, dans, heykel gibi sanat dallarının da trajikten, kurtuluş 
için kaçış kapısı olarak nasıl kullanılması gerektiğinden kitabında yer 
vermektedir. 

Hacı Bektaşi Veli’nin Makalat adlı eserinde bir tarikat öğretisi olan, 
‘Dört Kapı Kırk Makam’, tarikat mensubunun geçeceği maddi ve manevi 
aşamalardan bahsetmektedir.14 Türk İslam sufilerinin sülük sistemini 
“Dört Kapı Kırk Makam” anlayışı oluşturur. Kapı burada kavuşmaya açı-
lan yolda, geçilecek zorluk, aşama algısı olarak kendini gösterir. 

Pir Sultan Abdal’ım eller men olur 
Dört kapudan bir gün birden yol olur 
Dünya ahret doğru yol olur 
Verdiğin ikrara durabilsen (Pir Sultan Abdal)15 

Mevlana’nın eserlerinde ise işlediği temel konu aşktır. Mevlana Mes-
nevi’de Allah aşkını anlatırken, soyut unsurların daha iyi anlaşılmasını 
                                                           
12 Necip Fazıl Kısakürek, Çile, Büyük Doğu Yayınları, İstanbul, 2005, (1972). 
13 Cahit Sıtkı Tarancı, Otuz Beş Yaş, Can Yayınları, İstanbul, 2014, s. 74. 
14 Hüseyin Özcan, “Bektaşilikte Dört Kapı, Kırk Makam”, Türkoloji Dergisi, İnternet Kaynağı: 
http://turkoloji.cu.edu.tr/HALKBILIM/huseyin_ozcan_bektasilik_dort_kapi_kirk_makam.pdf, 
bakılma tarihi: 01.02.2015. 
15 İsmet Zeki Eyüboğlu, Alevi Bektaşi Edebiyatı, İstanbul, 1992, s. 163. 
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sağlamak için somut, günlük hayatta rastlanabilecek olaylardan yarar-
lanmıştır. 

…Bir gün bir âşık sevgilisinin kapısını çaldı. Sevgili içinden seslendi: 
- Kapıyı kim çalıyor? Kim o! 
Âşık “benim” deyince, 
Sevgilisi ona: 
- Git buradan! Sen henüz olgunlaşmış değilsin, diyerek kapıyı açmadı... 

Dilek ve isteğini Kâbe’de ara ki derhal önüne çıksın. Aşkla gelenlere 
kapı kapanmaz. Ben suçları bağışlayan sonsuz rahmet sahibi Allah için 
sahur davulu çalıyorum, ümidim onda. Hak’tan iyi müşteri nerde? Ma-
lımdan işime yaramayanı veriyorum, aydınlık bir gönül nuru veriyor. So-
ğuk bedeni alıp cennet saltanatı veriyor. Birkaç damla gözyaşına kevser 
bağışlıyor (Mesnevi).16 

Senin ben demekliğin manide usul değil 
Bir kapı kullarına şaşı bakmak yol değil17 

Bu dizelerde Yunus Emre, sadece Müslümanlara değil, tüm din men-
suplarına, inançsız insanlara bile aynı gözle bakmak gerekliliğini belirtir. 
Yunus Emre, yaratandan dolayı yaratılanı sevmeyi, insanı hoşgörü, 
iyimserlik algısıyla sağlar. Kapı kavramında vurgulanmak istenen hu-
sus, aynı yerden gelme, eşit görme, ortak bir varlıktan yaratılma algısı-
dır. Allah’ın hikmetlerine karşı acz içinde olan bir kul olarak Usuli, ibretlik 
sıkıntılardan kurtulmak için lütuf bekleyip dilinin zararlarından kurtuluş 
bekler. Ettiği duaların kabul olmasıyla fetih kapısına ulaşmayı diler. 

Zahirümi meskenetle hak kıl 
Batınumılık nur-ı pak kıl 

Ya ilhieylegıl bir feth-i bab 
Gitsün ortadan bu yitmiş bin hicap18 

Tasvirlerdeki cevherlerin çok kullanıldığı kutsal kavramlardan biri de 
cennettir. Aşağıdaki beyitlerde anlatıldığına göre cennetin altın kapısının 
tahtaları lâlden, toprağı ve ırmağının taşı lâl ve inciden, toprağı ve balçığı 
miskten, evlerinin kerpici altın ve gümüşten, köşklerinin kubbesi inci-
dendir. 

La’lden tahtaları altun kapu 
Hûriler el kavşurupkılur tapu 
Çayı taşı la’l ü incü topragı 

                                                           
16 Mevlana, Mesnevi, Cilt: I-II-III-IV, (Çev. Veled İzbudak, Gözden Geçiren: Abdülbaki Gölpı-
narlı), MEGSB Yayınları, İstanbul, 1988, s. 245-247. 
17 Mustafa Tatçı, Yunus Emre Divanı, Akçağ Yayınları, Ankara, 1991, s. 130. 
18 Mustafa İsen, Usuli Divanı, Akçağ Yayınları, Ankara, 1990, s. 36-37. 
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Misk-i ezfer çiçegi hem revnakı 
En kiçirek evleri bin yıl ucı 
Biri altun biri gümiş kerpici 
Balçıgı şol müşk ola kim dirhemi 
Kokusıyla toldurur bu âlemi 
Kubbeler var incüden yüce ulu 
İçi kamu hûrilerle toptolu 

Zengin edebiyatımızda kapı birçok farklı algılamalarla karşımıza çık-
maktadır. Cahit Sıtkı Tarancı, Yalnızlık Macerası19 başlıklı şiirinde yal-
nızlık duygusunu etkili bir biçimde anlatmaya çalışmıştır. 

Paylaşırsa dost paylaşmış 
İnsanın derdini sevincini 
Dost ümidiyle 
Ortalığa düşmeye gör 
Hangi kapıyı çalsan kimseler yok 
Hangi omuza dokunsam yabancı çıkar 

Şiirde geçen kapı sözcüğü ile dostluk ve sevgi arayışında ihtiyaç du-
yulan, karşılaşılan kişileri belirterek, yalnızlık duygusunun derinden 
hissedildiği vurgulanmak istenmiştir. Cahit Sıtkı’nın bir diğer şiiri olan 
‘Şaşırdım Kaldım’ adlı şiirinde ufku olmayan bir insanın içinde bulundu-
ğu sıkıntılı durum anlatılmaktadır. Bu şiirde zihnimizde beliren kapı al-
gısı da, insana ait hayat ve yaşantı olarak algılanmaktadır. 

Atasözü, deyimler ve masallarda olduğu gibi soyut-somut kavramla-
rın yeni bir mecazi anlamla toplumun kültür yaşantısını dile getirmesi 
romanlarımızda ve hikâyelerimizde de mevcuttur. 

Sabitcan Anlatıyor: 
“-Bakın size bir olay anlatayım: Bizim şehirde adamın biri yurt dışında 

bir göreve gitmek için kendini helak edercesine uğraştı, her kapıyı çaldı, 
her makama başvurdu. Sanki dışarı giderse bir eli yağda bir eli balda ola-
cakmış gibi.20 

Cengiz Aymatov kapı kavramını, her kapıyı çaldı yani gelir, geçim ma-
nasında kullanmıştır.” 

“Ben sizin kapınızda kul olayım, ocağınızda kül olayım, esiriniz olayım. 
Rakım-Hayır! Sen benim kızkardeşim ol. Fakat... 
Canan- Benim şimdiye kadar sizin kapınızda sürdüğüm mutluluğun 

gönül borcunu ödemeye gücüm yetmez. Başka hiçbir şey istemem...”21 
                                                           
19 Cahit Sıtkı Tarancı, Otuzbeş Yaş Bütün Şiirleri, Can Yayınları, MEB Dizisi, İstanbul, 2014, 
s. 239 (Şaşırdım Kaldım, s. 158). 
20 Cengiz Aytmatov, Gün Olur Asra Bedel, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2010, s. 49. 
21 Ahmet Mithat Efendi, Eflatun Bey İle Rakım Efendi, Karakteristik Yayınları, İstanbul, 2014, 
s. 90-91. 
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Ahmet Mithat ise romanında kapıya kul olmak sözcüklerini kullana-
rak istenilen her şeyi yapmak, her şeye razı gelmek, itaat etmek anlam-
larını kullanmak istemiştir. 

“Merhume anası bana emanet bıraktı; ben de işte şu kızı anasından iyi 
terbiye eyledim. Kendi kızım olsaydı -Allah bilir ki- bu kadar dikkat etme-
yecektim. Daha bir arzum kalmıştı ki, bu kızı iyi bir kapıya vereyim, ev-
lendikten sonra da rahat etsin. İşte Allah’a şükürler olsun, o da hasıl ol-
du, kızıma istediğim gibi bir koca bulundu, değil mi?”22 (Şemsettin Sami, 
Tal’at ile Fitnat’ın Aşkı) İyi bir kapıya vermek, kızın her yönüyle iyi bir 
kısmete verilmesi, iyi bir izdivaç yapılması manasındadır. 

“Selanik bütün Balkanların, küçük Balkan devletlerinin, devletçikleri-
nin soluk aldığı bir liman, onlar için bir pencere, bir kapıdır.”23 (Münevver 
Ayaşlı, Rumeli ve Muhteşem İstanbul) Selanik’in konumu ve önemini an-
latmak üzere kullanılmıştır. 

Aynı sene Tevfik, birbiri ardınca dayısını ve anasını kaybetti. Birinden 
dükkân, ev ve arkasındaki bostanımsı bahçe kaldı; ötekinden yüreğine 
bir türlü dolmayan bir boşluk, bir hüzün yerleşti. Bu iki hisse başka 
başka sebeplerle, esasen kafes arkasından, kapı aralığından devam ede 
duran Emine-Tevfik münasebetini körükledi.24 (Hâlide Edip Adıvar, Si-
nekli Bakkal) Kapı aralığı, gizli istenmeyen işler anlamını algılatmakta-
dır. 

Ahmet Kutsi Tecer’in Köşebaşı adlı piyesinde İstanbul’da yaşayan es-
ki bir Türk mahallesindeki günlük hayat tasvir edilir. Köşebeşı piyesi 
Türkiye’deki yerli hayatı tasvir eden bir tablo manzarasına benzer. Piye-
sin bir bölümünde şöyle denir:25 

“Neler söyler mahalleli neler! Hani hiç kimse fena niyetle değil! Mahalle 
hiç susar mı? Bir kapı sussa bir kapı söyler. Bir tarafı tıka, bir tarafı pat-
lar. Bu söz doğru işte. Patlar! Mahalle bir şey söylemezse patlar.” 

Hane kavramı kapı sözcüğüne yüklenmiştir. Mahalleyi işgal eden de-
dikodunun yayılması, bir kapı sussa bir kapı söyler cümlesiyle etkili bir 
şekilde anlatılmak istenmiştir. 

Edebiyatla ilgilenen aydınlarımız gelir, geçim, kısmet sağlayan yer, 
kaynak, olanak manalarını yazılarında bu şekilde vermeye çalışmışlar-
dır. 

“Acemi eri, sakatı, kaçağı gelir bu kapıya.” (Kemal Tahir); “Partiyi ikbal 
ve menfaat kapısı haline getirmekten çekinmemiştir.” (Uğur Mumcu); “Bir 
öğretim sistemi ki her yıl yükseköğretim kapılarını yüz binlerce mürekkep 
                                                           
22 Şemsettin Sami, Taaşşuk-ı Tal’at İle Fitnat, Kapı Yayınları, İstanbul, 2012, s. 81. 
23 Münevver Ayaşlı, Rumeli ve Muhteşem İstanbul, Timaş Yayınları Hatıra Dizisi, İstanbul, 
2005, s. 81. 
24 Halide Edip Adıvar, Sinekli Bakkal, Can Yayınları, İstanbul, 2007, s. 19. 
25 Mehmet Kaplan, Türk Edebiyatı Üzerine Araştırmalar II, Dergah Yayınları, İstanbul, 2010, 
s. 309-310. 
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yalamış çocuğun suratına kapatır.” (İ. Selçuk); “Benim ve benim çoluk ço-
cuğumun da bu kapıdan yiyeceğimiz ekmek artık temiz bir ekmek ola-
maz.” (R.N. Güntekin) 

“Kişi ilkyazın kapısında yeni umutlara kaptırır.” (O. Akbal), cümlesi ile 
çok yakın zamanı ifade eder. “Nuri Bey, babası tarafından kapı dışarı mı 
edilmiş, yoksa kendisi başını alıp çiftliğe mi çekilmiş, orası pek malum de-
ğil diyordu.” (Y.K. Karaosmanoğlu) cümlesi, kovmak, dışarı atmak anla-
mını taşır. “Bir hafta gittim ev kapı duvardı.” (Y. Kemal) cümlesi, çalındı-
ğında açılmayan kapı manası ile kullanılmıştır. 

Yine “Onlar kapı kapamaca kaçıktır.” (Ö. Seyfettin) hep birden, hepsi 
anlamındadır. “Arkadaşların yardımıyla hepimiz saklarız ki kapı kapı 
arasalar bulamazlar.” (K. Tahir) her yeri aramak, bulunmamak anlamına 
gelir. “Bayramlarda çocuklar kapı kapı dolaşıp komşu amcaların, komşu 
teyzelerin ellerini öperler.” (A. Nesin) ev ev gezmek demektir. “Mahpeyker 
kalfa isminde bir kapı yoldaşı vardır ki Kıztaşı taraflarında otururdu.” 
(R.N. Güntekin) Kapı yoldaşı arkadaş, dost anlamındadır. “Fakat görücü-
leri de kapıdan çevirmeyi doğru bulmuyordu.” (H.E. Adıvar). Kapıdan çe-
virmek, geri döndürmek, kabul etmemek anlamındadır. “İskele memurlu-
ğu isteyen işçiler hep benim kapımı çalıyorlar.” (M.Ş. Esendal) cümlesinde 
kapımı çalmak da başvurmak anlamlarında da kullanılmıştır.26 

5. Sonuç 

Eğitimde amaçlanan sağlam karakterli, ifade gücüne sahip, evrensel 
bakış açısına ulaşmış, donanımlı, ahlaklı bireyler yetiştirmek için algı ve 
algı yönetimine önem vermek gerekir. Küreselleşen dünyada sanayi ve 
teknolojinin etkisi ile makineleşmiş insanlar yetiştirmekten kaçınmak 
için dikkatli olmak gerekir. Eğitimde özellikle sözel ve sosyal alanlarda 
kullanılacak edebi metinler eğitimin en önemli materyalleridir. Bu ma-
teryaller doğru eserlerden seçilmiş edebi örnekler çocuğun sadece bilgi 
birikimini değil, aynı zamanda karakter eğitimini de sağlar. İçinde yaşa-
dığı toplumun kültürünü tanıyıp benimseyen birey yetiştirildiğinde bu 
kültürü gelecek nesillere aktarması da sağlanmış olur. 

Algı; çevremizdeki yaşantıların, nesnelerin, değerlerin, doğanın, obje 
ve varlıkların duyu organlarımızla hissedilmesi, fark edilmesi, tespit edil-
mesi, bireyin donanımında var olan kültür ile birlikte ihtiyaç anında ter-
cih edilerek kullanılmasıdır. Birey sosyo-kültürel ekonomik yaşamı içeri-
sinde duygu ve düşüncelerini yaşarken kendinden önceki birikimleri algı 
yolu ile kullanarak genişletip kendinden sonraki nesillere aktarır. Bu se-
beple yukarıda verdiğimiz örnekler ve açıklamalar eğitimde edebiyat ve 
kültürün malzeme olarak kullanılması algı geliştirme ve yönetiminde çok 
önemlidir. 
                                                           
26 Türk Dil Kurumu, Türkçe Sözlük, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1983, s. 641-642. 
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Ana dilimizi koruma, geliştirme ve ondan en iyi şekilde yararlanma; 
dilimizin bütün incelikleriyle işlenmesi ve araştırılmasıyla mümkün ola-
caktır. 
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